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Koondumisele nr 14/2015 AS Eesti Telekom ja Green IT OÜ loa andmine

Koondumine
AS Eesti Telekom esitas 30.06.2015 Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt vastavalt Green IT OÜ osanike ja AS Eesti Telekom vahel 29.06.2015
sõlmitud Green IT OÜ osade müügilepingule omandab AS Eesti Telekom kõik Green
IT OÜ osad. Tehingu tulemusel omandab AS Eesti Telekom valitseva mõju Green IT
OÜ üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 30.06.2015 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 3 järgi on koondumise osalisteks füüsilised isikud või ettevõtjad,
kes ühiselt omandavad 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 omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks AS Eesti Telekom ja Green IT OÜ.
AS Eesti Telekom on TeliaSonera AB tütarettevõtja. TeliaSonera AB kontserni
kuuluvad ettevõtjad tegutsevad erinevates riikides nii Euroopas kui ka Euroopast
väljaspool peamiselt elektroonilise side valdkonnaga seonduvate teenuste
osutamisega. AS-i Eesti Telekom peamisteks tegevusaladeks on: (i) kodu- ja
ärikommunikatsioonilahenduste pakkumine; (ii) kõne- ja andmesideteenuste ning
interneti ja televisiooniteenuste osutamine; (iii) erinevate IT-alaste teenuste osutamine
ning kaupade müük nii era- kui äriklientidele. AS Eesti Telekom omab valitsevat
mõju IT Koolituskeskuse Osaühing üle, mis tegeleb IT-alaste koolitusteenuste
pakkumisega era- ning äriklientidele. Lisaks kuulub AS-ile Eesti Telekom 50% osalus
Aktsiaseltsis Sertifitseerimiskeskus, mis pakub digitaalse sertifitseerimise,
allkirjastamise, krüpteerimise jne teenuseid.
Green IT OÜ kuulub viiele osanikule. Green IT OÜ-l on kaks tütarettevõtjat: Lätis
tegutsev Green IT SIA ning Leedus tegutsev UAB „Green IT“. Koondumise tehingu
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jõustumise üheks eeltingimuseks on vastavates äriühingutes osaluse võõrandamine.
Green IT OÜ põhitegevuseks on IT kaupade ehk riistvara müük.
Õiguslik hinnang
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 eelnenud majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000
euro ja koondumise osaliste käibed Eestis ületasid kummalgi 2 000 000 eurot,
mistõttu kuulub 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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate
esitamise juhendi (edaspidi 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% ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on
vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks iga kaubaturg, 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%, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja
ostja suhetes või mitte.
Koondumise osaliste äritegevused kattuvad IT kaupade müügil äriklientidele. Nii
Green IT OÜ kui ka AS Eesti Telekom pakuvad äriklientidele võimalust IT kaupu
osta või rentida. IT seadmeid soetades ja toote terviklikku elutsüklit arvestades kaalub
klient kumb võimalus on talle kasulikum: kas ostmine või rentimine. Olemuslikult
täidavad mõlemad soetamise viisid sama eesmärki ning on käsitletavad kui
alternatiivsed võimalused, mistõttu võib neid lugeda omavahel asendatavateks.
IT kaupu on võimalik müüja füüsilisest asukohast sõltumatult ehk läbi elektrooniliste
kanalite. Seetõttu on klientidel võimalik teostada oste muuhulgas välisriikide epoodidest. Siiski on antud tehinguga hõlmatud ostjate, st äriklientide, puhul teate
esitaja hinnangul tegemist veel praktikas mitte sagedasti asetleidva olukorraga.
Seetõttu on asjakohasem piiritleda turg Eesti territooriumiga.
Koondumise teate esitaja hinnangule tuginedes jääb koondumise osaliste ühine
turuosa IT kaupade pakkumisel äriklientidele alla 15%, mistõttu ei ole tegemist
horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga Juhendi mõistes. Kumbki koondumise
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osalistest ei tegutse IT kaupade hulgimüügiga, mistõttu puuduvad Juhendi tähenduses
ka vertikaalselt mõjutatud kaubaturud.
Kuna koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda IT toodete müügil
äriklientidele Eestis, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine vajalik. Antud juhul
hinnatakse koondumise mõju konkurentsile IT toodete müügil äriklientidele Eestis.
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.
Koondumise teate kohaselt ei ole IT toodete müüki äriklientidele võimalik üheselt
klassifitseerida EMTAK koodide alusel. AS Eesti Telekom on turu mahtu hinnanud
oma 62 suurima konkurendi müügimahtude pealt. Sellest lähtuvalt oli AS-iga Eesti
Telekom peamiselt konkureerivas osas äriklientidele kaupade pakkumise turumaht
2013. aastal (AS Eesti Telekom + 62 suurimat konkurenti, sh. Green IT OÜ) 135,2
miljonit eurot. AS-i Eesti Telekom hinnangul võib tegelik turumaht olla ligikaudu
35% suurem ehk 182,5 miljonit eurot, kuna turul osalevaid ettevõtjaid on oluliselt
rohkem. Koondumise osaliste osatähtsused sellest turumahust olid: AS-il Eesti
Telekom [5 – 10] % ja Green IT OÜ-l [0 – 5]%. AS-i Eesti Telekom hinnangul on
märgitud osatähtsused 2014. aastal püsinud sarnasel tasemel.
Koondumise teate ja AS-i Eesti Telekom analüüsi kohaselt on IT kaupade hankimisel
klientidel võimalik valida väga suure hulga Eestis tegutsevate IT kaupu pakkuvate
ettevõtjate hulgast. Ettevõtjate müügitulusid arvestades on koondumise osaliste
suuremateks konkurentideks Markit Eesti AS, AS Atea ja IM Arvutid AS – kõik
turuosadega ligikaudu [5 – 10]%. Neile järgnevad Santa Monica Networks AS,
Infotark AS ja GT Tarkvara OÜ turuosadega vahemikus [0 – 5]%.
Eeltoodut arvestades puuduvad käesoleva koondumise puhul horisontaalselt
mõjutatud kaubaturud Juhendi § 8 lg 3 mõistes. Koondumise tulemusena ei muutu
oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 AS Eesti Telekom ja Green IT OÜ koondumisele.
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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.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue
kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.
Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega
ühe korra pikendada kuni ühe aastani.
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