
 
 
 
 
 
 

    PEADIREKTORI ASETÄITJA 
 
 
 
Tallinn        03.05.2004 nr 13-KO 
 
 
 
OTSUS          
   
     
Koondumise nr 08-ko/2004 Philip Morris Products S.A. / Amer-
Tupakka Oy, Amer-Yhtymä Oyj, Amernet B.V täiendava menetluse 
alustamine 
 
 
Koondumine 
 
02.04.2004.a esitas Philip Morris Products S.A. esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt Philip Morris Products S.A. omandab Amer-
Tupakka Oy, Amer-Yhtymä Oyj ja Amernet B.V omanduses olevad Eestis 
registreeritud kaubamärgid. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Philip Morris 
Products S.A. valitseva mõju Amer-Tupakka Oy, Amer-Yhtymä Oyj ja Amernet B.V 
osa üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega  KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja või tema osa, kelle üle 
valitsev mõju omandatakse. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Philip 
Morris Products S.A. (edaspidi Philip Morris) ja Amer-Tupakka Oy (edaspidi ATO), 
Amer-Yhtymä Oyj (edaspidi Amer), Amernet B.V (edaspidi Amernet). 
 
Philip Morris on Šveitsis registreeritud piiratud vastutusega osaühing ning Philip 
Morris International Inc tütarettevõtja, kes omakorda kuulub Altria Group Inc 
(edaspidi Altria) kontserni.  
Philip Morrise äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Philip Morris Eesti OÜ 
kaudu. Philip Morris Eesti OÜ impordib ja turustab tubakatooteid järgmiste  
kaubamärkidega: Marlboro (Lights, Ultra Lights, Lights Menthol); L&M (Lights, 
Ultra Lights, Lights Menthol); Bond Street (Lights, Super Lights); Red & White 
(Lights, Super Lights); Philip Morris (Super Lights, One, Super Lights Menthol); 
Next (Lights, Super Lights). 
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ATO on Soome äriühing, kelle põhitegevusalaks on tubakatoodete tootmine, 
turustamine, müük ning import.  
Amernet on Hollandi äriühing, mis tegeleb valdus- ja finantstegevusega ning 
ettevõtjal on Eesti kaubaturuga üksnes kaudne seos, kuna omab kaubamärgi Trend 
rahvusvahelist registreeringut. Nimetatud ettevõtjad on Ameri tütarettevõtjad.  
Eestis on Amer tegev oma tütarettevõtja AS Amer Tobacco kaudu, kes impordib, 
turustab ja müüb ATO poolt valmistatud sigarette ja tubakatooteid.  
 
 
Täiendava menetluse alustamine 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 "Koondumise 
teate esitamise juhend" § 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks 
selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 
samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise 
turuosani. 
 
Koondumise teates esitatud informatsiooni kohaselt omavad mõlemad koondumise 
osapooled äritegevust Eestis oma tütarettevõtjate kaudu. Philip Morris Eesti OÜ ja AS 
Amer Tobacco äritegevused kattuvad tööstuslikult toodetud sigarettide kaubaturul. 
Mõlemad ettevõtjad tegutsevad nimetatud tubakatoodete hulgimüügi kaubaturul. 
Geograafiline kaubaturg on antud koondumise puhul piiritletud kogu Eesti 
territooriumiga. Seega kaubaturuna piiritletakse tööstuslikult toodetud sigarettide 
hulgimüügi kaubaturg Eesti territooriumil.  
 
Koondumise teate esitaja andmeil oli Philip Morrise turuosa Eestis tööstuslikult 
toodetud sigarettide hulgimüügi kaubaturul 2003.aastal realiseerimise netokäibe 
rahalise väljenduse alusel 52,5% ja Ameri vastav turuosa 2003.a. Eestis oli 13,6%.  
 
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. 
  
Koondumise osalistel on tööstuslikult toodetud sigarettide Eesti hulgimüügi 
kaubaturul juba koondumise eelselt KonkS § 13 mõistes turguvalitsev seisund, mis 
koondumise tulemusel tugevneb. Nimetatud kaubaturu maht ja seal tegutsevate 
ettevõtjate tegelikud turuosad selguvad Konkurentsiameti poolt täiendava 
menetlemise käigus kogutavate andmete põhjal.  
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis 
oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. 
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Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolude 
olemasolu või puudumine Philip Morris Products S.A. ja Amer-Tupakka Oy, Amer-
Yhtymä Oyj, Amernet B.V koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 
2, 
 

otsustan: 
 
 
Alustada täiendav menetlus koondumise hindamiseks. 
 
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
täiendava menetluse käigus nelja kuu jooksul ühe järgmistest otsustest: 
 
1) annab koondumiseks loa; 
 
2)  keelab koondumise; 
 
3)  lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 
 
 
Vastavalt KonkS § 28 lg 2 on koondumise osalistel õigus taotleda suulise 
ärakuulamise läbiviimist. 
 
 
 
 
Aini Proos 


