KORRALDUS
27. juuni 2016 nr 1-3/16/1766
Aktsiaseltsile EcoPro väljastatud keskkonnalubadel
ettevõtte andmete muutmine
I ÕIGUSLIK ALUS
AS NV Varahaldus (endise nimega Aktsiaselts EcoPro, registrikood 10006742) (edaspidi
nimetatud ka ettevõte) esitas 08.06.2016 kirjaga nr 17 (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 08.06.2016 nr 8-2/16/7613 all, edaspidi nimetatud taotlus)
Keskkonnaametile taotluse ettevõttele väljastatud keskkonnalubade muutmiseks seoses
ettevõtte jagunemisega eraldumise teel. Jagunemisega eraldumise teel asutati uus äriühing
ärinimega aktsiaselts EcoPro (registrikood 14062186).
Seoses jagunemisega palus ettevõte muuta Keskkonnaameti poolt Aktsiaseltsile EcoPro
väljastatud keskkonnalubadel (1 ohtlike jäätmete käitluslitsents, 1 keskkonnakompleksluba,
1 registreerimistõend, 1 vee-erikasutusluba ja 13 jäätmeluba) ettevõtte andmeid.
Äriseadustiku § 434 lg 2 kohaselt annab jagunev ühing oma vara, sealhulgas kohustused, üle
omandavale ühingule.
Vastavalt jäätmeseaduse § 84 lg-le 2 ja § 1011 lg-le 2 ei kohaldata ärinime, registrikoodi ja
kontaktandmete muutmisele avatud menetluse sätteid.
Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 64 lg 1 sätestab teises lauses, et haldusakti
kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti
muutmise suhtes. HMS § 68 lg 2 koostoimes HMS § 64 lg 1 annab haldusakti muutmise
otsustamise pädevuse haldusorganile, kelle pädevuses on haldusakti andmine
haldusakti muutmise ajal. Jäätmeseaduse § 76 lg 1, § 99 lg 2 kohaselt on jäätmeloa ja ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi andjaks Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaametil õigus ka muuta
eelpoolnimetatud lube.
II KAALUTLUSED KESKKONNALUBADE MUUTMISEL
AS NV Varahaldus taotleb ettevõttele väljastatud keskkonnalubade muutmist seoses ettevõtte
jagunemisega ning vara ja kohustuste üle minemisega aktsiaseltsile EcoPro. Ettevõttel on vajadus
keskkonnalubade omaniku andmeid muuta korraga 17-l keskkonnaloal ning seepärast on
otstarbekas seda teha ühe menetlusena. Keskkonnaameti peadirektori 05.06.2009 käskkirjaga
nr 1-4.1/117 „Volituste andmine“ on antud peadirektori asetäitjale volitused anda keskkonnalube
ning läbi viia lubade andmisega seotud menetlustoiminguid. Seega on Keskkonnaameti
peadirektori asetäitjal pädevus muuta keskkonnalube üle Eesti.

Jäätmelubade muutmine
Jäätmeseaduse § 84 lg 1 p 1 koostoimes jäätmeseaduse § 81 lg 1 p 2 ja 4 sätestab, et jäätmeluba
muudetakse, kui loa omaja ärinimi, registrikood ning aadress ja kontaktandmed on muutunud.
Vastavalt ettevõtte poolt esitatud taotlusele ning kooskõlas jäätmeseaduse § 84 lg 1 p-ga 1
muudetakse ettevõttele väljastatud jäätmelubades (muudetavate jäätmelubade loetelu toodud
tabelina) jäätmeloa omaja ärinimi Aktsiaselts EcoPro ja registrikood 10006742 ning asendatakse
need ärinimega aktsiaselts EcoPro ja registrikoodiga 14062186.
Loa nr
Jäätmeluba

L.JÄ/327687

Jäätmeluba

L.JÄ/327613

Jäätmeluba

L.JÄ/326894

Jäätmeluba

L.JÄ/322424

Jäätmeluba

L.JÄ/326261

Jäätmeluba

L.JÄ/325931

Jäätmeluba

L.JÄ/325907

Jäätmeluba

L.JÄ/325843

Jäätmeluba

L.JÄ/325567

Jäätmeluba

L.JÄ/325563

Jäätmeluba

L.JÄ/324708

Jäätmeluba

L.JÄ/321341

Jäätmeluba

L.JÄ/321340

Korralduse nr
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja 10.05.2016
korraldus nr PV 1-3/16/1278
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja 03.05.2016
korraldus nr PV 1-3/16/1198
Viru regiooni juhataja 19.10.2015. a korraldus
nr V 1-15/15/281
Viru regiooni juhataja 17.12.2012 korralduses
nr V1-15/12/485
Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja 18.05.2015
korralduses PVV 1-15/15/175
Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 27.02.2015
korralduses nr HLS 1-15/15/58
Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 27.02.2015
korralduses nr HLS 1-15/15/57
Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 25.02.2015
korralduses nr HLS 1-15/15/53
Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 19.11.2014
korraldus nr HJR 1-15/14/646
Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 19.11.2014
korraldus nr HJR 1-15/14/645
Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 22.04.2014
korraldus nr HJR 1-15/14/210
Jõgeva-Tartu regiooni 05.02.2012 korralduses
JT 1-15/54
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni
05.02.2012 korralduses JT 1-15/54

Ülejäänud jäätmelubade andmed jäävad kehtima ja neid ei muudeta.
Registreerimistõendi muutmine
Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 ning § 65 lg 2 sätestatakse haldusakti muutmine
haldusorgani poolt.
Vastavalt ettevõtte taotlusele ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 ning § 65 lg 2
muudetakse ettevõttele väljastatud registreerimistõendi nr JÄ/325385 omaja ärinimi Aktsiaselts
EcoPro, registrikood 10006742 ning asendatakse need ärinimega aktsiaselts EcoPro,
registrikoodiga 14062186.
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Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmine
Jäätmeseaduse § 101' lg 1 p 1 sätestab, et ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muudetakse, kui litsentsi
omaja ärinimi, registrikood ning aadress ja kontaktandmed on muutunud.
Vastavalt ettevõtte taotlusele ning kooskõlas jäätmeseaduse § 101' lg 1 p-ga 1 muudetakse
ettevõttele Keskkonnaameti peadirektori 25.08.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/389 „Ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi andmine“ antud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0363 omaja ärinimi
Aktsiaselts EcoPro ja registrikood 10006742 ning asendatakse need ärinimega aktsiaselts EcoPro
ja registrikoodiga 14062186.
Ülejäänud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmed jäävad kehtima ja neid ei muudeta.
Vee erikasutusloa muutmine
Veeseaduse § 9 lg 101 p 1 sätestab, et vee erikasutusluba muudetakse, kui vee erikasutaja nimi
või ärinimi, isikukood või ettevõtja registrikood, aadress või kontaktinfo või vastutava isiku nimi
on muutunud.
Vastavalt ettevõtte taotlusele ning kooskõlas veeseaduse § 9 lg 101 p-ga 1 muudetakse ettevõttele
väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/321636 punkti 1.1 ning asendatakse ärinimi Aktsiaselts
EcoPro ja registrikood 10006742 ning asendatakse need ärinimega aktsiaselts EcoPro ja
registrikoodiga 14062186.
Keskkonnakompleksloa muutmine
Tööstusheite seaduse § 52 lg 1 p 1 sätestab, et loa andjal on õigus muuta kompleksluba menetluseta
pärast käitajalt sellekohase teate saamist, kui vahetub käitaja.
Vastavalt ettevõtte taotlusele ning kooskõlas tööstusheite seaduse § 52 lg 1 p-ga 1 muudetakse
ettevõttele väljastatud keskkonnakompleksloal L.KKL.IV-29520 käitaja andmed Aktsiaselts
EcoPro ja registrikood 10006742 ning asendatakse need ärinimega aktsiaselts EcoPro ja
registrikoodiga 14062186.
III OTSUSTUS
Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2, § 65 lg 2, § 68 lg 1 ja 2, § 70 lg 1, jäätmeseaduse
§ 76 lg 1, § 84 lg 1 p 1 koos § 81 lg 1 p 2 ja p 4, § 99 lg 2, § 1011 lg 1 p 1, veeseaduse § 9 lg 101
p 1, tööstusheite seaduse § 52 lg 1 p 1 ja Keskkonnaameti peadirektori 05.06.2009 käskkirjaga
nr 1-4.1/117 „Volituste andmine“ alusel ning arvestades AS NV Varahaldus taotlust ning
korralduses esitatud kaalutlusi otsustan:
1. Muuta järgmistel AS NV Varahaldus (endise nimega Aktsiaselts EcoPro, registrikood
10006742) väljastatud keskkonnalubadel (muudetavate keskkonnalubade loetelu toodud
tabelina) ettevõtte nimi ja registrikood vastavalt ärinimi aktsiaselts EcoPro ja registrikood
14062186.
Loa tüüp
1.1
1.2
1.3
1.4

Loa nr
L.JÄ/327687
L.JÄ/327613
L.JÄ/326894
L.JÄ/322424

Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Jäätmeluba
Registreerimistõend
Ohtlike jäätmete käitluslitsents
Vee erikasutusluba
Keskkonnakompleksluba

L.JÄ/326261
L.JÄ/325931
L.JÄ/325907
L.JÄ/325843
L.JÄ/325567
L.JÄ/325563
L.JÄ/324708
L.JÄ/321341
L.JÄ/321340
JÄ/325385
0385
L.VV/321636
L.KKL.IV-29520

2. Käesoleva korralduse alusel muudetud keskkonnalubasid ei saadeta ettevõttele
paberkandjal. Muudetud load on kättesaadavad Keskkonnaameti e-teenuste portaalist
https://eteenus.keskkonnaamet.ee hiljemalt 5 tööpäeva jooksul korralduse allkirjastamist.
Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide
korralduse andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Erik Kosenkranius
peadirektori asetäitja

Jaotuskava: Katrin Kaare, Rein Urman, Raivo Kallas, Helen Manguse, Rein Kalle, Toomas Padjus,
Emma Krikova
Saata: aktsiaselts EcoPro (e-post: ecopro@ecopro.ee)

Katrin Kaare
jäätmete peaspetsialist
Keskkonnaosakond
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