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KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
Kooskõlas KonkS § 25 lg 1 p-ga 2 ja § 25 lg 3 p-ga 2 teavitab käesolevaga SKT 
Keskkonnateenused OÜ („SKT“) Konkurentsiametit kavatsetavast koondumistehingust, mille 
tulemusena SKT omandab KonkS § 19 lg 1 p-i 2 tähenduses valitseva mõju Veolia 
Keskkonnateenused AS-i („Veolia Keskkonnateenused”) ja tema tütarühingute Resk OÜ ning 
OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam, AS Tallinna Sekto, viimase tütarühingu OÜ Sekto-Pärnu,   
ja AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus  („Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus“) üle. 
Koondumistehingu raames omandab SKT Veolia Propreté-lt („Veolia Prantsusmaa“) 100% 
Veolia Keskkonnateenuste aktsiatest (koos tütar- ja sidusühingutega) ja Veolia 
Umweltservice Beteiligungsverwaltungs Gmbh-lt („Veolia Saksamaa“) 65% Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse aktsiatest. 
SKT (valdusühing) asutati 2012.a maikuus eesmärgiga omandada Veolia 
Keskkonnateenused ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. SKT kuulub Kadaka 
Varahalduse AS-i („KVH“) kontserni.  
KVH tegevusalaks on finantsinvesteeringute haldamine. KVH kontserni kuuluvad mitmetel 
erinevatel tegevusaladel tegutsevad ettevõtted, muuhulgas alljärgnevad: 

- auto- ja balloonigaasi hulgimüük ja gaasiballoonide täitmine, 
- mootorikütuse jae- ja hulgimüük,  
- Ida-Virumaal põlevkivist õlisaaduste tootmine ja müük, Kiviõli linnale soojusenergia 

tootmine ja müük, põlevkivi tooraine kaevandamine, 
- kinnisvara arendus ja müük, 
- autohaagiste tootmine ja müük. 

Veolia Keskkonnateenused ja tema tütarühingud osutavad erinevates Eesti paikades 
jäätmekäitlusteenuseid, sh korraldatud jäätmevedu. Koondumise tehingu eelselt kuulub 
Eesti Äriregistris registreeritud Veolia Keskkonnateenused 100%-liselt Veolia Prantsusmaale. 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus opereerib Jõelähtme vallas asuvat Tallinna prügilat 
ehk teisisõnu teostab jäätmete ladestamist. Samuti tegeldakse jäätmete kompostiks 
töötlemise ja selle müügiga, prügist jäätmekütuse tootmise ja selle müügiga ning 
prügilagaasi kogumise ja müügiga.  
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse koondumistehingu eelsed aktsionärid on Veolia 
Saksamaa (65%) ja Tallinna Linnavalitsus (35%). 
Veolia on rahvusvaheline kontsern, kelle peamiseks tegevusalaks on erinevat liiki jäätmete 
käitlus erinevates riikides üle terve maailma. Veolia osutab teenuseid logistika, koristuse 
ning tööstusliku hoolduse valdkonnas. 
SKT-ga samasse kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ tegeleb soojus- ja 
elektrienergia tootmise ja müügiga. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus müüb 
prügilagaasi, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks prügila territooriumil asuva 
sõltumatu isiku poolt opereeritava jaama vahendusel. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ toodab 
elektrienergiat enamjaolt oma tegevuse tarbeks. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse 
poolt müüdav prügilagaas tuleb  ära kasutada tekkekohale, s.o. prügilale lähedal. Seega ei 
ole reaalselt osapoolte  elektrienergia tooraine müügi ja elektrienergia tootmise ning 
müügitegevuste vahel horisontaalset ega vertikaalset seost, kuivõrd esiteks, Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ toodab elektrienergiat eelkõige oma tarbeks ning teiseks, Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus müüb prügilagaasi toorainena kasutamiseks üksnes prügila 
territooriumil. 
Eeltoodust on ilmne, et SKT ja temaga samasse kontserni kuuluvate ühingute ning Veolia 
Keskkonnateenuste (mh tütarühingud) ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse tegevuste 
vahel puudub tegelikkuses vertikaalne ja horisontaalne seotus. Kuna osapoolte tegevused ei 
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kattu ühelgi kaubaturul ega ükski koondumise osaline ei tegutse kaubaturul, mis 
eelneb/järgneb kaubaturule, kus tegutseb teine koondumise osaline, siis puuduvad 
käesoleval koondumisel potentsiaalselt mõjutatud horisontaalne ja vertikaalne kaubaturg.  
 


