Ärakiri.
Ärisaladused välja jäetud.

PEADIREKTORI ASETÄITJA

OTSUS

28.03.2007.a nr 14-KO

Koondumisele nr 6/2007 OÜ Saaremaa Lihatööstus ja AS Saaremaa
Liha- ja Piimatööstus osa loa andmine
Koondumine
19.03.2007.a esitas OÜ Saaremaa Lihatööstus esindaja Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid 08.märtsil 2007.a AS Saaremaa Liha- ja
Piimatööstus ja OÜ Saaremaa Lihatööstus ettevõtte müügilepingu (edaspidi Leping).
Lepingust tulenevalt omandab OÜ Saaremaa Lihatööstus AS-ile Saaremaa Liha- ja
Piimatööstus kuuluva eraldiseisva lihatööstuse ettevõtte.
Tehingu tulemusena omandab OÜ Saaremaa Lihatööstus valitseva mõju AS-i
Saaremaa Liha- ja Piimatööstus osa üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse (edaspidi
KonkS) § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 19.03.2006.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende
osade üle.
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle osa üle valitsev
mõju omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks OÜ Saaremaa Lihatööstus (edaspidi SLT) ja AS-i
Saaremaa Liha- ja Piimatööstus osa (edaspidi Ettevõte).
SLT on AS Saare Finants poolt tehingu läbiviimiseks spetsiaalselt asutatud ja Eestis
registreeritud äriühing. AS Saare Finants kuulub AS-ile Holostovi Kinnisvarahaldus
ja tegeleb kinnisvarateenuste, finantsvahendusteenuste ja tarbimislaenu pakkumisega.
SLT-ga kuulub samasse kontserni mitmeid kinnisvarateenuste pakkumisega
tegelevaid ettevõtjaid, lisaks Väinamere Teenindus AS (praamidel toitlustusteenuste
pakkumine ja tarbekaupade jaemüük), AS Wris (reisbüroo teenused), OÜ Mändjala
Motell ja OÜ Villa Smaragd (majutusteenus), OÜ Raadio Kadi ja TÜ Oma Saar
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(meedia- ja reklaamiteenused), Promotex Eesti OÜ ja Royaltex Baltic OÜ
(trükiteenused), Narva-Line OÜ (reisijate vedu laevadega).
Ettevõte on AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus iseseisev majandusüksus, mis
tegeleb lihatöötlemisega, sh liha kokkuostmise, liha- ja pooltoodete valmistamise ning
sellega seonduvate tegevusaladega.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse 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.
Koondumise osaliste 2006.a käive Eestis oli kokku üle [...] krooni ja koondumise
osaliste Eesti käive eraldi ületas kummalgi nimetatud perioodil 30 miljonit krooni,
mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
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 (edaspidi asendatavate) kaupade
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Ettevõte tegeleb liha kokkuostmise, ümbertöötlemise ja lihatoodete turustamisega
Eestis. Kuna SLT-l puudub enne koondumist äritegevus ja temaga ühte kontserni
kuuluvad ettevõtjad ei tegele lihatöötlemisega, ei too antud koondumine kaasa
muudatusi kaubaturu struktuuris, mistõttu ei ole kaubaturu täpne piiritlemine
käesoleva koondumise puhul vajalik.
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 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt
40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb
vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat,
ei tekita koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid
majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 § 8 lg 3
sätestatud viisil. Eeltoodust tulenevalt ei muutu koondumise tulemusel oluliselt
konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur, seega ei tekita ega tugevda koondumine
nimetatud kaubaturul turgu valitsevat seisundit. Käesoleva koondumise puhul ei esine
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.
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Koondumisega seotud konkurentsipiirangud
Konkurentsiamet on seisukohal, et Lepingu punktis 12.4 sisalduvat
konkurentsipiirangut võib lugeda koondumisega otseselt seotuks ja selle jõustamiseks
vajalikuks, kuna sellega tagatakse omandatava vara väärtuse säilimine nende
üleminekul müüjalt ostjale.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba OÜ Saaremaa Lihatööstus ja AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus osa
koondumisele, sealhulgas 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.
Aini Proos

