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Koondumisele nr 10/2012  SKT Keskkonnateenused OÜ /  AS Veolia 
Keskkonnateenused ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus loa 
andmine 
 
 
Koondumine 
 
02.08.2012.a esitas SKT Keskkonnateenused OÜ (edaspidi SKT) volitatud esindaja 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid SKT ja Veolia Propreté 
26.07.2012.a aktsiate ostu-müügilepingu ning SKT ja Veolia Umweltservice 
Beteiligungsverwaltungs GmbH 26.07.2012.a aktsiate ostu-müügilepingu (edaspidi 
Lepingud). Lepingutest tulenevalt omandab SKT 100%-ilise osaluse AS-is Veolia 
Keskkonnateenused (edaspidi Veolia Keskkonnateenused) ja 65%-ilise osaluse AS-is 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeksus (edaspidi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus).  
 
Tehingute tulemusena kuuluvad Veolia Keskkonnateenused ja Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus SKT 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 02.08.2012.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 või kelle osa 
üle valitsev mõju omandatakse.   
Seega on koondumise osalisteks SKT, Veolia Keskkonnateenused ja Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus. 
 
SKT (registrikood 12281820) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab 
koondumise teate kohaselt valitsevat mõju AS Alexela Energia.  AS-i Alexela Energia 
üle omab valitsevat mõju Boromir OÜ, mille üle omavad ühiselt valitsevat mõju   
füüsiline isik Ilja Trahtman (isikukood […]) ja Kadaka Varahalduse AS. Kadaka 
Varahalduse AS-i üle omab valitsevat mõju füüsiline isik Heiti Hääl (isikukood […]).  
Kadaka Varahalduse AS tegeleb finantsinvesteeringute haldamisega ning koondumise 
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teate kohaselt kuuluvad temaga samasse kontserni muuhulgas alljärgnevad 
äriühingud:  

- Aktsiaselts Reola Gaas, mis tegeleb auto- ja balloonigaasi hulgimüügi ning 
gaasiballoonide täitmisega; 

- AS Alexela Oil, mis tegeleb mootorikütuse jae- ja hulgimüügiga; 
- Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing, mis tegeleb põlevkivi kaevandamise, 

kaevandatud põlevkivist õlisaaduste tootmise ja müügiga ning soojus- ja 
elektrienergia tootmise ja müügiga; 

- OmaKoduMaja AS, mis tegeleb kinnisvara arenduse ja müügiga; 
- Aktsiaselts Bestnet, mis tegeleb autohaagiste tootmise ja müügiga; 
- United Avia OÜ, mis tegeleb lennukiga reisijateveo teenuse osutamisega 

tellimuslendude sektoris; 
- Paldiski Arendamise AS, mis tegeleb puhkekülade arendamisega. 

 
Veolia Keskkonnateenused (registrikood 10814608) on Eestis registreeritud äriühing, 
mille ainuaktsionär on koondumise eelselt Prantsusmaal registreeritud äriühing Veolia 
Propreté. Veolia Keskkonnateenused omab otsest või kaudset valitsevat mõju  
Osaühingu Resk, OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam, AS-i Tallinna Sekto ja Osaühingu 
Sekto-Pärnu üle. Veolia Keskkonnateenused ja tema tütaräriühingud osutavad Eesti 
erinevates piirkondades jäätmekäitlusteenuseid, sh korraldatud jäätmevedu.  
 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (registrikood 10450572) on Eestis registreeritud 
äriühing, mille üle omab koondumise eelselt valitsevat mõju Saksamaal registreeritud 
äriühing Veolia Umweltservice Beteiligungsverwaltungs GmbH.  Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus opereerib Jõelähtme vallas asuvat Tallinna prügilat, st tegeleb 
jäätmete ladestamisega, lisaks ka jäätmekütuse (RDF – refused derived fuel) tootmise 
ja müügiga, jäätmete kompostiks töötlemise ja selle müügiga ning prügilagaasi 
kogumise ja müügiga. Tallinna Prügilagaas OÜ rajas koostööleppe alusel Tallina 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse territooriumile prügilagaasist elektri ja soojuse 
koostootmisjaama. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kogub ja müüb prügilagaasi 
ning saab oma hoonete kütmiseks elektri tootmisega kaasnevat soojusenergiat. 
 
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.   
 
Ettevõtjate 2011.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. 
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SKT-ga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad soojus- ja elektrienergia 
tootmise ja müügiga Ida-Virumaal, põlevkiviõlist õlitoodete tootmise ja müügiga, 
mootorikütuste jae- ja hulgimüügiga, auto- ja balloonigaasi hulgimüügi ja 
gaasiballoonide täitmise, vedelgaasisüsteemide projekteerimise, paigalduse ja 
hooldusega, finantsinvesteeringute ja kinnisvara haldusega, kinnisvara arenduse ja 
müügiga, autohaagiste tootmise ja müügiga ning lennukiga reisijateveoteenuse 
osutamisega tellimuslendude sektoris.   
 
Veolia Keskkonnateenused tegeleb erinevate jäätmekäitlusega seonduvate teenuste 
osutamisega, sh jäätmete kogumine ja vedu, korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamade 
haldamine, jäätmete sorteerimine ja sekundaarse tooraine müük, lisaks tegeleb Veolia 
Keskkonnateenused ka teede ja tänavate hooldusega. Läbi oma tütarettevõtjate AS-i 
Tallinna Sekto ja Osaühingu Sekto-Pärnu on Veolia Keskkonnateenused tegev ka 
taaskasutatavate jäätmete (paber, papp, plastik) kogumise, töötlemise ja müügi 
valdkonnas. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus tegeleb jäätmete ladestamise ning 
jäätmekütuse, komposti ja prügilagaasi müügiga. 
 
Arvestades asjaolu, et koondumise osalised tegutsevad erinevates 
tegevusvaldkondades, ei teki käesoleva koondumise puhul koondumise osaliste 
tegevuste vahel horisontaalset kattuvust. 
 
SKT-ga samasse kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing tegeleb soojus- 
ja elektrienergia tootmise ja müügiga. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus müüb 
prügilagaasi, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks prügila territooriumil asuva 
sõltumatu äriühingu poolt opereeritava jaama vahendusel.  Samas koondumise teate 
kohaselt tuleb Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse poolt müüdav prügilagaas ära 
kasutada tekkekoha, s.o. prügila lähedal. Seega ei esine antud juhul koondumise 
osaliste prügilagaasi müügi ja elektrienergia tootmise vahel vertikaalset seost.   
 
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt 
mõjutatud kaubaturge ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda 
ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne 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. 
 
Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis  
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 
muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.  Samuti ei tekita ega 
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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 SKT Keskkonnateenused OÜ / AS Veolia Keskkonnateenused / AS 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 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 31.08.2012.a otsuse nr 5.1-
5/12-028 ärakiri on samane originaaliga. 
Ärakirjast on välja jäetud isikukoodid, vastavad 
kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. 


