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Koondumise nr 19/2015 Eesti Keskkonnateenused AS ja OÜ Jaaksoni
Linnahooldus täiendava menetluse alustamine
1. Koondumine
21.06.2016 esitas Eesti Keskkonnateenused AS (edaspidi Eesti Keskkonnateenused;
registrikood 10277820) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt sõlmisid AS Jaakson ja KO ning Eesti Keskkonnateenused 20.06.2016
OÜ Jaaksoni Linnahooldus 100% osa müügilepingu.
Tehingu tulemusena kuulub OÜ Jaaksoni Linnahooldus (edaspidi Jaakson; registrikood
11385167) äriühingu Eesti Keskkonnateenused valitseva mõju alla konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS
§ 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

2. 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 käesoleva koondumise osalisteks Eesti Keskkonnateenused ja Jaakson.
Eesti Keskkonnateenused on erinevaid jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõtja, kes
pakub oma teenuseid suuremates Eesti omavalitsustes. Mõnes piirkonnas osutatakse
teenust sidus- või tütarettevõtjate kaudu. Suurimateks tegevusvaldkondadeks on olme- ja
ehitusjäätmete kogumine ja transportimine, taaskasutusse võtmise ettevalmistamine ja
müük, ümberlaadimisjaamade opereerimine ning tänavate puhastus.
Eesti Keskkonnateenused kuulub BC EKT HoldCo OÜ (registrikood 12945869) ja MBA
Investeeringud OÜ (registrikood 12942523) ühise valitseva mõju alla.
MBA Investeeringud OÜ üle omavad ühiselt valitsevat mõju kolm füüsilist isikut: [A.L.]
(isikukood […]) läbi äriühingu OÜ Sireli Varahaldus (registrikood 12662456); [M.Õ.]

(isikukood […]) läbi SPIFF GROUP OÜ (registrikood 11197023) ja [B.T.] (isikukood
[…]) läbi BTVH OÜ (registrikood 12828141). Nimetatud isikute ühise valitseva mõju all
on ka 2016. aastal asutatud valdusäriühing BAM Real Estate OÜ (registrikood
14012225), mille majandustegevus piirdub 25%-lise osaluse omamisega UPP & CO AIA
7 OÜ-s (registrikood 12960047).
BC EKT HoldCo OÜ on valdusettevõtja, millel majandustegevus puudub ning mis kuulub
BPEF II erakapitalifondi valitseva mõju alla. Nimetatud fond koosneb kahest fondist:
1. BPEF II L.P., mis on registreeritud Ühendkuningriikides ja mille täisosanikuks on
samuti Ühendkuningriikides registreeritud äriühing BaltCap Private Equity
Management II Ltd ning investoriteks BaltCap AS, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank ja Euroopa Investeerimisfond.
2. BPEF II SCSp, mis on registreeritud Luksemburgis ja mille täisosanikuks on
Luksemburgis registreeritud äriühing BaltCap Private Equity Management II
S.a.r.l. Fondi investoriteks on Amanda V East L.P., BaltCap AS, Danske Capital
AS, J-Investicijos Latvia SIA, LHV Varahaldus AS, SEB Investiciju Valdymas
UAB, SEB Varahaldus AS, SEB Wealth Management IPAS, Swedbank
Investeerimisfondid AS, Swedbank Investiciju valdymas UAB ja Swedbank
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība.
Mõlema fondi täisosanikud kuuluvad 100%-selt Eesti investeerimisühingule AS BaltCap
(registrikood 11419647), mis on ka mõlema fondi investeerimisnõustajaks. AS BaltCap
on lisaks BPEF II-le osaluse kaudu fondi täisosanikuks ja/või nõustamisepingu alusel
seotud ka veel muude investeerimisfondidega. Sellisteks fondideks on erakapitalifondid
BaltCap Private Equity Fund L.P. (BPEF), Baltic Investment Fund III L.P. ja Baltic
Investment Fund III C.V. (ühiselt BIF III) ning JEREMIE algatuse raames loodud
riskikapitalifondid Lithuania SME Fund KŪB (LT SME) ja BaltCap Latvia Venture
Capital Fund K.S. (BLVCF).
Eesti Keskkonnateenused tütarettevõtjateks on äriregistri andmete kohaselt OJ SPV OÜ
(100%), Radix Hoolduse OÜ (100%), Esito OÜ (100%), Radix Rent OÜ (100%),
aktsiaselts Epler & Lorenz (100%), samuti omab Eesti Keskkonnateenused 25%-list
osalust Infokaitsesüsteemide OÜ-s.
Jaakson on äriühing, mille tegevusaladeks on tänavate puhastus, haljasalade hooldus ja
korrashoid ning tavajäätmete kogumine. Jaaksonil tütarettevõtjaid ei ole.

3. Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe
koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Koondumise osaliste 2015.a käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub
nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
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4. Täiendava menetluse alustamine
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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
esitamise juhendi (edaspidi Juhend) §
mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg,
või nendega samasse kontserni kuuluvat
protsendilise ühise turuosa.

17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate
8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt
kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist
ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-

Koondumise teate kohaselt tekib koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalne
kattuvus teede hooldamisteenuste ja ehitusjäätmete kogumise osas. Koondumise teates on
teede hooldamisteenuste kaubaturgusid määratletud nii laiemalt kui kitsamalt. Laiema
turumääratluse korral on kaubaturuna nimetatud teehoiutööde teostamist (mis sisaldab ka
teede ehitust, hooldust ja remonti) Eestis, kitsama turumääratluse korral on kaubaturuna
nimetatud teehoiutöid Eestis, kus keskendutakse teede ja tänavate puhastusele,
libedatõrjele jm. Nimetatud kahe võimaliku kaubaturu määratluse puhul on turumahtudes
arvestatud kokku nii ettevõtjate käibed, kes tegelevad riigimaanteede hooldusega kui ka
ettevõtjate käibed, kes tegelevad kohalike omavalitsuste teehoiu alase tegevusega.
Konkurentsiametile esitatud andmete põhjal ei tegele kumbki koondumise osaline
riigimaanteede hooldusega. Seega võivad Konkurentsiameti hinnangul koondumise teates
esitatud kaubaturgude määratlused olla liialt laialt piiritletud ning tulenevalt sellest võib
koondumise mõju konkurentsiolukorrale kaubaturgudel erineda teates esitatust. Lähtudes
eeltoodust peab Konkurentsiamet põhjendatuks kaubaturgude põhjalikumat analüüsi ning
on alustanud käesolevas asjas täiendavate andmete kogumist.
Käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täpne määratlus, koondumise
osaliste positsioon kaubaturgudel, konkurentsiolukord kaubaturgudel ning konkurentsi
võimalik kahjustumine selguvad Konkurentsiameti täiendava menetlemise raames.
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise
kaudu.
Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu
või nende puudumine Eesti Keskkonnateenused AS-i ja OÜ Jaaksoni Linnahooldus
koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2,
otsustan:
alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks.
KonkS § 27 lõike 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu
jooksul ühe järgmistest otsustest:
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1) annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22
lõikes 3 nimetatud asjaolusid;
2) keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22
lõikes 3 nimetatud asjaolud;
3) lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.
Vastavalt KonkS § 27 lõikele 3 võib Konkurentsiamet konkurentsi kahjustamise
vältimiseks anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale
võetud kohustused.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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