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Koondumisele nr 9/2009 OÜ Koduapteek ja OÜ Kaare Apteek AMK 
loa andmine 
 
1. Koondumine 
 
25.06.2009.a esitas OÜ Koduapteek lepinguline esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt OÜ Koduapteek (edaspidi Koduapteek) omandab 
vastavalt 22.juunil 2009.a sõlmitud müügilepingule 100% OÜ Kaare Apteek AMK 
(edaspidi Kaare Apteek) osadest. Tehingu tulemusel omandab  Koduapteek valitseva 
mõju Kaare Apteek üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. 
Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 25.06.2009.a  Koduapteegi ja Kaare Apteegi koondumise 
teate saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
2. Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. 
Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Koduapteek ja Kaare Apteek. 
 
Koduapteek (registrikood 10709596) tegeleb apteegikaupade jaemüügiga üle Eesti, 
olles Soomes registreeritud Medinord Oy tütarettevõtja.  Medinord Oy omakorda 
kuulub kontserni Tamro Oy, kes kuulub PHOENIX International Beteiligungs GmbH 
kontserni. Ravimite hulgimüügiga tegelev Tamro Eesti OÜ (edaspidi Tamro Eesti) ja 
apteegikaupade jaemüügiga tegelev Koduapteek (Medinord Oy kaudu) on mõlemad 
Tamro Oy 100%-lised tütarettevõtjad. 
Koduapteegil on 2008.a lõpul ja 2009.a algul asutatud neli tütarettevõtjat, kelle 
põhitegevuseks on äriregistri teabesüsteemis märgitud valdusfirmade tegevus.  
 
Kaare Apteek (registrikood 10161810) tegeleb apteegikaupade jaemüügiga, tal on 
Ida-Virumaal Jõhvi linnas üldapteek koos haruapteegiga ja teine haruapteek Sondas. 
Äriühingul puuduvad tütarettevõtjad. 
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3. Õiguslik hinnang 
 
3.1. 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. 
 
Koduapteegi 01.02.2008 – 31.01.2009.a majandusaasta käive Eestis oli 495,2 miljonit 
krooni, Koduapteegi ja Tamro Eesti OÜ konsolideeritud käive Eestis oli samal 
ajavahemikul teate esitaja andmetel 1 279 miljonit krooni.  Kaare Apteegi 2008.a 
majandusaasta käive oli 6,5 miljonit krooni. 
Vastavalt KonkS § 24 lg 7 juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama 
ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate 
üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle 
on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul. 
Alates juunist 2007.a on Koduapteek omandanud valitseva mõju OÜ Trendwarex, OÜ 
Loksa Apteek, OÜ Rapla Apteek, Ravana Apteegi OÜ ja OÜ Lilleküla Apteek üle, 
kelle käibed kokku olid 2008.a 28,8 miljonit krooni.  
Seega ületavad koondumise osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid, 
mistõttu kuulub koondumine kontrollimisele. 
 
3.2. 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. 
 
3.2.1. Apteegiteenuste kaubaturg  
 
Käesoleva koondumise osalised tegelevad apteegiteenuste osutamisega. 
Ravimiseaduse § 29 lg 1 järgi on apteegiteenus ravimite jaemüük või muul viisil 
väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja 
ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust 
kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline 
valmistamine ja jaendamine. 
Apteegid jagunevad üld-, veterinaar- ja haiglaapteekideks. Käesoleva koondumise 
osalised tegutsevad mõlemad üldapteekide poolt apteegiteenuse osutamisega. 
Apteegiteenuste kaubaturg on määratletud läbi tegevusloa omajate. Euroopa 
Komisjon on eristanud apteegiteenuste, ravimite hulgimüügi ja ravimite tootmise 
kaubaturge. Konkurentsiamet oma varasemates otsustes on leidnud, et kuna kõik 
apteegiteenuse loa omajad omavad seadusest tulenevat kohustust müüa kõiki Eestis 
registreeritud müügiloaga ravimeid, on lõpptarbija  (ostja) seisukohalt ühe apteegi 
poolt osutatav apteegiteenus (ravimite jaemüügi teenus) täielikult asendatav või 
vahetatav teise apteegiteenuse tegevusloa omaja poolt osutatava apteegiteenusega. 
Üldapteekide poolt müüdavatest kaupadest moodustasid ravimid 2008.a 79%. Peale 
ravimite müüakse apteekides konsumeerkaupu, nende kaupade hulka kuuluvad  
põetus- ja hügieenitarbed, loodustooted, meditsiinitehnika, toidulisandid jm. Kuivõrd 
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kõik üldapteegid müüvad nii ravimeid kui muid kaupu ning nimetatud muudest 
kaupadest on suur osa müügil ainult apteekides, siis on käesoleva koondumise puhul  
apteegiteenustena käsitletud kõigi apteegis müüdavate apteegikaupade jaemüüki, s.o 
üldapteekide kogu müügitulu, samas määratletakse asjakohane toode ka kitsamalt, 
milleks on ainult ravimite jaemüük apteekides. 
 
Geograafiline turg hõlmab ala, kus koondumise osalised tegelevad oma kaupade 
pakkumisega ja on seotud nende nõudlusega ning kus konkurentsitingimused on 
piisavalt homogeensed. Konkurentsiameti varasema praktika kohaselt on kasutatud 
ravimite jaemüügi kaubaturu geograafilise ulatuse piiritlemisel parameetrina tegevus- 
või haardepiirkonda, mis hõlmab apteegi ümber olevat territooriumi, kus asuvatel 
ostjatel on sõiduvahendi abil võimalik jõuda apteeki poole tunniga. Käesoleva 
koondumise osaline Koduapteek tegutseb Ida-Virumaal Narvas ja Kohtla-Järvel, 
omandatav Kaare Apteek Jõhvis ja Sonda alevikus. Koondumise osaliste 
tegevuskohtadest lähtuvana võib apteegiteenuste osutamise, sh ravimite jaemüügi, 
geograafilise piirkonnana piiritleda Ida-Virumaa tervikuna, kitsamalt aga Ida-Virumaa 
(v.a Narva linn). Koondumise osaliste äritegevus kattub nii laiemalt kui kitsamalt 
piiritletud kaubaturgudel. 
 
3.2.2. Apteegiteenuste kaubaturu maht ja koondumise osaliste turuosad 
piiritletud kaubaturul 
 
Ravimiameti andmetel (www.ravimiamet.ee) oli Eestis 01.01.2009.a seisuga 496 
üldapteeki, neist 308 põhi- ja 188 haruapteeki. Ida-Virumaal (k.a Narva) oli 57 
üldapteeki.  
 
Eesti  apteekide müügimaht aastatel 2006 – 2008 oli järgmine (milj.kr): 
 
 Üldapteekide kogukäive 

jaehindades 
s.h ravimite jaemüük 

2006 2791 2229 
2007 3246 2561 
2008 3602 2853 
    
 
2008.a oli  Ida-Virumaa (k.a Narva) üldapteekide kogukäive 291 milj.kr, sh ravimite 
jaemüük 256,3 milj.kr. 
 
2008.a oli  Ida-Virumaa (v.a Narva) üldapteekide kogukäive 170,7 milj.kr, sh ravimite 
jaemüük 151,5 milj.kr. 
 
Koondumise osaliste turuosad (%) apteegiteenuste kaubaturul Ida-Virumaal olid 
2008.a järgmised: 
 
 Koduapteek Kaare Apteek Kokku 
Apteekide kogukäive Ida-
Virumaal (k.a Narva) 

[10-20] [0-5] [10-20] 

Sama, (v.a Narva) [10-15] [0-5] [10-20] 
    
Ravimite jaemüük Ida- [10-15] [0-5] [10-20] 
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Virumaal (k.a Narva) 
Sama, (v.a Narva) [5-10] [0-5] [10-20] 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 „Koondumise 
teate esitamise juhend“  § 8 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 
protsendilise turuosani. 
 
Eelpool toodud tabelist nähtub, et koondumise osaliste äritegevus apteegiteenuste 
osutamisel, sh ravimite jaemüügil, Ida-Virumaal ületab kolmel juhul 15%, mistõttu on 
tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudega. 
 
3.2.3. Ravimite hulgimüügi kaubaturg 
 
Koduapteegiga samasse kontserni kuuluv Tamro Eesti tegutseb ravimite hulgimüügi 
kaubaturul, mis on turustamise järgmisel tasandil seotud apteegiteenuste kaubaturuga, 
kus tegutseb Kaare Apteek. 
 
Vastavalt ravimiseaduse § 26 lg 1 võib ravimeid hulgi müüa ja väljastada ainult 
ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja ja ravimite tootmise tegevusloa omaja. Sama 
seaduse § 26 lg 4 järgi võib ravimite hulgimüügi korras ravimeid müüa ja muul viisil 
väljastada ainult apteegiteenuste osutamise, ravimite tootmise ja ravimite hulgimüügi 
tegevusloa omajatele. Kõikidel ravimite hulgimüüjatel on seadusest tulenevalt ühtsed 
õigused ja kohustused. Ravimite hulgimüüja klientideks (ostjateks) on käesoleval 
juhul apteegiteenuste osutajad. Euroopa Komisjon on oma lahendites (COMP/M.16; 
COMP/M.2193; COMP/M.2573; IV/M.2432) lähtunud kaubaturu määratlemisel 
rahvusvahelisest tegevusalade klassifikaatorist NACE, mille G.51.46 klassis on 
märgitud ravimite hulgimüük. Euroopa Komisjon on vajadusel ravimite hulgimüügi 
turul eristanud 1) tootjaid, kes ise müüvad oma ravimeid, 2) hulgimüüjaid, kes 
müüvad laias valikus ravimeid ja 3) hulgimüüjaid, kes müüvad piiratud valikus 
ravimeid.  
 
01.01.2009.a seisuga oli Eestis 40 humaanravimite hulgimüüjat, enamus neist müüb 
ravimeid piiratud valikus ning suur osa neist müüb ravimeid ainult teistele 
hulgimüüjatele. Ravimiameti andmetel (www.ravimiamet.ee/14648) on enim 
ravimeid müünud hulgimüüjaid seitse, kes katavad 94% kogu humaanravimite 
hulgimüügiturust. Kõik need seitse ettevõtjat on hulgimüüjad, kes müüvad laias 
valikus ravimeid. Konkurentsiamet on arvamusel, et ülaltoodud Komisjoni praktika 
kohaldub ka Eestis, kuna kõiki erinevaid hulgimüüjaid ei ole üldjuhul võimalik pidada 
üksteise konkurentideks ja apteegiteenust osutavate apteekide seisukohalt on 
vahetatavad ja asendatavad siiski laia valikut pakkuvad hulgimüüjad, kelle kaudu 
saadakse ühe kanali kaudu tellida enamik tootevalikust. Võttes arvesse, et antud 
koondumise puhul on vertikaalselt seotud kaubaturul koondumise osaline Koduapteek 
seotud suure ravimite hulgimüüjaga Tamro Eesti, kes pakub laias valikus ravimeid, ei 
ole käesoleva koondumise puhul kitsam kaubaturu määratlus vajalik, kuna ettevõtjate 
turujõu hindamisel ei ole olulist erinevust selles osas, kas on arvestatud 94% või 
100% kogu kaubaturu mahust. Lisaks tooks kitsam kaubaturu määratlus endaga kaasa 
küsitavusi, näiteks, kust lõppeb piiratud valikus ravimite hulgimüüja ning millisest 
ravimite valikust alates tuleks ravimite hulgimüüjat lugeda laia valiku pakkujaks. 
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Seega on käesoleva koondumise puhul kaubaturg määratletud selliselt, et kaubaturu 
kogumahu määramisel on arvestatud kõikide ravimite hulgimüüjatega.  
 
Tuginedes Konkurentsiameti varasemale praktikale on ravimite hulgimüügi kaubaturg 
piiritletud Eesti territooriumiga. Eesti väiksusest tulenevalt ei tingi transpordikulud 
ega muud tingimused vajadust piiritleda hulgimüügiturgu kitsamalt. 
Ravimite hulgimüügi kaubaturul tegutseb koondumise osalisega Koduapteek ühte 
kontserni kuuluv Tamro Eesti. 
 
3.2.4. Ravimite hulgimüügi kaubaturu maht ja koondumise osalisega samasse 
kontserni kuuluva ettevõtja turuosa sellel kaubaturul 
 
Ravimiameti andmetel oli Eesti humaanravimite hulgimüügituru maht (sisaldab 
hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele) kolme aasta lõikes järgmine (milj.kr): 
 
2006 Tõusu % 2007 Tõusu % 2008 Tõusu % 
2 261 12,4 2 666 17,9 2 922 9,6 
 
 
 
Tamro Eesti turuosa Eesti ravimite hulgimüügi kaubaturul kolme aasta lõikes oli 
järgmine (%): 
 

2006 30,2 
2007 31,0 
2008 31,5 

 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 „Koondumise 
teate esitamise juhend“  § 8 lg 3 p 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud kaubaturg 
selline kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse 
kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 
koondumise teine osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ning kus 
mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 
protsenti. 
 
Käesoleva koondumise puhul on Kaare Apteek apteegiteenuste osutaja ja teine osaline 
on Koduapteek, kellega samasse kontserni kuulub ravimite hulgimüüja Tamro Eesti, 
kes varustab apteeke ravimitega. Kuna Tamro Eesti turuosa Eesti ravimite hulgimüügi 
kaubaturul on aastatel 2006 – 2008 olnud üle 25%, siis on tegemist apteegiteenuste 
suhtes vertikaalselt mõjutatud ravimite hulgimüügi kaubaturuga. 
 
3.3. 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. 
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Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal 
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul 40 protsenti käibest. 
 
3.3.1. Apteegiteenuste kaubaturg 
 
Koondumise osaliste poolt osutatavad apteegiteenused, s.h ravimite jaemüük, 
kattuvad horisontaalselt Ida-Virumaal, kus Koduapteegil on 8 apteeki ja Kaare 
Apteegil 3 apteeki. Koondumise järgselt kuulub Koduapteegile seega 11 apteeki ehk 
19% Ida-Virumaa kõigist üldapteekidest. 
Ravimituru arengu suundumuseks Eestis on ettevõtjate integratsioon vertikaalsel 
tasandil, kuna hulgimüüjatega omandisuhete kaudu seotud apteegikettidesse 
kuuluvaid apteeke iseloomustab kõrge lojaalsus kontserni hulgimüüjale, kellelt nad 
teevad peamised ostud.  
Koduapteegi apteegikett kasutab kaubamärki +Apteek1, mida lisaks Koduapteegi 
omanduses olevatele apteekidele kasutavad ka omandisuhete seisukohalt sõltumatud 
apteegid, kui nende varustajaks on Koduapteegiga ühte kontserni kuuluv Tamro Eesti.  
+Apteek1 apteegiketti kuulub Ida-Virumaal 31 apteeki. Käesolev koondumine nende 
arvu ei suurenda, kuna Kaare Apteek kuulus juba koondumise eelselt +Apteek 1 
apteegiketti, kelle põhivarustajaks on Tamro Eesti. 
Apotheka kaubamärgiga töötab Ida-Virumaal 15 üldapteeki, keda varustavad OÜ 
Magnum Medical (edaspidi Magnum Medical) ja Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ 
(edaspidi AKH). 
Peale selle tegutsevad kaubaturul veel OÜ Patrika, kes omab apteegiketti Farmacia (5 
apteeki), OÜ Euroapteek (4 apteeki) ja Ülikooli Apteek OÜ (2 apteeki).  
 
Käesoleva koondumise tulemusel suureneb Koduapteegi apteegiteenuste (apteekide 
kogukäibe) turuosa Ida-Virumaal [10-20]%-ni, ravimite jaemüügil [10-20]%-ni.  
 
Apteegiteenuste kaubaturule sisenemisel esineb juriidilisi tõkkeid, kuna alates 
01.01.2006.a hakkasid kehtima piirangud, mille järgi linnas tegutsemiseks ei anta 
välja uusi üldapteegi tegevuslubasid ega saa luua uusi üldapteegi struktuuriüksusi ega 
muuta üldapteegi, sealhulgas üldapteegi struktuuriüksuse tegutsemiskohta, kui 
Ravimiameti ja Statistikaameti andmetel on selles linnas ühe apteegi kohta vähem kui 
3000 elanikku. Asulas, mis ei ole linna staatuses, ei anta üldapteegi tegevusluba 
apteegi avamiseks ega tohi avada üldapteegi struktuuriüksust juba olemasolevale 
üldapteegile või selle struktuuriüksusele lähemale kui 1 kilomeeter. Ravimiseadus 
sätestab ka piiranguid apteegi omanikeringile ning keelab apteegi juhatajal töötada 
samaaegselt ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusloa omaja juures. 
 
3.3.2. Ravimite hulgimüügi kaubaturg 
 
Ravimite hulgimüügi kaubaturule sisenemisel ei esine olulisi juriidilisi tõkkeid. 
Piiranguid kaubaturul tegutsevatele ettevõtjate arvule kehtestatud ei ole. Samas 
ravimite hulgimüügi tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks või 
aktsionäriks ei või olla üldapteegi tegevusloa omaja ja tema tütarettevõtja. 
 
Koduapteegiga ühte kontserni kuuluva Tamro Eesti turuosa ravimite hulgimüügi turul 
oli 2008.a 31,5%. Peamised konkurendid sellel kaubaturul on Ravimiameti andmetel  
Magnum Medical  29,3%-lise turuosaga, AKH 12,9%-lise turuosaga, Nordic Pharma 
OÜ (edaspidi Nordic Pharma) 10,59%-lise turuosaga ja Oriola AS 5,6%-lise 
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turuosaga. Teiste hulgimüüjate turuosad on väikesed. Kuigi kõik hulgimüüjad 
konkureerivad turul võrdsetel alustel ja igal hulgimüüjal on reaalne võimalus 
laiendada pakutavat kaubavalikut, hankides puuduvad ravimid teistelt hulgimüüjatelt 
on Tamro Eesti reaalseteks konkurentideks käesoleval ajal siiski Magnum Medical, 
AKH ja Nordic Pharma, kelle kaubavaliku hulka kuulub enamik Eestis registreeritud 
erineva toimeainega ravimitest. Magnum Medical kaudu teostatakse nii tema enda kui 
AKH ja Nordic Pharma poolt müüdavate ravimite maale sisseost, mille osatähtsus 
juba 2006.a oli [>50]%, Tamro Eestil 28,1% (Konkurentsiameti 08.01.2008.a otsus nr 
08-0021/002), samuti osutab  Magnum Medical AKH-le ja Nordic Pharma- le lao- ja 
logistikateenust.  
 
Tamro Eesti tarnete osakaal Koduapteegi kogutarnetest oli 2006.a […]%, 2007.a  
[…]% ja 2008.a juba […]%.  Kaare Apteegi omandamisega ei suurene Tamro Eesti 
turuosa ravimite hulgimüügi kaubaturul, kuna apteegi põhivarustajaks on rida aastaid 
olnud Tamro Eesti.   
 
3.3.3. Järeldused    
 
Käesoleva koondumise tagajärjel suureneb Koduapteegi turuosa Ida-Virumaa 
apteegiteenuste osutamise kaubaturul [10-20]%-ni ja ravimite jaemüügi kaubaturul 
[10-20]%-ni. Kaubaturu kitsama piiritlemise korral, milleks on Ida-Virumaa (v.a 
Narva linn) suureneb Koduapteegi apteegiteenuste osutamise turuosa [10-20]%-ni ja 
ravimite jaemüügi turuosa [10-20]%-ni. Peamised konkurendid kaubaturul on Terve 
Pere Apteek OÜ (Apotheka), OÜ Patrika (Farmacia) ja OÜ Euroapteek. Potentsiaalset 
konkurentsi pakuvad ka teised apteegid, kes omandisuhete seisukohalt on küll 
sõltumatud, kuid on liitunud Apotheka või +Apteek1 apteegiketiga (osalevad näiteks 
viimaste kampaaniates) ning keda varustavad vastavalt Magnum Medical  AKH 
kaudu või Tamro Eesti. Mainitud apteegid on küll liitunud apteegikettidega tarnete 
kindlustamise eesmärgil, kuid on oma valikutes siiski vabad ja võivad tarnijat 
vahetada. Samas hulgimüüjaga  samasse kontserni kuuluvad apteegid teevad oma 
sisseostud kontserni hulgimüüjalt, olles sõltuvuses hulgimüüja ravimite valikust ja 
teenustest, seega reeglina ei tarni kaupa teistelt ravimite hulgimüüjatelt. Apteekide 
ülevõtmine vertikaalselt integreeritud kontserni poolt vähendab teiste ravimite 
hulgimüüjate tegutsemisvõimalusi ning nõrgendab nende konkurentsivõimet, kuna 
väheneb nende potentsiaalne kliendibaas. Kui apteekide ülevõtmise eelselt on 
vähemalt teoreetiline võimalus, et apteegid võiksid tarnida ravimeid teistelt ravimite 
hulgimüüjatelt, siis apteekide omandamise jätkuv tendents välistab selle võimaluse 
tulevikus. Seega, omandades järk-järgult oma apteegiketiga +Apteek1 liitunud 
apteeke, kindlustab Koduapteegiga ühte kontserni kuuluv Tamro Eesti sellega oma 
hulgimüügi turuosa säilimise ja tugevnemise. Siiski ei tähelda Konkurentsiamet antud 
koondumise puhul veel turgude sulgemise efekti Tamro Eesti ja Koduapteegi poolt 
Ida-Virumaa apteegiteenuste turul, kuna Koduapteegi turuosa nimetatud piirkonnas ei 
ületa ühegi kaubaturu määratluse puhul  [10-20]%. Kaare Apteegi turuosa on 
viimastel aastatel järjest vähenenud. Kaare apteegi ja Koduapteegi koondumine 
toimub vältimaks Kaare Apteegi pankrotti ning seeläbi tarbijatele ravimiteenuse 
kättesaamise halvenemist. Arvestades konkurentide arvu, nende majanduslikku ja 
finantsjõudu ning konkurentide turuosasid ei teki koondumise tagajärjel turgu 
valitsevat seisundit Ida-Virumaa apteegiteenuste turul KonkS § 13 lg 1 mõistes, mis 
võimaldaks Koduapteegil sellel kaubaturul tegutseda sõltumatult konkurentidest, 
varustajatest ja ostjatest. Koondumine ei kahjusta ka muul viisil oluliselt konkurentsi. 
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Arvestades asjaolu, et Kaare Apteegi kui apteegiketiga +Apteek1 liitunud apteegi 
põhivarustajaks  on ka koondumise eelselt olnud Tamro Eesti, ei suurene selle apteegi 
omandamise tagajärjel kuigivõrd Tamro Eesti turuosa Eestis, mis oli 2008.a 31,5%.  
Tamro Eesti suurim konkurent Eesti ravimite hulgimüügi kaubaturul on Magnum 
Medical, kelle turuosa oli 2008.a 29,3%. Magnum Medical omab piisavat 
majanduslikku ja finantsjõudu, et ka edaspidi hoida saavutatud tugevat positsiooni 
Eesti ravimite hulgimüügi turul. 
Konkurentsiameti poolt on 08.05.2008.a otsuses „Koondumise nr 32/2007 Terve Pere 
Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek keelamine“  tehtud põhjalik analüüs apteegiteenuste 
osutamise kaubaturuga vertikaalselt seotud ravimite hulgimüügi kaubaturu  kohta. 
Analüüs toob esile, et ravimite maale sisseostu ja hulgimüügi turuliider Eestis on 
Magnum Medical. Otsuses rõhutatakse, et praegust turustruktuuri arvestades 
iseloomustab ravimite hulgimüüjate tegelikku konkurentsivõimet kõige paremini 
nende osatähtsus ravimite riiki sisseostul, kuna sellel tasandil on hulgimüüjatel kõige 
suuremad võimalused mõjutada ravimite hinda ja valikut. Kogu järgnev 
turustustegevus sõltub ravimite valikust, mis on tehtud ravimite riiki sisseostul ning 
ravimite hinnad on reguleeritud maksimaalsete, nii proportsionaalsete kui fikseeritud 
juurdehindluse piirmääradega. Ravimite hulgimüüjad Magnum Medical, Nordic 
Pharma ja AKH, kes turustavad neist esimese poolt maale sisseostetud ravimeid ja 
kasutavad muuhulgas ühtset lao- ja logistikateenust, ning kelle ühine turuosa Eesti 
ravimite hulgimüügi kaubaturul oli 2008.a üle 50%, omavad omavahelise tiheda 
koostöö tõttu väga tugevat majanduslikku ja finantsjõudu. 
Vaatamata sellele, et Tamro Eestil on ravimite hulgimüügi kaubaturul kõige suurem 
turuosa, näitab kaubaturu struktuur, et teda ei saa lugeda turgu valitsevaks ettevõtjaks, 
kuna kaubaturul tegutseb teisi ettevõtjaid, kelle olemasolu ja jätkuv tegutsemine ei 
võimalda Tamro Eestil käituda kaubaturul sõltumatult oma konkurentidest ega 
klientidest. 
Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, 
mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 punktist 1 
 
 
Otsustan: 
 
Anda luba OÜ Koduapteek ja OÜ Kaare Apteek AMK 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                                                                                                        
 
 


