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OTSUS           19.11.2004.a nr 36-KO 
 
 
Koondumisele nr 27-ko/2004 GEA Ecoflex GmbH ja WTT-
Wilchwitzer Thermo-Technik GmbH loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
02.11.2004.a. esitas GEA Ecoflex GmbH (edaspidi GEA) Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt GEA ja WTT-Wilchwitzer Thermo-
Technik GmbH (edaspidi WTT) vahel 21.10.2004.a sõlmitud müügi- ja 
loovutamislepingule omandab GEA kõik WTT osad. Käesoleva tehingu tulemusel 
omandab GEA valitseva mõju WTT üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4  
tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 05.11.2004.a GEA ja WTT koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.  
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkt 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 
GEA ja WTT. 
 
GEA on Saksamaal registreeritud ettevõtja, kes kuulub ülemaailmsesse tootmis- ja 
termotehnikale spetsialiseerunud mg technologies AG kontserni. GEA põhitegevuseks 
on plaatsoojusvahetite ning nendega seotud toodete arendus, tootmine ja müük. Mg 
technologies AG kontsernil on Eestis kaks tütarettevõtjat, EGI Contracting 
Engineering Baltic OÜ ja OÜ GEA EST. EGI Contracting Engineering Baltic OÜ 
tegeleb metallitöötlusega, samuti metallkonstruktsioonide, metalltsisternide, boilerite 
ja radiaatorite tootmise ja müügiga. OÜ GEA EST tegeleb peamiselt 
toiduainetööstuse seadmete müügiga.  
 
WTT on Saksamaal registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevuseks on soojusvahetite 
arendus, tootmine ja müük. WTT tütarettevõtjad asuvad Ameerika Ühendriikides, 
Itaalias, Soomes ja Eestis. WTT-l on Eestis üks tütarettevõtja, WTT Baltics OÜ, kes 
tegeleb plaatsoojusvahetite müügiga. 
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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. 
 
Mg technologies AG kontserni 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu 
[…] miljardit krooni. Mg technologies AG kontserni 2003.a majandusaasta käive 
Eestis tütarettevõtjate EGI Contracting Engineering Baltic OÜ ja OÜ GEA EST 
kaudu kokku oli […] tuhat krooni. 
 
WTT 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu […] miljonit krooni ja 
tema äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub GEA ja WTT 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. 
 
GEA kontserni kuuluvate tütarettevõtjate EGI Contracting Engineering Baltic OÜ ja 
OÜ GEA EST ning WTT-le kuuluva tütarettevõtja WTT Baltics OÜ äritegevused 
Eestis ei kattu. Seega puuduvad horisontaalselt mõjutatud kaubaturud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 “Koondumise teate esitamise 
juhend” § 7 lg 3 p 1 mõistes.  
 
Käesoleva koondumise puhul piiritletakse kaubaturuna plaatsoojusvahetite müük 
Eesti territooriumil, kuna WTT,  kelle üle omandatakse valitsev mõju, tegutseb Eestis 
oma tütarettevõtja WTT Baltics OÜ kaudu plaatsoojusvahetite müügi kaubaturul.  
 
Koondumise teate kohaselt WTT Baltics OÜ käive Eesti plaatsoojusvahetite müügi 
kaubaturul oli 2003.a ligikaudu […] miljonit krooni, mis moodustas ligi […] % 
plaatsoojusvahetite müügi kaubaturust. WTT Baltics OÜ suuremad konkurendid olid 
LPM Balti AS - turuosaga  […] %, Interswep AB Eesti Filiaal - turuosaga  […] % , 
OÜ Alfa Laval - turuosaga […] %.  
 
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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Eestis puuduvad käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 mõistes. Koondumine 
ei tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid nimetatud 
määruses sätestatud viisil. Seega ei mõjuta koondumine plaatsoojusvahetite müügi 
kaubaturgu Eestis. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega 
kaubaturu struktuur. Muutub WTT üle valitseva mõju omaja. Seega, koondumine ei 
tekita ega tugevda plaatsoojusvahetite kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning 
KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule 
 
[……………………..]. 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on GEA ja 
WTT koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega 
tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan:  
 
Anda luba GEA Ecoflex GmbH ja WTT-Wilchwitzer Thermo-Technik GmbH 
koondumisele, sealhulgas koondumisega seotud konkurentsipiirangule. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
selle teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
Peeter Tammistu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


