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Koondumise nr 24/2013 Eesti Keskkonnateenused AS / Radix Hoolduse OÜ 
täiendava menetluse alustamine 
 
 
Koondumine 
 
04.10.2013.a esitas Eesti Keskkonnateenused AS-i volitatud esindaja 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt on Eesti Keskkonnateenused AS 
03.10.2013.a sõlminud Osaühinguga Kose Parkla osa müügilepingu (edaspidi 
Leping). Lepingust tulenevalt omandab Eesti Keskkonnateenused AS Osaühingult 
Kose Parkla 100%-ilise osaluse äriühingus Radix Hoolduse OÜ.   
 
Tehingu tulemusena kuuluks Radix Hoolduse OÜ koondumise teate esitanud 
äriühingu Eesti Keskkonnateenused AS valitseva mõju alla konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega 
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Koondumise teate kohaselt eraldati Radix Hoolduse OÜ-st vara, mis ei ole seotud 
olmejäätmete veo teenuse osutamisega. 
 
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 Eesti Keskkonnateenused AS ja Radix Hoolduse OÜ. 
 
Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) on Eestis registreeritud 
äriühing, mille üle omab valitsevat mõju AS Alexela Energia.  
 
Eesti Keskkonnateenused AS on jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõtja, mille 
peamisteks tegevusaladeks on: 

 Jäätmete ja sekundaarsete toormete kogumine ja vedu ning sellega seonduvad 
tegevused nagu konteinerite rentimine ja müük; 

 Tänavate, haljasalade ja kalmistute hooldus ja korraldamine. 
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Eesti Keskkonnateenused AS-iga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad tegutsevad 
erinevates majandusharudes, muuhulgas tegelevad soojus- ja elektrienergia toomise ja 
müügiga Ida-Virumaal, põlevkiviõlist õlitoodete tootmise ja müügiga, vedelgaasi jae- 
ja hulgimüügiga, põlevkiviõlist õlitoodete tootmise ja hulgimüügiga, autohaagiste 
tootmise ja müügiga, finantsinvesteeringute ja kinnisvara haldusega, kinnisvara 
arenduse ja müügiga, lennureisijate veoteenuste osutamisega tellimuslendude sektoris 
ning  erinevate jäätmekäitlusega seonduvate teenuste osutamisega. 
 
Radix Hoolduse OÜ (registrikood 10540200) on Eestis registreeritud äriühing, mille 
üle omab koondumise eelselt  valitsevat mõju Osaühing Kose Parkla.  Radix 
Hoolduse OÜ tegeleb olmejäätmete veo teenuse osutamisega.  
 
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.   
 
Vastavalt KonkS § 24 lg 7 juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama 
ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate 
üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle 
on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul. 
 
Võttes arvesse, et Alexela Group OÜ kontserni kuuluvad ettevõtjad on eelneva kahe 
aasta jooksul omandanud valitseva mõju mitmete jäätmekäitlusteenuste osutamisega 
tegelevate äriühingute üle ning lähtudes KonkS § 24 lg 7 sätestatud täiendavast 
käibekriteeriumist, ületavad koondumise osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud 
käibemäärasid ning seega kuulub käesolev koondumine kontrollimisele. 
 
Täiendava menetluse alustamine 
 
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 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Koondumise teate kohaselt tekib horisontaalne kattuvus koondumise osaliste 
tegevuste vahel olmejäätmete veo teenuse osas.   
 
Eesti Keskkonnateenused AS / AS Jõgeva Elamu koondumise1 menetlemise käigus 
Konkurentsiametile esitatud andmetele tuginedes oli 2012.a olmejäätmete veo teenuse 
osatamise valdkonnas Eestis Eesti Keskkonnateenused AS-i turuosa [40-50]% ja 
Radix Hoolduse OÜ turuosa [0-5]%.    
 

                                                
1 Konkurentsiameti 19.06.2013.a otsus nr 5.1-5/13-022 Koondumisele nr 10/2013 AS Eesti 
Keskkonnateenused  /  AS Jõgeva Elamu loa andmine. 
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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. 
 
Olmejäätmete kogumise ja veo teenuse valdkonnas on Eesti Keskkonnateenused AS-i  
osakaal juba koondumise eelselt üle 40% ning koondumisega ettevõtja seisund 
tugevneks veelgi. Seega võib käesoleva koondumisega kaasneda turguvalitseva 
seisundi tekkimine ja tugevnemine, mille mõju konkurentsiolukorrale on vaja 
täiendavalt analüüsida, võttes arvesse jäätmete veo valdkonna eripära. 
 
Käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täpne määratlus, 
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 Radix Hoolduse 
OÜ koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, 
 
otsustan: 

 
alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 
 
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 
jooksul ühe järgmistest otsustest: 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS 
§ 22 lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 
lg 3 nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 
 
Vastavalt KonkS § 27 lg 3 võib Konkurentsiamet konkurentsi kahjustamise 
vältimiseks anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad 
endale võetud kohustused. 
 
KonkS § 281 kohaselt viiakse koondumise osalise taotlusel või Konkurentsiameti 
soovil koondumise osalise suuliseks ärakuulamiseks läbi istung Konkurentsiameti 
määratud ajal ja kohas. Istungist teatatakse ärakuulamisele kutsutavale isikule 
vähemalt kümme kalendripäeva enne ärakuulamist. Istungile kutsutud isiku kirjaliku 
põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiamet ettenähtud tähtaega või kohta 
muuta. Konkurentsiameti ja ärakuulamisele kutsutud isiku kokkuleppel võib istungi 
läbiviimisest teatada suuliselt. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Märt Ots 
Peadirektor 
 
 

Konkurentsiameti 01.11.2013.a otsuse nr 5.1-5/13-041 
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 
jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis 
tähistatud nurksulgudega. 
 

 
    

 
 


