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Koondumisele nr 4/2007 AS Baltiklaas ja AS Mäo Klaas loa andmine 

Koondumine 
 
Konkurentsiamet on 01.03.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt  
28.02.2007 sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingule omandab AS Baltiklaas 100% AS-i Mäo 
Klaas aktsiatest. Tehingu tulemusel saavutab AS Baltiklaas valitseva mõju AS-i Mäo Klaas 
üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 05.03.2007 AS-i Baltiklaas ja AS-i Mäo Klaas koondumise teate 
saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle ja 
KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks AS 
Baltiklaas ja AS Mäo Klaas. 
 
AS Baltiklaas on Saint-Gobian’i kontserni kuuluv klaasi töötlemisega tegelev ettevõtja. 
Saint-Gobain kuulub 100 maailma suurima tööstuskontserni hulka. Lisaks klaasi 
tootmisele ja töötlemisele tegelevad kontserni kuuluvad ettevõtjad ka kõrgtehnoloogiliste 
materjalide (kõrgtehnoloogiline keraamika, plastmass ja abrasiivmaterjalid), 
ehitusmaterjalide, pudelite, torude ja isolatsioonimaterjalide tootmise ja turustamisega. 
Eestis on Saint-Gobain’i kontsernil lisaks AS-ile Baltiklaas neli tütarettevõtjat: 

1) Saint-Gobain Ehitustooted Aktsiaselts tegeleb erinevate ehitusmaterjalide, 
peamiselt isolatsioonimaterjalide (Isover) ja kipsplaatide hulgimüügiga; 

2) Saint-Gobain Sekurit Eesti AS tegeleb autoklaaside müügiga; 
3) Saint-Gobain Autover-Autoklaas AS tegeleb autode vahetusklaaside turustamise ja 

paigaldusega; 
4) Aktsiaselts Vennad-Dahl tegeleb kütte-, ventilatsiooni- ja sanitaartehnika toodete 

jaemüügiga professionaalidele. 
 
AS Mäo Klaas on klaasi töötlemisega tegelev ettevõtja. AS Mäo Klaas ei oma osalusi 
teistes ettevõtjates. 



 2

Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni. 
 
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 
miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 
miljonit krooni. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 
ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
Mõlemad koondumise osalised tegelevad float-klaasi töötlemisega, st toodavad 
klaaspakette. Float-klaas tähendab ideaalselt tasapinnalist ja läbipaistvat klaasi.  
Mõlemad koondumise osalised toodavad klaaspakette kasutades selleks nii selget kui ka 
toonitud klaasi. AS Baltiklaas kasutab klaaspaketi tootmisel ka muid float-klaasi tüüpe. 
Enamik Eestis tegutsevaid klaaspaketti tootvaid ettevõtjaid tegeleb klaaspaketi tootmise 
kõrval ka erinevat tüüpi float-klaasi mõõtulõikamisega (lõikeklaasi tootmine). Lõikeklaasi 
tootmise käive on võrreldes klaaspaketi tootmisega vähese tähtsusega, moodustades 
hinnanguliselt ligikaudu 5% klaaspaketi tootmise käibest. 
AS Baltiklaas tegeleb lisaks erinevat tüüpi float-klaasi (karastatud, toonitud, lamineeritud, 
tuletõkke-, dekoratiiv-, spetsiaalklaas) müügiga lõppkasutajatele ja ehitusettevõtjatele. 
Lisaks tegelevad Eestis AS-iga Baltiklaas samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad 
autoklaasi tootmisega (Saint-Gobain Sekurit Eesti AS) ning autoklaasi müügi ja 
paigaldusega (Saint-Gobain Autover- Autoklaas AS). 
Käesolev koondumine mõjutab ainult kaubaturgu, kus tegutsevad mõlemad koondumise 
osalised (horisontaalne seos) - klaaspaketi tootmine.  
 
Klaaspaketi tootmise käibimise alaks ehk geograafiliseks ulatuseks on vähemalt kogu Eesti 
territoorium, kuivõrd kauplemistingimused ei erine Eesti erinevates piirkondades ning 
klaaspaketi transportimisel ei esine märkimisväärseid takistusi ega kulusid. Antud 
koondumisele hinnangu andmisel on analüüsitud konkurentsiolukorda Eesti territooriumil.  
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva 
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal 
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul 
tegutseda arvestataval määral sõltumatlt konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu 
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valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul 
tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. 
 
Koondumise teate esitaja hinnangul, mis lähtub kaubaturul konkureerivate ettevõtjate 
majandusaasta aruannetes esitatud andmetest, oli kogu käive (ilma ekspordita ja miljonites 
kroonides) klaaspaketi tootmise kaubaturul Eestis ja koondumise osaliste turuosad viimasel 
kolmel majandusaastal järgmised: 
  
 2004 2005 2006 
Kaubaturu käive [...] [...] [...] 
AS Baltiklaas turuosa [...] [...] [...] 
AS Mäo Klaas turuosa [...] [...] [...] 
Turuosa kokku [...] [...] [...] 
 
Klaaspaketi tootmise kaubaturul Eestis tegutseb palju teisi konkureerivaid ettevõtjaid. 
Koondumise teate esitaja hinnangul olid 2006.aastal olulisemad konkurendid ja nende 
ligikaudsed turuosad järgmised: AS Glaskek [...]; Marepleks OÜ [...]; Klaasimeister AS 
[...]; UAB Sabonio Klubas ir Partneriai [...]; AS Klaasmerk [...]; Heinor Klaas OÜ ja 
Klaasproff OÜ [...]; Glaspak OÜ [...]. 
Lisaks on antud kaubaturule võimalik siseneda nii importijatel kui uutel ettevõtjatel, 
kuivõrd puuduvad juriidilised või muud kaubaturule sisenemise tõkked. Kuigi koondumise 
osalistel on välja kujunenud oma püsikliendid, ei ole käesoleval kaubaturul ainuõiguslike 
ja pikaajaliste kokkulepete sõlmimine tavapärane ning ostjad (ettevõtjad, kes kasutavad 
klaaspakette sisendtootena oma toodangu valmistamisel) on tarnija valikul vabad. 
 
Tuginedes eeltoodule ei teki käesoleva koondumise tulemusel turgu valitsevat seisundit 
klaaspaketi tootmise kaubaturul Eesti territooriumil KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning 
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et ostu-müügilepingu punktis 6.2 sisalduvat 
konkurentsipiirangut võib lugeda koondumisega otseselt seotuks ja selle jõustamiseks 
vajalikuks, kuna sellega tagatakse omandatava vara väärtuse säilimine selle üleminekul 
müüjalt ostjale. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba AS Baltiklaas ja AS Mäo Klaas koondumisele, sh konkurentsipiirangule. 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  
 
 
Peeter Tammistu 
 


