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Koondumisele nr 14/2008 Oy Karl Fazer Ab/Cloetta Fazer AB (publ) 
osa (Fazer Confectionery) loa andmine 

 
Koondumine 
 
27.06.2008.a esitas Oy Karl Fazer Ab lepinguline esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt Oy Karl Fazer Ab (edaspidi Fazer) kavatseb vastavalt 
15.06.2008.a sõlmitud raamlepingule omandada valitseva mõju Cloetta Fazer AB (publ) 
osa (edaspidi Fazer Confectionery) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 
tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 01.07.2008.a Fazeri ja Fazer Confectionery koondumise teate 
saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju ühe ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle omandatakse 
valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Fazer ja Fazer 
Confectionery. 
 
Fazer on Soomes registreeritud toitlustusteenuseid ja pagaritooteid pakkuvate äriühingute 
kontserni emaettevõtja, kelle äritegevus jaguneb kolmeks haruks: Fazer Amica, Fazer 
Bakeries ja Fazer Russia. 
Fazer Amica on toitlustusteenuseid pakkuv äriühing, millel on ligikaudu 1400 
toitlustusasutust Põhjamaades, Balti riikides ja Venemaal. Fazer Bakeries tegeleb 
pagaritoodete tootmise ja müügiga, kusjuures tootmine toimub Soomes, Rootsis ja Balti 
riikides ning tooteid eksporditakse 15 riiki. Fazer Russia vastutab Fazeri pagaritoodetega 
seonduva eest Venemaal. Fazeril on koondumise eelselt olnud oluline osalus ka 
kondiitritooteid tootvas Cloetta Fazer AB-s, milline on Põhjamaade juhtiv 
kondiitritoodete tootja. 
Eestis on kontsernil kaks tütarettevõtjat: Fazer Eesti AS (pagaritoodete tootmine ja müük) 
ja Fazer Amica AS (toitlustusteenuste pakkumine). 
 
Fazer Confectionery on Rootsis registreeritud Cloetta Fazer AB (pub) jagunemise 
tulemusel loodud äriühing, kes on müünud Cloetta Fazer Konfektyr Ab kaudu Eestis 
Fazeri  suhkru- ja šokolaadikondiitritooteid. Siia kuuluvad kaubamärgid Karl Fazer, 
Dumle, Geisha, Tutti Frutti, Salta katten/Pantteri, Ässä, Marianne, Tyrkisk Peber, 
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Kismet, Suffeli, Pätkis, Fami, Jim, Omar ja Da Capo. Lisaks kuulub 2007.aastast Fazer 
Confectionery alla närimiskummitootja Fennobon Oy.  
 
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. 
 
Fazeri 2007.a majandusaasta käive Eestis oli [...] miljonit krooni ja Fazer Confectionery 
2007.a majandusaasta käive Eestis oli [...] miljonit krooni. Seega ületavad koondumise 
osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid, mistõttu kuulub käesolev 
koondumine Konkurentsiameti poolt 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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab 
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Kuna Fazer tegutseb oma tütarettevõtjate kaudu Eesti pagaritoodete tootmise ja müügi 
ning toitlustusteenuste pakkumise kaubaturgudel ning Fazer Confectionery, kelle üle 
omandatakse valitsev mõju,  Eesti kondiitritoodete müügi kaubaturul, siis ei teki 
koondumise tulemusel ei horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturgusid 
majandus- ja kommunikatsiooniministri  17.07.2006.a määruse nr 69 tähenduses. 
 
Euroopa Komisjon on oma varasemas praktikas (M.2072 – Philip Morris/Nabisco 
16.10.2000) leidnud, et kondiitritoodete kaubaturgu võib jagada suhkrukondiitritoodete ja 
šokolaadikondiitritoodete alamkaubaturgudeks. Suhkrukondiitritooted hõlmavad 
maiustusi, mille valmistamisel lahustatakse suhkur vees või piimas ning saadud massist 
valmistatakse erinevaid maiustusi ja värskendava toimega pastille. 
Suhkrukondiitritoodete hulka kuuluvad erinevad tooted nagu iirised, sefiir, 
karamellkompvekid ning marmelaadi ja lagritsa assortiid. Šokolaadikondiitritoodete 
hulka kuuluvad šokolaaditahvlid, täidisega šokolaadikompvekid ja šokolaadibatoonid. 
 
Koondumise teate esitaja hinnangul oli 2007.a Fazer Confectionery turuosa Eesti 
suhkrukondiitritoodete müügi kaubaturul [...]% ja šokolaadikondiitritoodete müügi 
kaubaturul [...]%. 
 
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturge ning koondumine ei mõjuta konkurentsiolukorda Eestis, ei ole täpne 
kaubaturgude määratlemine pagaritoodete tootmise ja müügi ja toitlustusteenuste 
pakkumise kaubaturgudel antud koondumise puhul vajalik. 
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Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või 
tugevnemise kaudu. 
 
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 
seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Kuna käesoleva koondumise osalised tegutsevad Eestis erinevatel kaubaturgudel, ei tekita 
koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ühelgi käsitletud 
kaubaturul. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude 
struktuur. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Oy Karl Fazer Ab ja Cloetta Fazer AB (publ) osa (Fazer Confectionery) 
koondumisele. 
 
 
 
Külli Haab 
Raudtee- ja energiateenistuse juhataja – peadirektori asetäitja kt peadirektori ülesannetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


