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OTSUS                                                                        22.08.2011.a nr 5.1-5/11-018 
 
 
Koondumisele nr 12/2011 Tulundusühistu Jõgevamaa 
Põllumajandustootjate Liit ja OÜ Selja loa andmine 
 
Koondumine 
 
04.08.2008.a esitas Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu (edaspidi JPL) 
volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt JPL omandab 28. 
juulil 2011.a. allkirjastatud müügilepingute alusel (Osade müügilepingu on sõlminud 158 
osanikku, mis vastab 89,9 %-le osakapitalist) valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi 
KonkS)  § 2 lg 4 tähenduses OÜ Selja (edaspidi Selja) üle. Seega on tegemist koondumisega 
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 04.08.2011.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 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 JPL ja Selja. 
 
JPL (registrikood 10322696) on tulundusühistu. Tulundusühistu liikmeteks on 11 juriidilist 
isikut: Laiuse Põllumajanduse osaühing, OÜ Põllurada, Osaühing Vaiatu Agri, Rääbise 
Põllumajanduse Osaühing, Puurmani Põllumajandusühistu, aktsiaselts "Pajusi ABF", 
aktsiaselts Perevara, VÕHMANÕMME Põllumajandusühistu, Mällikvere 
Põllumajandusühistu, OÜ KUREMAA MÕIS ning OÜ Mägede. JPL-i peamiseks 
tegevusalaks on piima hulgimüük (EMTAK 46331) ja muude põllumajandussaaduste 
hulgimüük (EMTAK 46759). 
  
Selja (registrikood 10206553) on osaühing, millel koondumise eelselt on ligikaudu 200 
osanikku, kellest suurimale osanikule kuulub  4% osakapitalist. Selja põhitegevusalaks on 
piima tootmine ning rohusöötade ja teravilja kasvatamine loomakasvatuse tarbeks. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 



  ÄRAKIRI 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt kahe koondumise 
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot. 
  
Koondumise osaliste 2010.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 eurot ja mõlema 
koondumise osalise käive ületas 1 917 350 eurot, 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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
Toorpiima müüvad piimatootjad ja seda ostavad kas otse või vahendajate kaudu 
piimatöötlemisettevõtjad. Toorpiima ostetakse kokku üle Eesti asuvatelt tootjatelt ja toorpiima 
tootjad üle Eesti võivad ükskõik millises piirkonnas asuva vahendajaga või vahetult töötlejaga 
kokku leppida toorpiima müümises. Samuti ostavad üha enam toorpiima Eestist ka Lätis ja 
Leedus paiknevad piimatöötlejad, mistõttu võib geograafilises mõttes toorpiima varumise 
kaubaturg olla laiem kui vaid Eesti Vabariigi territoorium.  
 
Valitseva mõju omandav koondumise osaline JPL tegutseb toorpiima varumise kaubaturul ja 
koondumise teine osaline Selja, kelle üle omandatakse valitsev mõju tegutseb toorpiima 
tootmise kaubaturul. Sellest tulenevalt tegutsevad koondumise osalised erinevatel tasanditel: 
JPL toorpiima varumise ja Selja toorpiima tootmise tasandil. Seega kaubaturgude 
horisontaalne kattuvus puudub. 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli.2006.a määruse nr 69  § 8 lg 3 p 2 kohaselt 
loetakse koondumisest mõjutatuks kaubaturgu, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist 
või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus 
tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning 
kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 
olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted).   
 
Vastavalt Statistikaameti andmetele varuti 2010.a. Eesti Vabariigis piima naturaalkaalus 
621 136 tonni1. JPL varus 2010.a. kokku 80 000 tonni piima, mis on 12,88% kogu Eesti 
Vabariigis varutud piimast. 
 
Vastavalt Statistikaameti andmetele oli toorpiima (lehmapiima) toodang Eesti Vabariigis 
2010.a. 675 344 tonni2. Selja tootis 2010.aastal piima 4926 tonni, mis on 0,73 % kogu Eesti 
Vabariigis toodetud piimast. 
 
Kuna koondumise osaliste turuosad toorpiima varumise ja toorpiima tootmise kaubaturul olid 
alla 25%, ei ole nimetatud kaubaturgude puhul tegemist vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturgudega. 

                                                 
1 Eesti Statistika. Põllumajandus arvudes 2010. http://www.stat.ee/publication-download-
pdf?publication_id=25608 Lk.11 
2 Eesti Statistika. Põllumajandus arvudes 2010. http://www.stat.ee/publication-download-
pdf?publication_id=25608 Lk.57 
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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 omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Koondumine ei tekita turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ei toorpiima 
varumise, ega  toorpiima tootmise kaubaturgudel. Arvestades konkurentide arvu, 
potentsiaalset konkurentsi, majanduslike ja juriidiliste sisenemistõkete puudumist ja 
kaubaturgude struktuuri, 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 Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja OÜ Selja 
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. 
 
 
 
 
 
 
Märt Ots 
Peadirektor 
 
 

 
 
 
Konkurentsiameti 22.08.2011.a otsuse nr 5.1-5/11-018 ärakiri on 
samane originaaliga.   

   /Svetlana Ljutova/ 22.08.2011.a 
 


