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Koondumisele nr 4/2010 Eugesta Eesti AS/Kriss Trading AS osa loa
andmine
Koondumine
Konkurentsiamet on 08.04.2010.a saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt
08.04.2010.a sõlmitud müügilepingule Eugesta Eesti AS (edaspidi Eugesta) omandab
Kriss Trading AS-i osa, milleks on alkoholi-, toidu- ja tarbekaupade hulgimüügi
äritegevus ja teatud varad (edaspidi Kriss Trading). Kuna Eugesta omandab valitseva
mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)
§ 2 lg 4 tähenduses ettevõtja
organisatsiooniliselt iseseisva osa üle, mis on KonkS § 19 lg 3 järgi äritegevuse
aluseks ja millele on selgelt omistatav käive kaubaturul, siis on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 08.04.2010.a Eugesta ja Kriss Trading 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 osalised ettevõtja, kes omandab
valitseva mõju ühe ettevõtja üle või tema osa üle, ja ettevõtja, kelle üle või kelle osa
üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks
Eugesta ja Kriss Trading AS.
Eugesta (registrikood 10028896) tegevusalaks on tubakatoodete ja muude toodete,
sealhulgas toidu- ja tarbekaupade maaletoomine ja hulgimüük ning logistika- ja
edasimüügiteenuste osutamine. Põhiliseks kaubagrupiks on tubakatoodete hulgimüük,
mis moodustas 2009. aastal Eugesta kogu müügitulust ligikaudu [65-75] %. Eugesta
on Leedu äriühingu Eugesta UAB 100%-line tütarettevõtja. Eugesta peamisteks
klientideks on erinevad poeketid, bensiinijaamad ja kioskid.
Kriss Tradingu (registrikood 10711392) tegevusalaks on alkoholi-, toidu- ja
tarbekaupade maaletoomine ning hulgimüük. Suuremateks Kriss Tradingu
hulgimüügi kaubagruppideks on piimatooted, munad, toiduõli ja-rasv, mis kogu
müügitulu mahust moodustasid 2009. aastal ligikaudu [20-30]%, ning ravimid ja
muud apteegikaubad – vastavalt ligikaudu [30-40]%. Kriss Trading esindab Eestis
üle 30 tootja ja hankija ning müüb üle 400 erineva nimetusega tooteid. Kriss Tradingu
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peamisteks klientideks on hüper- ja supermarketite ketid, väiksed jaeketid, toidu- ja
tööstuskauplused, hulgimüüjad, bensiinijaamad, kioskid, restoranid, toitlustusasutused
ja hotellid.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise
osaliste eelnenud majandusaasta käibed 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.
Seega kuulub käesolev 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 kaupade käibimise ala, mis
hõlmab muuhulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Käesoleva koondumise osaliste Eugesta ja Kriss Tradingu põhiäritegevusalaks on
toidu- ja tarbekaupade maaletoomine ja hulgimüük.
Kuna koondumise osaliste turuosade määramise aluseks on hulgimüügist saadav
müügitulu, siis käesoleva koondumise puhul on piiritletud kaubaturuks toidu- ja
tarbekaupade maaletoomine ning hulgimüük.
Kaubaturgude geograafiline ulatus on Eesti territoorium.
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 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesoleva koondumise puhul puudub kaubaturgude vertikaalne kattuvus.
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Horisontaalne seos seisneb selles, et koondumise osaliste äritegevustes esineb toiduja tarbekaupade maaletoomise ning hulgimüügi kaubaturul vähest kattuvust selliste
kaubagruppide osas nagu alkohoolsete ja muude jookide hulgimüük (EMTAK-i kood
4634), piimatoodete, munade, toiduõli ja-rasva hulgimüük (EMTAK-i kood 4633),
kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük (EMTAK-i kood 4637),
spetsialiseerimata hulgikaubandus (EMTAK-i kood 4690), muude toidukaupade, s.h.
nätsud, müslid, pudrud jms (EMTAK-i kood 4638) ja muude kodutarvete hulgimüük,
s.h. kodukeemia (EMTAK-i kood 4649).
Juhul, kui võtta arvesse eelkäsitletud horisontaalset kattuvust ja määratleda
kaubaturud kitsamalt, arvestusega, et koondumise osalised tegutsevad ühel ja samal
kaubaturul, oleks koondumise osaliste summaarne turuosa tunduvalt alla 15%. Kuigi
esineb koondumise osaliste tegevuses vähest horisontaalset kattuvust, ei teki antud
koondumise puhul mõjutatud kaubaturge KonkS § 26 lg 2 p 2 ja koondumise teate
esitamise juhendi (Majandus- ja kommunikatsiooni 17. juuli 2006. a määrus nr 69) § 8
lg 3 mõttes.
Toidu- ja tarbekaupade maaletoomise ning hulgimüügi kaubaturul, kus Eugesta ja
Kriss Trading tegutsevad, pakuvad paljud konkurendid sarnast tootegruppide valikut.
Võttes arvesse konkurentide arvu ning mitme konkurendi oluliselt suuremat
müügitulu võrreldes koondumise osaliste müügituluga kokku, samuti arvestades, et
koondumise osaliste põhilised kliendid on suured jaeketid, kes omavad suurt
läbirääkimisjõudu ning seeläbi väga tugevat positsiooni müügitingimuste
kokkuleppimisel hulgimüüjatega, on Konkurentsiamet jõudnud järeldusele, et
käesolev koondumine ei saa mõjutada oluliselt konkurentsi piiritletud kaubaturul.
Koondumise järgselt ei teki koondumise osalistel sellist positsiooni, mis võimaldaks
neil tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest
toidu- ja tarbekaupade hulgimüügi kaubaturul.
Seega, koondumine ei tekita ega tugevda kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning
KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
anda luba Eugesta Eesti AS ja Kriss Trading AS osa koondumisele.
Otsuse peale või esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse
teatavakstegemisest.
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