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Koondumisele nr 15-ko/2004 Rosea Invest Ltd/Leverret Holding Ltd loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
07.06.2004.a esitas Rosea Invest Ltd ja Leverret Holding Ltd esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt 26. 05.2004.a sõlmitud lepingu alusel Rosea Invest Ltd 
(edaspidi Rosea) ja Leverret Holding Ltd (edaspidi Leverret) kavatsevad asutada ühise valitseva 
mõju all oleva ettevõtja  konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, mistõttu on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 10.06.2004.a Rosea ja Leverret koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalised need ettevõtjad, kes ühiselt omandavad 
valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Rosea 
ja Leverret. 
 
Rosea on Briti Neitsisaarte seaduste alusel asutatud valdusühing, mis kuulub OAO Severstal 
kontserni (Venemaa). Kontserni peamised tegevusalad on metallurgia (terasetootmine), kivisöe, 
rauamaagi ja nioobiumi kaevandamine, raskemasinaehitus ja autotööstus, puidutööstus, 
kaubaveotransport, kindlustustegevus jm. Koondumise teate esitaja andmetel ei oma Severstali 
kontserni kuuluvad äriühingud Eestis tütarettevõtjaid. 2003.a on kontserni toodangut (valtsitud 
teras, terasjuhtmed ja vineer) Eestis müüdud kolmandate isikute poolt.  
 
Leverret on Küprose seaduste alusel asutatud valdusühing, [...]. Kontserni peamised tegevusalad 
on metalli ja muu toorme raudteetransport, sadamateenuste osutamine, terasetoodete, kivisöe ja 
seadmete rahvusvaheline kaubandus, transpordimasinate tootmine ja müük. Kontserni ettevõtjad 
osutavad Eesti ettevõtjatele raudteetranspordi teenuseid väljaspool Eesti territooriumi. 
Kontsernil on Eestis kaks tütarettevõtjat AS Spacecom ja Skinest Veeremi AS. 
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Rosea ja Leverret poolt asutatav ühise valitseva mõju all tegutsemist alustav äriühing 
registreeritakse Küprosel ärinimega Transportation Investments Holding Ltd., mis hakkab 
tegutsema valdusühinguna Rosea ja Leverret poolt finantseeritavate äriühingute aktsiate ja 
osaluste hoidmiseks. Asutatavale äriühingule kuuluma hakkavate erinevate äriühingute aktsiad 
omandatakse tema poolt ühe aasta jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Ühise valitseva mõju all 
tegevust alustav ettevõtja hakkab osutama logistikaalaseid konsultatsioone, kaupade käitlemist 
jõe – ja meresadamates ning osutama raudtee-, maantee-, mere- ja jõelaevatranspordi teenuseid.  
Muuhulgas võõrandatakse asutatavale ühise valitseva mõju all olevale ettevõtjale 51% Eesti 
äriühingu AS Spacecom aktsiatest koos temale 100%-lt kuuluva tütarettevõtjaga Skinest 
Veeremi AS, kellede põhitegevus on  raudteekaubavedude operaatorteenuste ja 
ekspediitorteenuste osutamine, sh raudteeveeremi rentimine.  
       
 
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. 
 
Rosea (Severstal kontsern) 2003.a majandusaasta käive oli [...] krooni ja Leverret 2003.a 
majandusaasta käive – [...] krooni. Asutatava ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja äritegevus 
hakkab toimuma Eestis 2003.a tegevust alustanud AS Spacecom kaudu. Seega kuulub Rosea ja 
Leverret 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 seisukohast omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal. 
 
Käesoleval ajal tegutseb Eestis  1 – 2 kaubaveo operaatorit, kes teostavad iseseisvalt 
rahvusvahelisi raudteekaubavedusid, omades seejuures raudtee infrastruktuuri ettevõtjaga 
infrastruktuuri kasutamise lepingut. 
Rosea (Severstali) ja Leverret ühise valitseva mõju alla koondatav Eesti äriühing AS Spacecom 
tegutseb veoste ekspediitorteenuste (kaupade vastuvõtmine, laadimine, ladustamine, 
tollivormistus) osutamise, sh raudteeveeremi rentimise kaubaturul. Alates 2004.a lisandub 
sellele rahvusvaheliste raudteekaubavedude operaatorteenuste  pakkumine AS Eesti Raudtee 
infrastruktuuri kasutamisega, kusjuures AS-i Spacecom turuosa MTÜ Transiidi Assotsiatsiooni 
transiidikomisjoni andmetel ei tohiks seejärel ületada [,,,] % kasutatavast veomahust. Ülejäänud 
rahvusvaheliste raudteekaubavedude mahtu omab käesoleval ajal AS Eesti Raudtee. 
 
Koondumise teine osaline Rosea (Severstali kontsern) ei koonda ühise valitseva mõju all 
asutatavasse äriühingusse Eestist mitte ühtegi ettevõtjat nende puudumise tõttu. 
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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. 
 
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 rahvusvaheliste raudteeveoteenuste ja veoste 
ekspediitorteenuste osutamise kaubaturgudel. Koondumine ei tekita ega tugevda 
raudteeveoteenuste osutamise ega veoste ekspedeerimise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit 
ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Rosea Invest Ltd ja Leverret Holding Ltd koondumisele. 
 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest 
teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik 
§ 9) 
 
 
 
Peeter Tammistu     
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