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Koondumisele nr 18/2018 Aktsiaselts ESTRAVEL / Osaühing Mainor 

Meelis loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

21.05.2018 esitas Aktsiaseltsi ESTRAVEL volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid JÜRI REBANE KINNISVARA OÜ, Aktsiaselts 

ESTRAVEL ja füüsiline isik Jüri Rebane (isikukood 34710160301) 14.05.2018 Osaühingu 

osa müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab Aktsiaselts ESTRAVEL 100%-i 

Osaühingu Mainor Meelis osakapitalist. 

 

Tehingu tulemusena kuulub Osaühing Mainor Meelis koondumise teate esitanud 

Aktsiaseltsi ESTRAVEL valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 

viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 21.05.2018 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

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 Aktsiaselts ESTRAVEL ja Osaühing Mainor 

Meelis. 

 

Aktsiaselts ESTRAVEL (registrikood 10325720) on turismiteenuste vahendamisega 

tegelev äriühing, mille emaettevõtjaks on Estravel Holding OÜ.  Aktsiaseltsil ESTRAVEL 

on kaheksa esindust kuues Eesti linnas, filiaal Lätis ning tütarfirmad Leedus (Estravel 

Vilnius UAB), Austraalias (Aero Travel Pty Ltd), Soomes (Helin Matkatoimisto Oy) ning 
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Ameerika Ühendriikides (Preferred Travel Services LLC). Samuti on Aktsiaseltsil 

ESTRAVEL tütarettevõtja OÜ ESTINTOUR, mis on spetsialiseerunud viisade 

vormistamisele Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse. 

 

Aktsiaselts ESTRAVEL vahendab lennupileteid, reisipakette ja hotellimajutust, laeva- ja 

rongipileteid, reisikindlustust ning bussi- ja autorendi teenust. Lisaks Eestist välja-

minevatele reisidele tegeleb äriühing sissetuleva turismi ja sisereiside vahendamisega, 

samuti konverentside, seminaride ja ürituste korraldamisega. 

 

Osaühing Mainor Meelis (registrikood 10429402) on Eestis registreeritud äriühing, mille 

ainuosanik oli koondumise eelselt JÜRI REBANE KINNISVARA OÜ. Äriühingul tütar- ja 

sidusettevõtjad puuduvad. 

 

Osaühing Mainor Meelis tegeleb rahvusvaheliste lennupiletite ja hotellimajutuse, samuti 

pakettreiside ja laevapiletite vahendamisega ning oma pakettreiside müügiga. Ühtlasi 

pakub äriühing mitmesuguseid muid reisiteenuseid. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 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 2017. aasta 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. 

 

 

3.2 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-protsendilise 

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 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 



3 

 

Koondumise teate kohaselt vahendab Aktsiaselts ESTRAVEL lennupileteid, reisipakette ja 

hotellimajutust ning laeva- ja rongipileteid. Osaühing Mainor Meelis tegeleb rahvus-

vaheliste lennupiletite ja hotellimajutuse, samuti pakettreiside ja laevapiletite 

vahendamisega ning oma pakettreiside müügiga. Käesoleva koondumise puhul hinnatakse 

konkurentsiolukorda reisibüroode ja reisikorraldajate tegevuse kaubaturul Eestis. 

 

Statistikaameti 2016. aasta andmetel1 oli reisibüroode ja reisikorraldajate tegevuse 

kogumaht ligikaudu 255,2 miljonit eurot. Aktsiaseltsi ESTRAVEL käive oli nimetatud 

perioodil ligikaudu 57,8 miljonit eurot (ehk osakaaluna 22,65%) ning Osaühingu Mainor 

Meelis käive ligikaudu 2,6 miljonit eurot (1,03%), seega kujuneb koondumise osaliste 

ühiseks vastavaks osakaaluks ligikaudu 23,68% ning tegemist on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuga juhendi tähenduses. 

 

Arvestades, et koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda reisibüroode ja 

reisikorraldajate tegevuses, ei ole kaubaturgude ning nende geograafiliste ulatuste täpne 

piiritlemine vajalik. 

 

 

3.3 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 osaliste ühine osakaal 2016. aasta reisibüroode ja reisikorraldajate tegevuses 

oli ligikaudu 23,68%, kuid arvestades reisibüroode ja reisikorraldajate rohkust2, ei teki 

Aktsiaseltsil ESTRAVEL koondumise tulemusel võimalust tegutseda konkurentidest 

sõltumatult.  

 

Koondumise osalised on oma konkurentidena nimetanud CWT Estonia AS (endine Kaleva 

Travel AS), Reisieksperdi Aktsiaselts, Aktsiaselts Wris, samuti on konkurentideks 

NovaTours OÜ, OÜ TEZ Tour, Aurinko OÜ. Lisaks reisibüroode ja reisikorraldajate 

vahendusel tehtavatele reisidele on võimalik reise planeerida ka erinevate kanalite kaudu, 

kasutades lennupiletite ostuks lennufirmade kodulehekülgi (nt finnair.ee, nordica.ee, 

lufthansa.ee), veebiplatvorme (nt momondo.ee, skyscanner.ee); välismaise hotellimajutuse 

puhul veebiplatvorme (nt booking.com, expedia.com, hotels.com, trivago.com), hotelle (nt 

hilton.com, marriott.com, sheraton.com). 

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. Samuti 

ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 

                                                 
1 http://pub.stat.ee/ Tabel TE014, rida N79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms 

tegevus 
2 http://etfl.ee/est/liikmed/ Eesti Turismifirmade Liidu liikmed 

http://pub.stat.ee/
http://etfl.ee/est/liikmed/
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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 Aktsiaseltsi ESTRAVEL ja Osaühingu Mainor Meelis 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 

 

Konkurentsiameti 14.06.2018 otsuse nr 5-5/2018-041 

ärakiri on samane originaaliga. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 16.07.2018 


