
Ärakiri 
Ei sisalda ärisaladusi 

 

 
 
OTSUS          15.10.2009.a nr 5.1-5/09-0041    
 
 
Koondumisele nr 11/2009 VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja 
Gruzovaja Kompanija“ loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
27.07.2009.a esitas äriühingute VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja 
Kompanija“ volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 
on VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja Kompanija“  koostanud 
aktsionäridelepingu (edaspidi Leping) eelnõu. Koondumise teate kohaselt kinnitasid 
koondumise osalised oma soovi Leping sõlmida ning konkurentsiseaduse § 25 lg 2 
alusel esitati koondumise teade enne Lepingu sõlmimist. 14.10.2009.a esitas 
äriühingute VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja Kompanija“ volitatud 
esindaja Konkurentsiametile 02.10.2009.a sõlmitud Lepingu ärakirja. Lepingust 
tulenevalt kavatsevad VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja Kompanija“ 
moodustada Soomes ühise ettevõtja Freight One Scandinavia Oy.  
 
Tehingu tulemusena omandavad VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja 
Kompanija“ ühiselt valitseva mõju moodustatava uue ettevõtja Freight One 
Scandinavia Oy üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning 
antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 28.07.2009.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. 
Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks uut ettevõtjat moodustavad 
äriühingud VR-Yhtymä Oy (edaspidi VR) ja OAO „Pervaja Gruzovaja Kompanija“ 
(edaspidi PGK). 
 
VR (registrikood 1003521-5) on Soomes registreeritud äriühing, mis tegeleb 
peamiselt raudteetranspordi ja täiendavate maanteetransporditeenuste osutamisega.  
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Eestis on VR-il tütarettevõtja Transpoint International (EST) AS, mille peamiseks 
tegevusalaks on kaubavedu maanteel. 
 
PGK (registrikood 1077758336985) on Venemaal registreeritud äriühing, mille üle 
omab valitsevat mõju Venemaa raudteeettevõtja (inglise keeles Joint Stock Company 
„Russian Railways“, edaspidi RZD).  PGK peamised tegevusalad on ekspedeerimine, 
kaubatransport oma veeremitega, veeremite üürimine, kaubavedu kolmandate isikute 
veeremitega.   
 
 
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.   
 
VR-i käive Eestis tekib tema tütarettevõtja Transpoint International (EST) AS 
äritegevusest.  Koondumise teate kohaselt PGK-l endal Eestis käivet ei ole ning tema 
emaettevõtja RZD ainsaks käibeallikaks ja kliendiks Eestis on AS Eesti Raudtee.  
Nimelt tasub AS Eesti Raudtee RZD-le tasud, mida maksavad reisijad Eesti ja 
Venemaa vahelise reisijateveo eest ning tasud vagunite ühiskasutuse ja vahetuse eest 
kaubatranspordil Venemaalt Eestisse ja teistesse riikidesse. 
 
Ettevõtjate 2008.a käive Eestis oli kokku üle 100 miljoni krooni ja koondumise 
osaliste Eesti käive eraldi ületas 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. 
 
VR tegutseb Eestis oma tütarettevõtja Transpoint International (EST) AS kaudu, mis 
osutab kaubatransporditeenuseid maanteel.  PGK Eestis äritegevust ei oma ning tema 
emaettevõtja RZD käive Eestis on tekkinud eespool kirjeldatud viisil.  Seega 
koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis kattuvusi ei teki. 
 
Moodustatav ühine ettevõtja hakkab koondumise teate kohaselt osutama 
logistikateenuseid piiriülesele kaubatranspordile Venemaalt Soome ja vastupidi, 
organiseerides muu hulgas oma klientidele kaubaveoautod ning osutades vajadusel 
ekspedeerimise ja terminaliteenuseid.    
 
Koondumise teate kohaselt ei kavatse moodustatav ühine ettevõtja Eestis tegutsema 
hakata.   
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Kuna käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumine ei mõjuta 
oluliselt konkurentsiolukorda Eestis mistahes kaubaturu määratluse korral, ei ole 
kaubaturgude täpne määratlemine antud juhul vajalik. 
 
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. 
 
Käesolev koondumine ei mõjuta koondumise osaliste äritegevust Eestis, sest 
moodustatav ühine ettevõtja hakkab osutama ekspedeerimise- ja logistikateenuseid 
Venemaa ja Soome vahel.   
 
Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur 
Eestis.  Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit 
KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  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 VR-Yhtymä Oy ja OAO „Pervaja Gruzovaja Kompanija“ 
koondumisele. 
 
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.  
 
 
 
 
Kristel Rõõmusaar 
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 
 

 
 
Konkurentsiameti 15.10.2009.a otsuse nr 5.1-5/09-0041 ärakiri 
on samane originaaliga.   
 
   /Külliki Lugenberg/ 15.10.2009.a 


