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Konfidentsiaalne 



Presentatsiooni eesmärk ja autoriõigus 
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• Presentatsioon käsitleb konkurentsialaseid õigusküsimusi 
ja praktikat vaid treeningu läbiviimise ja selle hõlpsama 
jälgimise eesmärgil. Selles sisalduv teave teenib üksnes 
informatiivset eesmärki. See ei ole asjatundja nõuanne! 
Asjatundja nõuande saamiseks palume Teil pöörduda 
TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadi poole. 

• Presentatsioon on antud Tööandjate Keskliidu 18.03.14 
koolitusel osalenutele ning Tööandja Seminarisari 2014 
abonemendi soetanutele konkurentsialase koolitamise 
eesmärgil – seda presentatsiooni ei või muul viisil või 
eesmärgil (osaliselt või tervikuna) kasutada ega teistele 
isikutele edasi anda, välja arvatud juhul kui Rene Frolov, 
Tanel Tark ning TARK GRUNTE SUTKIENE on andnud 
selleks eelneva nõusoleku! 

• Täname eeltooduga arvestamise ja selle järgimise eest! 
Head lugemist! TARK GRUNTE SUTKIENE 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Treeningu eesmärgid 

3 

• Tõsta teadlikkust olulisimatest konkurentsireeglitest, 
nende sisust ja nende mõjust Teie tööle!  

• Kesksed mängureeglid (2/3): 
• Koostöö ja suhtlus teiste turuosalistega (konkurent) 

(horisontaalne koostöö = kartellikeeld) 

• Koostöö ja suhtlus edasimüüjate ja vahendajatega –              
piir keelatu ja lubatu vahel (vertikaalsed reeglid) 

• Meie konkreetne eesmärk: 
• Te tunnete ära riskantsed olukorrad ja ohukohad! 

• Te teate, kuidas käituda, millest hoiduda ja millal küsida nõu! 

• Te teadvustate eksimise tagajärgi 

• Tulemus = igapäevategevuste riskide juhtimine ja 
haldamine põhireeglite ja näidete varal! 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Koolituse ülesehitus 

4 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega (kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja Eesti praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või kliendiga 

(edasimüügihinna soovitamine v fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – seadus ja 

praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Konkurentsi kahjustav koostöö = keelatud! 

5 

• Konkurentsiseaduse alusel on keelatud: 

• (sama või erineva turutasandi) ettevõtjate vaheline 

• kokkulepe ja kooskõlastatud tegevus, mille 

• eesmärk või tegelik tagajärg on konkurentsi kahjustumine 

sealhulgas on keelatud nö ühistegevuse kaudu: 

• otsene või kaudne hindade / hinnatasemete või 
muude äritingimuste ühtlustamine 

• kaubaturu või -turgude või klientide jagamine 

• kolmanda turuosalise turult väljatõrjumine 

• äriliselt sensitiivse teabe vahetamine 

• tihtipeale sõltumata sellest, kas kokku lepitu ka tegelikult ellu viidi 
(ehk kas sellel üldse oli mingit mõju poolte käitumisele või turule) 

• reeglina keelatud isegi siis kui koostööl on iseenesest vastuvõetav 
eesmärk => nö õiget asja ei või taotleda keelatud vahenditega! 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Horisontaalne (kartell) ja vertikaalne koostöö 

6 
Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 

Tootja 
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Koolituse ülesehitus 

7 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega 

(kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja Eesti praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või kliendiga 

(edasimüügihinna soovitamine v fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – seadus ja 

praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Keda loetakse konkurendiks? 

8 

• Tegelik konkurent: 

• hetkel tegev samadel (kauba) turgudel või 

• suudab asuda lühikese aja jooksul asjaomaseid tooteid 

turustama/teenuseid osutama ilma oluliste kulude ja 

riskideta 

• Potentsiaalne konkurent: 

• ettevõtja, kes suudab 1 (ühe) aasta jooksul laiendada 

oma tegevust tegevusvaldkonda; 

• ettevõtja, kelle tegevusvaldkonda suudaks teine 

ettevõtja 1 (ühe) aasta jooksul laiendada oma 

tegevust. 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Konkurentide vahel on keelatud (kartell) 
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• Hindade fikseerimine / hindades kokkuleppimine 

• Turgude jagamine 

• Klientide jagamine 

• Tarnijate jagamine 

• Kollektiivne nn boikott (kauplemisest keeldumine) 

• Pakkumuste kooskõlastamine 

• Tootmis- ja müügimahtude kooskõlastamine 

• Lubatut ületav koostöö või diskussioon nn erialaliidus 

• Konkurentsi kahjustav (sensitiivse) teabe vahetamine 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Hinnakokkulepped / -kooskõlastamine on keelatud! 
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• Hinnakartelliks võib olla mh vestlus, infovahetus või 

info ühepoolne avaldamine kui see puudutab: 

• Müügihindu (konkreetne või hinnavahemik) 

• Sisseostuhindu (konkreetne või hinnavahemik) 

• Hinnamuudatusi (nii hindade muutmist kui mittemuutmist) 

• Hinnamuudatuse suurust (arv või protsent) või aega 

• Hinnakujunduse aluseid või põhimõtteid 

• Hinnaalandusi ja allahindlusi (sh suurus või komponendid) 

• Marginaale või kasumieesmärke 

• Kulude struktuuri või kuluallikaid 

• Muid müügi- või maksetingimusi 

• Tootmisvõimsusi või varude seisu 

• Tulevasi või kavandatavaid investeeringuid 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Kaubaturgude jagamine on keelatud! 

11 

 

• Turgude jagamiseks peetakse: 

• Tegevusalade või -suundade kooskõlastamist 

• Tootegruppide kooskõlastamist 

• Tegevuspiirkondade ja neist hoidumise kooskõlastamist 

• Klientide või kliendigruppide kooskõlastamist  

• Hankeallikate (tarnijate) jagamist 

• Konkurentsikeeldusid 

 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 
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Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 

Pakkumuste kooskõlastamine on keelatud! 

 

 

• Kokkulepe, millega kooskõlastatakse 

pakkumusi või tehakse keelatud koostööd 

hanke- või pakkumismenetluses 



Müügimahtude kooskõlastamine on keelatud! 

 

 

• Kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mille 

tulemusena vähendatakse või lõpetatakse 

mingi kaubagrupi müük, sh seatakse 

müügimahule kvoodid mille tulemusel 

pakkumine väheneb (hind ilmselt tõuseb) – 

keelatud! 
 

13 
Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Kollektiivne kauplemisest keeldumine (boikott) on 

keelatud! 

14 

 

 

• Kokkulepe, mille alusel kaks või enam konkurenti 

keeldub või ähvardab keelduda ärisuhetest teatud 

konkurendi, kliendi või tarnijaga, on keelatud 

 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Koolituse ülesehitus 

15 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega (kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või kliendiga 

(edasimüügihinna soovitamine v fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – seadus ja 

praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Millised on sanktsioonid? 

16 

• Riiklikud sanktsioonid: haldus-, väärteo- ja 

kriminaalmenetlus 

• Eesti eripära - konkurentsiõiguse kriminaliseeritus  

• Kartellide II astet  

• ‘räiged’ kartellid (5-10% käibest; kui EL reeglid, siis 

<10% ülemaailmsest kontsernikäibest) 

• muu konkurentide koostöö  ning mitte-konkurentide 

vaheline kokkulepe (kuni 5% käibest) 

• Ettevõtja töötaja: sissetulekust sõltuv rahaline karistus / 

vangistus kuni 3a / + ettevõtlus- ja ärikeeld 1-5a 

• Eraõiguslik tagajärg – kokkuleppe tühisus 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



KarS § 400 lg 2 = Räige Kartell 

17 

RÄIGE KARTELL: 

• Konkurentide vaheline kokkulepe või kooskõlastatud 
tegevus, sh riigihanke käigus, millega: 

• määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute 
suhtes kindlaks hind või muud kauplemistingimused; 

• piiratakse tootmist, teenindamist, kaubaturgu, tehnilist 
arengut või investeerimist; 

• jagatakse kaubaturgu või varustusallikat või kliente; 

• piiratakse 3. isiku pääsu kaubaturule või püütakse 3. 
isikut kaubaturult välja tõrjuda. 

• MUU KARTELL on konkurentide vaheline konkurentsi 
kahjustav koostöö (KarS § 400 lg 1) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Sanktsioonid: Eesti kohtupraktikat 

18 

• Cleanaway AS / Tänavapuhastuse AS (2008, 2012) 

• Süüdistus: konkurentide vaheline turgude jagamine, hindade 
ühtlustamine ja konkurentsi kahjustav infovahetus Tartu linna 
tänavate hoolduse riigihankes 

• Taotletud trahv: TÄP 250 000 € (8% käibest) ja Cleanaway 
1 000 000 € (6,5% käibest) 

• Määratud trahv: TÄP 70 000 € (2% käibest) ja Cleanaway 
100 000 € (0.7% käibest) – NB! Kokkuleppemenetlus = st 
tunnistad süüd ja nõustud määratava trahviga) 

• OÜ Rehvid (2011, 2012): 

• Süüdistus: konkurentide vaheline autorehvide jaehindade 
(ehk hind tarbijale) ühtlustamine 

• Määratud trahv: 22 000 + 130 000 = 152 000 € (0,7 + 4,3 = 
5% käibest) - NB! Jälle kokkuleppemenetlus! 

 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Koolituse ülesehitus 

19 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega (kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja Eesti praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või kliendiga 

(edasimüügihinna soovitamine v fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – seadus ja 

praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 
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Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 

Konkurentsiameti uurimisõigused: läbiotsimised (1) 

• Konkurentsiametil on õigus nn üllatuskontrolliks 

(läbiotsimiseks) ettevõtja ruumes ja töötaja kodus 

• KonkA ametnik peab esitama: 

• KonkA peadirektori / asetäitja käskkirja (vastava ametniku 

volitus kontrollida / küsitleda) 

• KonkA läbiotsimismääruse, millel on kohtuniku luba 

läbiotsimiseks (viide väärteole)  

• Kohtu / prokuratuuri läbiotsimismääruse (viide kuriteole). 

 

 



21 
Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 

Konkurentsiameti uurimisõigused: läbiotsimised (2) 

• Töötajate küsitlemine ja/või ülekuulamine tunnistajana 

• Ettevõtjal pole kohustust konkurentsipiirangu olemasolu 
tunnistada (enda vastu ütluste andmisest keeldumise 
õigus).  

• Füüsilisel isikul on õigus keelduda ütluste andmisest - 
seda juhul, kui ütlused võivad süüstada teda ennast 
väidetavas konkurentsialase süüteo toimepanemises (nt 
kartelli sõlmimises või selle elluviimises osalemises) 

• Paber- ja elektrooniliste dokumentide või andme-kandjate 
(e-kirjad) uurimine ja ärakirjade või koopiate tegemine (sh 
originaali või andmekandja võetus) 

• Pole õigus lugeda isiklikke või nn ‘advokaadi saladusega’ 
dokumente 

 

 



Konkurentsiameti uurimisõigused: teabe andmise 

kohustus 

• Teabe andmise kohustus ka muudel juhtudel 
kui seoses läbiotsimistega: 

• Ameti õigus nõuda teavet ja materjale (kirjalik 
teabenõue) 

• Ameti õigus võtta seletusi nii ametis kui 
kohapeal (kutsega vs kutseta) 

• Teabe andmise kohustus on sanktsiooniga 
tagatud: 

• Mittetäielik / ebaõige / eksitav vastus 
teabenõudele = ettekirjutus või rahatrahv 

• Tunnistaja teadvalt vale ütlus kriminaal- või 
väärteo-asjas = kriminaalkaristus 

• Erand: kahtlustatava täielik ja tunnistaja piiratud 
õigus keelduda ütluste andmisest 

 
 

22 
Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Koolituse ülesehitus 

23 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega (kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja Eesti praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või 

kliendiga (edasimüügihinna soovitamine v 

fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – seadus ja 

praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



KarS § 400 lg 1 = vertikaalne keelatud koostöö   

24 

VERTIKAALNE KEELATUD KOOSTÖÖ: 

• Erineval turutasandil tegutsevate ettevõtjate (ehk nt 
tootja-jaekett) vaheline kokkulepe või kooskõlastatud 
tegevus, mis kahjustab konkurentsi, sealhulgas: 

• edasimüügihinna fikseerimine (RPM); 

• eksklusiivne müük, mis ei täida teatud miinimumnõudeid 
(nt müüja ja ostja turuosa ning ajaline kestvus); 

• otsene või kaudne kolmanda isiku (nt teise maakleri või 
seltsi) suhtes hinna või muu äritingimuse fikseerimine; 

• konkurentsi kahjustav äriliselt sensitiivse teabe vahetus. 

• Seega: koostöö tarnija või edasimüüjaga on vajalik ja 
üldjuhul lubatav, aga mitte reeglite ja piiranguteta => 
nt maksimumhinna või soovitusliku hinna andmine 
on lubatud, aga seda vaid teatud eelduste täitmisel 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Koolituse ülesehitus 

25 

I. Peamised konkurentsireeglid – põhisisu 

II. Reeglid suhetes konkurentidega (kartellikeeld) 

III. Sanktsioonid – seadus ja Eesti praktika (näited) 

IV. Konkurentsiameti uurimisõigused 

V. Reeglid suhetes tarnija, edasimüüja või kliendiga 

(edasimüügihinna soovitamine v fikseerimine) 

VI. Konkurentsi kahjustav teabevahetus – 

seadus ja praktika (näited) 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Konkurentsi kahjustav teabevahetus – loogika 

26 

• Iga ettevõtja peab määrama oma turustrateegia- ning 

käitumise ja kliendile pakutavad tingimused iseseisvalt 

• Ettevõtja võib kohandada end arukalt ja iseseisvalt oma 

konkurendi praegusele või oodatavale käitumisele (sh 

koguda iseseisvalt turuteavet) 

• Keelatud on mis tahes otsene või kaudne suhtlus 

konkurentide vahel, mille eesmärk või tagajärg on: 

• mõjutada konkurentide turukäitumist või 

• avalikustada konkurendile teavet iseenda planeeritava 

tegevuse kohta => see hõlbustab kokkumängu. 

• Järelikult: teabevahetus võib olla konkurentsi kahjustav 

koostöö kui see vähendab strateegilist ebakindlust või 

iseseisvust otsustamisel või stiimulit konkureerida 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Konkurentsi kahjustav teabevahetus – kindel ei! 

27 

 

TEABEVAHETUS: 

• konkurentide vahel, mille sisuks on 

• konkreetse ettevõtja kohta käivad (individuaalsed); 

• tulevikku puudutavad andmed 

• hindade või -mahtude kohta 

= 

konkurentsi kahjustava eesmärgiga kartell,  

= 

karistamiseks ei ole vajalik tuvastada, et konkurentsi tegelikult 

kahjustati! 

Komisjoni teatis – Suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu art 101 kohaldatavuse kohta 

horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes punktid 73-74 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



Konkurentsi kahjustav teabevahetus – kindel ei! 

28 

• Riigikohus 4 mai 2011. a. otsus nr 3-1-1-12-11 (p 21.1-2): 

• (konkurentide) vaheline hinnaalase teabe vahetamine 

= konkurentsi kahjustava eesmärgiga koostöö;  

• kuigi seda ei saa vaadelda konkurentsi kahjustava 

eesmärgiga koostööna ELTL art 101(1) alusel. 

• Riigikohus 1 juuli 2011. a. otsus nr 3-1-1-10-11 (p 12): 

• kriminaalkolleegiumi täiskogu nõustub 4. mai 2011 

lahendis toodud seisukohtadega. 

• Järelikult Riigikohtu hetkel kehtiv pretsedent: 

• KonkS §4 lg 1 p 4 = kahjustava eesmärgiga koostöö 

• hinnaalase teabe vahetamine = kahjustav eesmärk 

• Üks ettevõtja avalikustab strateegilist teavet konkurendile, kes 

võtab selle teabe vastu = keelatud teabevahetus (selle eeldus)! 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



KonkA juhtum - EKML v LKF (1)  

29 

Asjaolud (äriliselt sensitiivse info vahetus): 

• 12.05.2008 LKF-i e-kiri LKF-i liikmetele, milles: 

• teavitati muutustest müüdud MTPL kindlustuspoliiside arvus 
pärast ligipääsu sulgemist LKF-i MTPL-i infosüsteemile ühelt 
IP aadressilt; ning 

• esitati tabelid kus oli ära toodud 09.05.2008 müüdud MTPL 
poliiside kogus erinevate seltside lõikes; ja  

• eraldi andmed IIZI kaudu müüdud MTPL-i poliiside kohta. 

• LKF-i e-kirja taust ja kontekst: 

• LKF-i infoedastus oli ühekordne, sisuks olid ajaloolised (kuigi 
hiljutised) müügiandmeid ning leidis aset MTPL kalkulaatori 
sulgemise arutelu / globaalse vaidluse kontekstis; 

• EKML v LKF vaidlus ja EKML v IF / ERGO ja EKSL vaidlus 
(kus ERGO ja EKSL said soovitused meetmete võtmiseks) 
lõppesid samal päeval, st KonkA 17.08.2009 otsustega. 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



KonkA juhtum - EKML v LKF (2)  

30 

KonkA seisukoht (äriliselt sensitiivse info vahetus): 

• Ajalooliste müügimahtude kohta teabe vahetamine ei ole per se 
KonkS § 4 lg 1 p 4 rikkumine, kuna tegemist ei ole teabega, mis 
eelduslikult konkurentsi kahjustab. 

• Konkurentsi kahjustav on tulevikku suunatud konfidentsiaalse 
info vahetamine, mis võimaldab teistel ettevõtjatel saadud infot 
omades kavandada oma müügi- ja/või tootmisstrateegiat. 

• Minevikku puudutava (ehk ajaloolise) teabe vahetus võib olla 
konkurentsi kahjustav kui esinevad erilised asjaolud, mis loovad 
koosmõjus infovahetusega konkurentsi kahjustamise võimaluse.  

Antud asjas: 

• vahetati ajaloolisi andmeid ja ei ole viiteid „erilistele asjaoludele“, 
mistõttu KonkS § 4 lg 1 p 4 rikkumine ei ole tõendatud; 
kusjuures 

• ajaloolised andmed seltside MTPL maksete kohta on ka avalikult 
kättesaadavad Finantsinspektsiooni kodulehelt. 

Õigusteenused 

Eesti / Läti / Leedu 



KonkA üldine praktika 
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KonkA seisukoht (äriliselt sensitiivse info vahetus)*: 

• Tulevaste hindade või mahtude arutelu konkurentide 
vahel on keelatud 

• Avalike, ajalooliste või üldistatud kujul (agregeeritud) 
andmete vahetus on lubatud, kusjuures 

• Kõik, mis vahepeale jääb on hindamise küsimus, 
millise käigus tuleb arvestada: 

• Turustruktuuri (konkureeriv vs kontsentreeritud) 

• Teabe omadusi (üldistatud vs konkreetse ettevõtja 
kohta käivad andmed, sensitiivsus, hiljutised vs 
ajaloolised) 

 

* Allikas: K. Tasa 04.04.2012 ettekanne „Informatsioonivahetus Konkurentsiameti 
praktikas“ (lk 4-5) 

Õigusteenused 
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Teabevahetus – konkurentsi kahjustav mõju:  
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• See, kas teabevahetusel on konkurentsi piirav mõju 
või mitte, sõltub: 

• turutingimustest ja selle omadustest (kontsentreeritus 
e. turustruktuur, turukeskkonna ja nõudluse stabiilsus, 
turu läbipaistvus jms); 

• vahetatava teabe liigist ja olemusest; 

• teabe vahetuse olemusest (vertikaalne v horisontaalne 
ja turukaetus ehk osaliste ühine turuosa) 

• Andmete strateegiline kasulikkus sõltub: 

• andmete üldistatuse tase ja vanus; 

• teabevahetuse ulatus ja sagedus; 

• turukontekst (mõju hindamise kriteerium) 

• Strateegiliselt olulisim = hindu ja koguseid käsitlev 
teave, järgneb kulusid ja nõudlust käsitlev teave. 

Õigusteenused 
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Teabevahetus – turustruktuur ja -omadused:  
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• Konkurentide vahelisel teabevahetuse konkurentsi 
kahjustav mõju on tõenäolisem turul, kus: 

• tegutseb suhteliselt vähe turuosalisi (oligopoolne turg - Eesti 
väiksuse tõttu objektiivselt tavapärane); 

• nõudluse ja pakkumise tingimused on suhteliselt stabiilsed (vs 
nõudluse volatiilsus, turuosalise tugev sisemine kasv, uute 
tegijate tihe turule sisenemine); 

• käibib vähe ja homogeenseid tooteid (vs rohkelt 
diferentseeritud tooteid) ja turule sisenemise tõkked on 
suured; 

• turustruktuur on sümmeetriline, st kus ettevõtjate kulud, 
turuosa, tootevalik ja suutlikkus (samuti turunõudlus) on 
homogeensed (tegevusstiimulid on sarnased) jms 

• kuna neis tingimusis on tegevuse kooskõlastamine (nt 
hinna või mahu osas) tõenäolisem ning järelikult oht 
konkurentsile suurem. 

Õigusteenused 
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Konkurentsiameti praktika: 
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KonkA on lubanud: 

• Individualiseeritud (nimi) kvartaalsete müügimahtude 
vahetust 95% turuosa omavate tootjate (3 tk) vahel 
tingimusel, et andmed liiguvad hilinemisega 6 kuud; 

• Andmevahetust keskmise palga ning palga-kulu suhte 
kohta tingimusel, et need andmed on agregeeritud 18 
turuosalise andmete pinnal; 

KonkA ei ole kiitnud heaks:  

• Igakuist individualiseeritud müügimahtude vahetust 
kuue konkurendi (95% turgu) vahel, soovitades 

• agregeerida ehk üldistada 6 osalise andmed; 

• vahetada andmeid 6-kuulise nö viivitusega. 
 

* Allikas: K. Tasa 04.04.2012 ettekanne „Informatsioonivahetus Konkurentsiameti 
praktikas“ (lk 7-9) 

Õigusteenused 
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Teabevahetus – Erialaliidud:  
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• Üldistatud turuandmete kogumine ja avaldamine 

• nt müügiandmed, sisendite ja komponentide kulud; 

• kaubandusliitude ja turuuuringute ettevõtete poolt 

• võib tuua kasu nii varustajaile kui ka tarbijatele, andes 
neile selgema ülevaate sektori majandusolukorrast ja 

• võimaldab turuosalistel teha paremini informeeritud 
individuaalseid otsuseid, mistõttu  

• üldistatud andmete vahetamine üldjuhul konkurentsi 
ei piira, välja arvatud juhul kui see toimub tugevalt 

oligopoolsel turul (vähe ja suured turuosalised) 

Komisjoni teatis – Suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu art 101 kohaldatavuse kohta 
horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes punktid 89 

Õigusteenused 
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