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Koondumisele nr 8/2014 Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ / Eesti Energia
Võrguehitus AS loa andmine
Koondumine
26.06.2014 esitas Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ (edaspidi LW) volitatud esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Eesti Energia AS-i ja LW
vahel 26.06.2014 sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingule omandab LW valitseva mõju Eesti
Energia Võrguehitus AS-i (edaspidi EEVE) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 30.06.2014 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 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
omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks LW ja EEVE.
LW on Leonhard Weiss GmbH KG & Co kontserni kuuluv valdusettevõtja, mille asutajaks ja
osanikuks on Saksamaal registreeritud Leonhard Weiss International GmbH. LW-le kuulub
kaks tütarettevõtjat: Leonhard Weiss RTE AS ja Leonhard Weiss Viater Ehitus AS. Märgitud
tütarettevõtjate põhitegevuseks on teede ehitus, sh raudteede ning trammiteede ehitus ja
hooldus.
EEVE on Eesti Energia AS-i tütarettevõtja. EEVE põhitegevusteks on elektrivõrkude
projekteerimine, ehitamine ja hooldamine ning kõrgepinge elektrivõrgu ehitamine ja tehniline
kontroll.
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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.
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad
6 391 200 eurot ja koondumise osaliste käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot,
mistõttu kuulub antud 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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti
territooriumi või selle osa.
LW tegutseb oma tütarettevõtjate kaudu teede ehituse valdkonnas. Koondumise teate esitaja
hinnangul hõlmab teede ehitus nii maanteede ja tänavate kui trammi- ning raudteede
ehitamist, sh jaamade ehitust ning rekonstrueerimisega kaasnevat jalakäija- ja
peatusplatvormide ehitust. Teede ehituse valdkonnas on LW enim spetsialiseerunud raudteede
ehitamisele. Koondumise teate kohaselt on paljud suuremad turuosalised aktiivsed nii
tavapärase teede ehituse kui ka raudtee ehituse valdkondades. Seetõttu hõlmab LW hinnangul
teede ehituse kaubaturg kõiki teede ehituse valdkondasid.
EEVE pakub projekteerimis-, ehitus- ning hooldusteenuseid elektri- ja sidevõrkudele.
Koondumise teate kohaselt toimub elektrivõrkude projekteerimine ja ehitus tavaliselt koos.
Samuti on iseloomulik, et nii ehitus- kui hooldustöid teostavad elektrivõrkude osas ühed ja
samad ettevõtjad, kuna elektrivõrkude ehituses ja hoolduses kasutatav oskusteave,
töövahendid ja töötajad suures osas kattuvad. Sarnastel põhimõtetel toimib sidevõrkude
projekteerimine, ehitus ja hooldus.
Võttes arvesse, et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda, ei ole
kaubaturgude täpne piiritlemine antud juhul 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.
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Koondumise teate kohaselt ning Statistikaameti andmetele ja ehitustööde liigitustele tuginedes
olid turumahud (miljonites eurodes) ja koondumise osaliste osatähtsused aastatel 2010 – 2012
järgmised:

Torujuhtmed, side- ja elektriliinid
EEVE
Teed, liiklusehitised, tänavad
LW

2010
224,4
[5-10]%
257,3
[10-15]%

2011
302,7
[5-10]%
289,8
[5-10]%

2012
358,1
[5-10]%
321,9
[5-10]%

Vastavalt koondumise teatele jäi EEVE osatähtsus 2013. aastal samasse suurusjärku 2012.
aastaga võrreldes. LW osatähtsus oli 2013. aastal, eelneva aastaga võrreldes, pigem madalam.
Käesoleva koondumise osaliste äritegevustes puudub horisontaalne kattuvus (sama kaubaturg)
ja vertikaalne seos (müüja-ostja suhe). Vastavalt koondumise teatele on ainsaks
kokkupuutepunktiks LW ja EEVE tegevusalade vahel elektriliinidega seotud projekteerimis-,
järelevalve-, ehitus- ning hooldustööd tee-ehitustöödel. Näiteks võib EEVE teostada
elektritöid LW poolt teostatavatel ehitusprojektidel, sh raudtee ehitusprojektidel. Arvestades
koondumise osaliste madalaid turuosasid, ei võimalda eelkirjeldatud tegevusalade vaheline
seos tegutseda neil koondumise järgselt sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
Eeltoodud põhjendustele tuginedes on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine
ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning ei kahjusta
oluliselt konkurentsi. Seega ei esine antud 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 Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ ja Eesti Energia Võrguehitus AS
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.
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.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad
on tekstis tähistatud nurksulgudega.
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