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Koondumisele nr 22-ko/2004 Tecnologia para la Construccion y Mineria, 
S.L./ Suomen Rakennuskone Oy loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
23.08.2004.a. esitas Tecnologia para la Construccion y Mineria, S.L. (edaspidi Tecnosumit) 
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt, vastavalt Sumitomo Benelux 
S.A./N.V. ja Machinium Oy pankrotivara (edaspidi Machinium) vahel sõlmitud aktsiate ostu-
müügi lepingule, Tecnosumit omandab Machiniumilt kõik Suomen Rakennuskone Oy 
(edaspidi SRO) aktsiad. 
Käesoleva tehingu tulemusel omandab Tecnosumit valitseva mõju SRO üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega 
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 24.08.2004.a. Tecnosumit ja SRO koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise 
kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise 
ettevõtja üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle omandatakse 
valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Tecnosumit ja SRO. 
 
Tecnosumit on Hispaanias registreeritud ettevõtja, kes kuulub [...] % Sumitomo Corporationi 
kontserni, mis tegeleb ülemaailmselt erinevates majandusharudes. Muude tegevusalade hulgas 
tegutsevad Sumitomo Corporationi kontserni ettevõtjad mullatöö- ja ehitusmasinate ning 
nendega seotud seadmete, sealhulgas kasutatud seadmed, müügi ja turustamisega. Sumitomo 
Corporationi kontsernil ei ole Eestis ühtegi tütarettevõtjat. 
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SRO täisomanik (100%) on Machinium. SRO kontserni kuuluvad kolm Balti riikides asutatud 
tütarettevõtjat: AS Balti Ehitusmasin-Baltem (Eesti), SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina 
(Läti) ja Baltijos Statybines Masinos UAB (Leedu). SRO majandustegevus hõlmab 
ekskavaatorite, veoautode jm mullatöö- ja materjalikäitlusmasinate ning nendega seotud 
varuosade ja lisavarustuse müüki, renti, hooldust ja remonti ning eelnevaga seonduvaid 
teenuseid ja konsultatsioone.  
 
 
 
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 vähemalt 
ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, 
äritegevus toimub Eestis. 
 
Tecnosumit- i 2003.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] krooni. SRO 2003.a. 
majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] krooni. SRO äritegevus toimub Eestis läbi 
tütarettevõtja AS Balti Ehitusmasin-Baltem. Seega kuulub Tecnosumiti ja SRO koondumine 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 
 
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
Tecnosumiti majandustegevus hõlmab ehitus-, kaevandus-, põllumajandus- jm sarnasteks 
töödeks vajalike masinate ostu, müüki, renti jm nendega seonduvat kommerts- ja tööstuslikku 
tegevust, sh nimetatud masinate tootmist. Tecnosumit ei oma äritegevust Eestis.  
 
AS Balti Ehitusmasin-Baltem majandustegevus hõlmab mullatöö- ja ehitusmasinate müüki ja 
hooldust.  
 
Antud koondumise puhul on kaubaturul käibivad kaubad: ehitus-, kaevandus-, põllumajandus- 
jm sarnasteks töödeks vajalike masinate ning nende varuosade ja lisavarustusega seotud 
kommertstegevus. 
 
Kaubaturu geograafiline ulatus on Eesti territoorium. 
  
 
 
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. 
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Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks 
koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei 
tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a. määruse nr 3 § 7 lg 3 mõistes. Seega ei mõjuta 
koondumine ehitus-, kaevandus-, põllumajandus- jm sarnasteks töödeks vajalike masinate ning 
nende  varuosade ja lisavarustusega seonduva kommertstegevuse kaubaturgu Eestis.  
Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega, 
koondumine ei tekita ega tugevda kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Vastavalt aktsiate ostu-müügi lepingu punktile 8.2 [...]  
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on seatud valitsevat 
mõju omandava ettevõtja huvides ning seda võib lugeda kavandatava tehinguga otseselt 
seotuks ja vajalikuks, kuna sellega tagatakse omandatava äritegevuse säilimine aktsiate 
üleminekul müüjalt ostjale. 
 
 
 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Tecnologia para la Construccion y Mineria, S.L. ja Suomen Rakennuskone Oy 
koondumisele, sealhulgas koondumisega seotud konkurentsipiirangule. 
 
 
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 
    
          
 
  
 


