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Koondumisele nr 1/2012 Tele2 Eesti Aktsiaselts / Televõrgu
Aktsiaselts loa andmine
Koondumine
17.01.2012.a esitas Tele2 Eesti Aktsiaseltsi (edaspidi Tele2 Eesti) esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Tele2 Eesti ja Eesti
Energia Aktsiaselts 16.01.2012.a aktsiate ostu-müügilepingu (edaspidi Leping).
Lepingust tulenevalt omandab Tele2 Eesti 100%-ilise osaluse Televõrgu Aktsiaseltsis
(edaspidi Televõrk).
Tehingu tulemusena kuulub Televõrk Tele2 Eesti valitseva mõju alla
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 17.01.2012.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.
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle valitsev mõju
omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Tele2 Eesti ja Televõrk.
Tele2 Eesti (registrikood 10069046) on Tele2 Sverige AB tütarettevõtja ning kuulub
Tele2 AB kontserni. Tele2 Eesti pakub peamiselt mobiiltelefoni- ja mobiilse interneti
teenuseid ning lauatelefoniteenuseid era- ja äriklientidele. Samuti müüb Tele2 Eesti
teenustega kaasnevat lisavarustust, sh mobiiltelefonid, telefonid, arvutid,
internetiseadmed. Koondumise teate kohaselt kuulub Tele2 AB kontserni ka Eestis
registreeritud äriühing UNI2 Osaühing, mis pakub IT tugiteenuseid teistele kontserni
ettevõtjatele ning mis varsti ühendatakse Tele2 Eestiga.
Televõrk (registrikood 10718810) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab
koondumise eelselt valitsevat mõju Eesti Energia Aktsiaselts.
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Televõrgu põhitegevuseks on andmeside magistraalvõrguga seotud äritegevus (ehk
püsiliiniteenused, sh kaasnevad teenused nagu võrgurajatiste ehitus ja hooldus,
telekommunikatsiooniseadmete müük) ning lõppkliendile suunatud raadiosidel
põhineva internetiteenuse KÕU osutamine. Televõrk opereerib ühte Eesti suurimat
magistraalsidevõrku, ametkondlikku telefoni- ja arvutisidevõrku ning kogu Eestit
katvat CDMA raadiovõrku.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 68 “Koondumise
osaliste käibe arvutamise juhend” § 2 lg 1 kohaselt võib juhtudel, kui koondumine
toimub majandusaasta esimestel kuudel, võtta käibe arvutamisel aluseks eelmisele
majandusaastale eelnenud majandusaasta auditeeritud aruanded.
Ettevõtjate 2010.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja koondumise osaliste
Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 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 (edaspidi asendatavate) kaupade
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Koondumise teate kohaselt tegutseb Televõrk püsiliinide magistraalsegmentide
hulgiturul, osutades sideettevõtjatele valguskaablil põhinevat püsiliinide hulgiteenust.
Sideettevõtjad kasutavad püsiliine lõppkasutajatele sideteenuste osutamise eesmärgil.
Tele2 Eesti ja Televõrk on ostja-müüja suhetes, nimelt ostab Tele2 Eesti Televõrgult
magistraalsideteenust, mille abil osutab üleriigilist mobiilsideteenust oma klientidele.
Nii Tele2 Eesti kui Televõrk tegelevad telefoniteenuse osutamisega. Samuti osutavad
mõlemad koondumise osalised internetile lairiba juurdepääsu jaemüügi teenust, kuid
seejuures osutab Televõrk internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi teenust
ning Tele2 Eesti osutab internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu
jaemüügi teenust.
Käesoleva koondumise puhul tekib horisontaalne kattuvus koondumise osaliste
tegevuste vahel telefoniteenuste osutamise ja telekommunikatsiooniseadmete
jaemüügi osas ning vertikaalne seos püsiliiniteenuste ja mobiiltelefoniteenuste (ka
mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi teenuse) osutamise osas.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud
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kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ja 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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15protsendilise ühise turuosa.
Püsiliiniteenuste kaubaturg
Elektroonilise side seaduse (edaspidi ESS) § 2 p 37 kohaselt on püsiliin üldkasutatava
elektroonilise side võrgu kahe punkti vahel signaalide mittekommuteeritavat
edastamist võimaldav ühendus. ESS § 2 p 38 kohaselt on püsiliiniteenus üldkasutatav
elektroonilise side teenus, mis seisneb kliendile püsiliini kasutada andmises.
Sideettevõtjad kasutavad püsiliine lõppkasutajatele sideteenuste pakkumise eesmärgil.
Püsiliiniteenuseid on võimalik jagada hulgi- ja jaeteenusteks. Konkurentsiamet on
oma eelnevas otsuses piiritlenud püsiliinide hulgiturgudena magistraal- ja
lõppsegmentide kaubaturud1.
Püsiliinide magistraalsegmendi turg hõlmab ainult ülekandevõrgu osa, sisaldades
ühendusliine kohalikust võrgusõlmest teise kohaliku või riikliku võrgusõlmeni
sõltuvalt vajadusest (seejuures võib püsiliin läbida mitut võrgusõlme). Seega
kasutatakse nimetatud püsiliiniteenuse osutamiseks ülekandevõrku ja võrgusõlmi.
Püsiliinide lõppsegmentide hulgituru koosseisu kuuluvate teenustena pakutakse
püsiliini lõppkasutajast esimese võrgusõlmeni, kusjuures erandjuhtudel võib püsiliini
lõppsegment hõlmata ka ülekandevõrgu osa kuni juurdepääsupunktini. Püsiliini
lõppsegmendi teenus on oma olemuselt juurdepääsuteenus, mida osutatakse püsiliini
vahendusel, mis sisaldab alati ühe elemendina juurdepääsuvõrgu osa.
Püsiliinide jaetasandil pakub sideettevõtja lõppkasutajale „punkt-punkt“ ühendust,
mille raames ühendatakse sideoperaator lõppkasutajaga.
Koondumise teate kohaselt tegutseb Televõrk püsiliinide magistraalsegmendi turul,
pakkudes sideettevõtjatele valguskaablil põhinevat püsiliiniteenust.
Televõrgu
ülekandevõrk on välja ehitatud paralleelselt Elering AS-i kõrgepinge
infrastruktuuriga.
Arvestades püsiliiniteenuse omadusi ning jaetasandi väikest osakaalu, ei ole
käesolevale koondumisele hinnangu andmisel erinevaid püsiliinide segmente
otstarbekas eristada ning analüüsitakse konkurentsiolukorda püsiliinide kaubaturul
Eestis.
1

Konkurentsiameti 06.10.2010.a otsus nr 8.3.1/10-007.
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Sideettevõtjate poolt Konkurentsiametile esitatud andmete alusel oli püsiliiniteenuste
kaubaturu kogumaht Eestis 2010.a 14,5 miljonit eurot. Televõrgu müügitulu
püsiliiniteenuste kaubaturul Eestis moodustas 2010.a […] miljonit eurot ja turuosa
[30-40]%. Kliendiliinide koguarvust oli Televõrgu osakaal [30-40]%.
Püsiliiniteenuste kaubaturg on vertikaalselt seostud mobiiltelefoniteenuste kaubaturu
ning mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturuga. Kuna
Televõrgu turuosa püsiliiniteenuste kaubaturul Eestis oli üle 25%, on tegemist
vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga.
Mobiiltelefoniteenuste kaubaturg
ESS § 2 p 31 kohaselt on mobiiltelefoniteenus üldkasutatav elektroonilise side teenus,
mis võimaldab kindlaks määramata asukohas riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede
tegemist ja vastuvõtmist ning juurdepääsu hädaabiteenustele Eesti või rahvusvahelisse
numeratsiooniplaani kuuluva numbri või sellega seotud lühivalikukoodi abil osalise
või täieliku raadioside loomise teel.
Euroopa Komisjon on oma otsustes leidnud, et lõppklientidele (st jaetasandil)
osutatavate mobiiltelefoniteenuste kaubaturu jagamine alamturgudeks kliendi tüübi
(äri- või eraklient, liitumislepingu sõlminud või kõnekaardi ostnud kliendid) või
võrgutehnoloogia tüübi (2G/GSM või 3G/UMTS) alusel ei ole asjakohane ning
lõppklientidele osutatavad mobiiltelefoniteenused moodustavad ühe kaubaturu
(edaspidi mobiiltelefoniteenuste kaubaturg)2. Seda eelkõige põhjusel, et seoses uute
teenuste arenguga on erinevused erinevate kliendi- ja võrgutüüpide vahel hägustunud.
Käesoleva
koondumise
puhul
analüüsitakse
konkurentsiolukorda
mobiiltelefoniteenuste kaubaturul Eestis ning eraldi käsitletakse mobiiltelefonivõrgul
põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi teenust, tuues allpool välja põhjendused, miks
nimetatud teenus ei kuulu samale kaubaturule internetile fikseeritud lairiba
juurdepääsu jaemüügi teenusega.
Sideettevõtjate poolt Konkurentsiametile esitatud andmete alusel oli
mobiiltelefoniteenuste kaubaturu kogumaht Eestis 2010.a 327,2 miljonit eurot. 90%
kaubaturu käibest andsid kolm suuremat operaatorit, mis omavad ka igaüks oma
mobiilsidevõrku, nimelt AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti. Tele2 Eesti
müügitulu mobiiltelefoniteenuste kaubaturul Eestis moodustas 2010.a […] miljonit
eurot ja turuosa [20-30]%. Koondumise teate kohaselt oli lõppklientide arvu
(aktiivsete SIM-kaartide) alusel Tele2 Eesti turuosa 2011.a [20-30]%.
Kuna Tele2 Eesti turuosa mobiiltelefoniteenuste kaubaturul Eestis oli 2010.a ja
koondumise teate esitaja andmetel ka 2011.a üle 25%, on tegemist vertikaalselt
mõjutatud kaubaturuga.

2

Nt juhtum nr COMP/M.4947 Vodafone / Tele2 Italy / Tele2 Spain; juhtum nr COMP/M.5650 TMobile / Orange.
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Internetile lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturud
Internetile lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturg sisaldab operaatorite poolt
lõppklientidele osutatavaid internetile lairiba juurdepääsu teenuseid. Internetile
lairiba juurdepääsu teenuse osutamine võib toimuda muuhulgas järgmiste võrkude
kaudu:
- vaskpaaril põhineva ehk telefonivõrgu kaudu;
- fiiberoptilisel kaablil põhineva võrgu kaudu;
- kaabellevivõrgu kaudu;
- raadiosidel põhineva võrgu kaudu;
- mobiiltelefonivõrgu kaudu.
Konkurentsiameti eelneva praktika kohaselt täidab erinevatel tehnoloogiatel põhinev
juurdepääs sama funktsiooni ning seetõttu on need ostja seisukohalt suures osas
omavahel asendatavad3. Siinjuures tuleb märkida, et Konkurentsiameti eelnevates
otsustes on viidatud vaskpaaril, fiiberoptilisel kaablil, kaabellevil ja raadiosidel
põhinevatele tehnoloogiatele, mis käesoleva koondumise teate esitaja hinnangul
moodustavad internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturu.
Koondumise teate kohaselt tuleb eristada mobiiltelefonivõrgul põhineva internetile
lairiba juurdepääsu teenuseid ja internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu teenuseid,
kuna mobiiltelefonivõrgul põhineva juurdepääsu jaeteenused ei ole veel käesolevaks
ajaks saavutanud piisavat tehnilist võimekust, et pakkuda kliendile omadustelt ja
kasutusvõimalustelt fikseeritud lairiba juurdepääsu teenusega samaväärset teenust.
Seda eelkõige seetõttu, et mobiiltelefonivõrgul põhinev lairiba juurdepääs:
- on mahupiiranguga, kuid fikseeritud sidevõrkudes on tarbimismaht piiramatu;
- ei ole tagatud kvaliteediga, st andmeedastuskiirus võib kõikuda ja sõltub levi
tugevusest, võrgu koormusest ning tehnoloogiast (GPRS, EDGE või
3G/3,5G), mille vahendusel on võimalik teenust tarbida;
- on piiratud läbilaskevõimega.
Konkurentsiamet nõustub koondumise teate esitaja seisukohaga selles osas, et
internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi teenus ja internetile
mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi teenus ei ole ostja
seisukohalt omavahel asendatavad ning moodustavad eraldi kaubaturud.
Televõrk tegutseb internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturul,
pakkudes klientidele 450 MHz sagedusalas raadiosidel põhinevat (CDMA
tehnoloogia) KÕU internetiteenust.
Sideettevõtjate poolt Konkurentsiametile esitatud andmete alusel oli internetile
fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturu kogumaht Eestis 2010.a 79,6
miljonit eurot. Televõrgu müügitulu internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu
jaemüügi kaubaturul Eestis moodustas 2010.a […] miljonit eurot ja turuosa [5-10]%.
Lõppklientide arvu alusel oli Televõrgu turuosa [5-10]%.
Tele2 Eesti tegutseb internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu
jaemüügi kaubaturul. Sideettevõtjate poolt Konkurentsiametile esitatud andmete
3

Konkurentsiameti 21.10.2005.a otsus nr 47-KO Elion Ettevõtted AS / MicroLink AS;
Konkurentsiameti 21.11.2006.a otsus nr 49-KO Elion Ettevõtted AS / Norby Telecom AS-i osa.
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alusel oli internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi
kaubaturu kogumaht Eestis 2010.a 11,1 miljonit eurot. Tele2 Eesti müügitulu
internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturul
Eestis moodustas 2010.a […] miljonit eurot ja turuosa [5-10]%.
Arvestades asjaolu, et internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi teenus ja
internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi teenus
moodustavad eraldi kaubaturud, ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel
internetile lairiba juurdepääsu jaemüügi osas horisontaalset kattuvust ega
horisontaalselt mõjutatud kaubaturge. Internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva
lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturg on vertikaalselt seostud püsiliiniteenuste
kaubaturuga, kuid kuna Tele2 Eesti turuosa internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva
lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturul on alla 25%, ei ole tegemist vertikaalselt
mõjutatud kaubaturuga.
Telefoniteenuste kaubaturg
ESS § 2 p 58 kohaselt on telefoniteenus üldkasutatav elektroonilise side teenus, mis
võimaldab riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ning vastuvõtmist Eesti või
rahvusvahelisse numeratsiooniplaani kuuluva numbri abil.
Kindlaks määratud asukohas osutatav telefoniteenus seisneb lõppkasutaja
juurdepääsus üldkasutatavale telefonivõrgule ning selle vahendusel sideteenuste
kasutamises. Funktsiooni järgi saab telefoniteenused jagada kõneteenusteks ja
juurdepääsuteenusteks.
Koondumise teate kohaselt on traditsiooniliselt mõlemat funktsiooni lõppkasutajale
pakutud ühise paketina, millega telefoniteenuse osutaja esmalt loob lõppkasutajale
juurdepääsu telefonivõrgule, mis omakorda teeb võimalikuks kõneteenuste
kasutamise.
Tele2 Eesti ei oma juurdepääsuvõrke ehk kliendiliine, millega ühendada kliente
sidevõrguga, vaid osutab kõneteenuseid operaatorkoodi vahendusel ning ostab
juurdepääsuteenust peamiselt Elion Ettevõtted AS-ilt.
Televõrk on kuni käesoleva koondumiseni pakkunud telefoniteenuseid ainult Eesti
Energia Aktsiaseltsi grupi ettevõtjatele ning Elering AS-ile. Televõrk osutab
kõneteenuseid Eesti Energia Aktsiaseltsi grupi telefonivõrgu kaudu, kus kliendiliinid
on välja ehitatud koos hoonetega.
Sideettevõtjate poolt Konkurentsiametile esitatud andmete alusel oli telefoniteenuste
jaemüügi kaubaturu kogumaht Eestis 2010.a 97,2 miljonit eurot. Tele2 Eesti
müügitulu nimetatud kaubaturul moodustas […] miljonit eurot ja turuosa [5-10]%.
Televõrgu müügitulu telefoniteenuste jaemüügi kaubaturul Eestis moodustas 2010.a
[…] miljonit eurot ja turuosa [0-5]%. Algatatud kõneminutitest oli Tele2 Eesti osakaal
[0-5]% ja Televõrgu osakaal [0-5]%.
Koondumise osaliste turuosad kokku telefoniteenuste jaemüügi kaubaturul Eestis olid
2010.a alla 15% ning seega ei ole tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.
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Telekommunikatsiooniseadmete jaemüügi kaubaturg
Telekommunikatsiooniseadmed hõlmavad erinevate sideteenuste pakkumiseks
vajalikke internetiseadmeid, mobiiltelefone, lauatelefone, sülearvuteid, tahvelarvuteid
jne. Koondumise teate kohaselt puuduvad koondumise teate esitajal täpsed andmed
telekommunikatsiooniseadmete jaemüügi kohta Eestis, kuid kaubaturul tegutseb
mitmeid ettevõtjaid ning koondumise osaliste turuosa kokku on oluliselt alla 15%.
Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
telekommunikatsiooniseadmete jaemüügi valdkonnas, ei ole ka täpne kaubaturu
piiritlemine antud koondumise puhul 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.
Püsiliiniteenuste kaubaturul tegutseb koondumise osalistest Televõrk ning kaubaturg
on vertikaalselt seostud mobiiltelefoniteenuste kaubaturu ning mobiiltelefonivõrgul
põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturuga. Televõrgu turuosa püsiliinide
kaubaturul Eestis oli 2010.a [30-40]% ning Televõrgu osakaal kliendiliinide
koguarvust oli [30-40]%. Kõige suuremat turuosa püsiliinide kaubaturul omab Elion
Ettevõtted AS, mille turuosa oli 2010.a [50-60]% ning osakaal kliendiliinidest [4050]%. Kaubaturul tegutseb veel mitmeid ettevõtjaid, näiteks Elisa Eesti AS (turuosa
[0-5]% ning osakaal kliendiliinidest [0-5]%), AS EMT (turuosa [0-5]% ning osakaal
kliendiliinidest [0-5]%) ja Lattelecom SIA Eesti filiaal (turuosa [0-5]% ning osakaal
kliendiliinidest [0-5]%).
Koondumise osalised Tele2 Eesti ja Televõrk on koondumise eelselt püsiliiniteenuste
osas ostja-müüja suhetes, nimelt ostab Tele2 Eesti Televõrgult magistraalsideteenust,
mille abil osutab üleriigilist mobiilsideteenust oma klientidele.
Mobiiltelefoniteenuste kaubaturul Eestis oli 2010.a Tele2 Eesti turuosa [20-30]%.
Suuremad operaatorid kaubaturul on AS EMT (turuosa [30-40]%) ja Elisa Eesti AS
(turuosa [20-30]%).
Koondumise osaliste vaheline vertikaalne suhe iseenesest ei anna Konkurentsiameti
hinnangul koondumise osalistele võimalust ega ajendit tegutseda koondumise järgselt
viisil, mis võib kahjustada konkurentsi püsiliiniteenuste või mobiiltelefoniteenuste
kaubaturul, kuna nii eelneval kui kai järgneval kaubaturul ei oma koondumise
osalised turgu valitsevat seisundit ning kaubaturul tegutseb suure turujõuga
ettevõtjaid.
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Telefoniteenuste ning telekommunikatsiooniseadmete jaemüügi osas tekib
koondumise osaliste tegevuste vahel küll horisontaalne kattuvus, kuid tegemist ei ole
mõjutatud kaubaturgudega.
Internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi valdkonnas ei teki koondumise
osaliste tegevuste vahel horisontaalset kattuvust, kuna Televõrk omab äritegevust
internetile fikseeritud lairiba juurdepääsu jaemüügi kaubaturul ja Tele2 Eesti omab
äritegevust internetile mobiiltelefonivõrgul põhineva lairiba juurdepääsu jaemüügi
kaubaturul.
Arvestades eeltoodut ning hinnates käesoleva koondumise mõju kompleksselt, on
Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena ei muutu
kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. 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 Tele2 Eesti Aktsiaseltsi ja Televõrgu Aktsiaseltsi 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.
/allkirjastatud digitaalselt/
Märt Ots
Peadirektor

Konkurentsiameti 13.02.2012.a otsuse nr 5.1-5/12-005
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja
jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud
nurksulgudega.
/ Külliki Lugenberg/ 17.02.2012.a

