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Koondumisele nr 36-ko/2003 United Utilities PLC, Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank/ International Water UU
(Tallinn) B.V. loa andmine
Koondumine
21.11.2003.a. esitas United Utilities PLC esindaja Konkurentsiametile koondumise
teate, mille kohaselt 20.novembril 2003.a. sõlmitud aktsiate müügilepingu (edaspidi
Aktsiate Müügileping) alusel müüakse 50% International Water UU (Tallinn) B.V.
(edaspidi IWUU) aktsiatest United Utilities PLC poolt tehingu läbiviimiseks asutatud
100%-lise tütarettevõtja United Utilities Europe Limited-i ja Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (edaspidi EBRD) ühisettevõtjale United Utilities
Europe Holdings B.V.-le (edaspidi SPV). Aktsiate Müügilepingu kohaselt on SPV
ainsaks eesmärgiks IWUU aktsiate omamine. Ülejäänud 50% IWUU aktsiate
omanikuks on United Utilities International Limited, kes kuulub United Utilities PLC
kontserni. Vastavalt Aktsiate Müügilepingule omandavad United Utilities PLC ja
EBRD ühise valitseva mõju IWUU üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses, mistõttu on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 26.11.2003.a. United Utilities PLC, EBRD ja IWUU
koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast
huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 3 ja 4 järgi on koondumise osalised need ettevõtjad, kes ühiselt
omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle valitsev
mõju omandatakse. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks United Utilities
PLC, EBRD ja IWUU.
United Utilities PLC on Inglismaa ja Walesi äriühingute registris registreeritud
valdusettevõtja, kelle kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad elektrienergia
edastamise ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimisega seonduvate varade juhtimise
ja valdamisega, oma kontserni ja teiste ettevõtjate infrastruktuuride ja äriprotsesside
juhtimisega ning äriklientidele sideteenuste osutamisega.
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EBRD on rahvusvahelise lepingu (edaspidi Lepingu) alusel loodud mitmepoolne
arenguorganisatsioon, mille eesmärgiks on toetada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
üleminekut avatud turumajandusele ja soodustada nendes riikides erakapitalil
põhinevaid ettevõtlusprojekte. Eesti Vabariik on aksepteerinud Lepingu
vastuvõtudokumendi allkirjastamisega 19.jaanuaril 2002.a.
IWUU on Amsterdami Kaubandus- ja Tööstuskoja äriregistris registreeritud
valdusettevõtja, kelle tegevusalaks on oma tütarettevõtja AS Tallinna Vesi 50,4%
aktsiate haldamine. Ülejäänud 49,6% AS Tallinna Vesi aktsiatest kuulub Tallinna
linnale.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste
eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja
vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit
krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus
toimub Eestis.
United Utilities PLC 2002.a. ülemaailmne käive oli u. 46,3 miljardit krooni; EBRD
2002.aasta ülemaailmne käive oli 7,4 miljardit krooni; IWUU 2002.a. ülemaailmne
käive oli [...] krooni. IWUU majandustegevus toimub Eestis tema ainsa tütarettevõtja
AS Tallinna Vesi kaudu. Seega kuulub United Utilities PLC, EBRD ja IWUU
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste,
realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti
territooriumil või selle osal.
IWUU on Tallinna linnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamisega
tegeleva AS Tallinna Vesi emaettevõtja. IWUU-l ei ole osalusi muudes Eesti
ettevõtjates ning IWUU ei tegele Eestis muul viisil äritegevusega.
United Utilities PLC-l ei ole peale kaudse (tütarettevõtja kaudu) osaluse IWUU-s
Eestis muid osalusi ega äritegevust.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis
oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.
KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt
40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
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Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb
vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat,
ei tekita koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid
majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 sätestatud
viisil. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur.
Seega koondumine ei tekita ega tugevda Tallinna linnas veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse osutamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22
lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele
Aktsiate Müügilepingu punktides 11.1(a) ja 11.1(b)
konkurentsipiirangut, mille ulatust kitsendab punkt 11.2. [...]

sisalduvad

kaks

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirangud on
seatud valitseva mõju all oleva ettevõtja huvides ning neid võib lugeda kavandatava
tehinguga otseselt seotuks ja vajalikuks, kuna nendega tagatakse omandatavate varade
väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
1. Anda luba United Utilities PLC, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga
ja International Water UU (Tallinn) B.V. koondumisele.
2. Anda luba rakendada [...] Aktsiate Müügilepingu punktis 11.1 (a) sisalduvat
konkurentsipiirangut ja [...] punktis 11.1 (b) sisalduvat konkurentsipiirangut.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul
sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama
(Halduskohtumenetluse seadustik § 9).
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