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Koondumise nr 9/2018 OÜ R-S Valdus ja Aktsiaselts Väätsa Prügila osa täiendava
menetluse alustamine

Koondumine
OÜ R-S Valdus (Ragn-Sells AS-i tütarettevõtja) volitatud esindaja esitas 02.03.2018
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 21.12.2016 Aktsiaselts
Väätsa Prügila (edaspidi Väätsa Prügila) ja OÜ R-S Valdus (edaspidi R-S) vahel sõlmitud
võlaõiguslikule ettevõtte müügilepingule soovib R-S omandada Väätsa Prügila ettevõtja
osa, ettevõtte koos kinnistute, vara, lepingute ja töötajatega.
Tehingu tulemusel saavutaks R-S valitseva mõju Väätsa Prügila ettevõtja osa üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 02.03.2018 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Koondumise kohta esitasid 09.03.2018 vastuväited
kaks ettevõtjat.
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
omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks R-S ja Väätsa Prügila.
R-S on Eestis registreeritud äriühing, mis on loodud 2016. aastal haldamaks Ragn-Sells
AS-i investeeringuid ja arendusi jäätmekäitlusvaldkonnas. R-S emaettevõtjaks on RagnSells AS, mis omakorda kuulub Ragn-Sellsföretagen AB (Rootsi) kontserni. Ragn-Sells
AS on spetsialiseerunud jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele Eestis ja Euroopa Liidus.
Ragn-Sells AS-i peamised tegevused on jäätmete kogumine, töötlemine ja taaskasutusse
suunamine. Jäätmeliikidest käideldakse püsi-, tava- ja ohtlikke jäätmeid. Ragn-Sells AS
osutab teenuseid kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Seahulgas opereerib Ragn-Sells AS
sorteerimis- ja jäätmejaamu.
Väätsa Prügila on varasemalt kümnele omavalitsusele kuuluv äriühing, mis tegutseb 2000.
aastast. Väätsa Prügila omanikud olid varasemalt Albu vald, Imavere vald, Järva-Jaani
vald, Kareda vald, Koigi vald, Paide vald, Paide linn, Roosna- Alliku vald, Türi vald ja
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Väätsa vald. Eesti omavalitsuse haldusreformi järgselt on Väätsa Prügila omanikud Järva
vald, Paide linn ning Türi vald. Väätsa Prügila tegeleb jäätmekäitluskeskuse haldamise,
jäätmete vastuvõtu, taaskasutuse, käitlemise, ladestamise ja transporditeenuse
osutamisega.
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.
Täiendava menetluse alustamine
Konkurentsiametile laekus 09.03.2018 kaks vastuväidet R-S ja Väätsa Prügila
koondumisele. Kummagi vastuväite kohaselt leiti, et koondumine oluliselt kahjustab
konkurentsi jäätmekäitlusturgudel eelkõige vertikaalsete mõjude tõttu. Täpsemalt, omades
märkimisväärselt kõrget turuosa korraldatud jäätmeveos ning omandades lisaks valitseva
mõju jäätmete kogumisele ja vedamisele vertikaalselt järgnevate tegevustega tegeleva ning
omas piirkonnas (Kesk-Eesti) ainsa prügila üle, annaks R-S-ile võimaluse tegutseda
sõltumatult konkurentidest ja vertikaalselt järgnevate teenuste osutajatest. Samuti looks
see võimalused piirata konkurentide juurdepääsu jäätmete kogumisele ja vedamisele
vertikaalselt järgnevatele teenustele.
Tuvastamaks koondumise osaliste positsiooni ning konkurentsiolukorda erinevatel
jäätmekäitlusturgudel, eelkõige koondumise osaliste vertikaalselt seotud äritegevuste
koosmõjust tulenevat, peab Konkurentsiamet vajalikuks koondumisega seotud valdkonna
täiendavat
analüüsimist.
Koondumise
osaliste
positsioon
kaubaturgudel,
konkurentsiolukord kaubaturgudel ning konkurentsi võimalik kahjustumine selguvad
Konkurentsiameti täiendava analüüsi 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 R-S ja Väätsa Prügila 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.
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