KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
E&L ja K SPV OÜ ühelt poolt ning OÜ Waste E&L osanikud, OÜ Korner Trade (50% osa
omanik) ja Rudemac OÜ (50% osa omanik), teiselt poolt on sõlminud OÜ Waste E&L
100% osa ostu-müügilepingu, mille kohaselt omandab E&L ja K SPV OÜ ainuvalitseva
mõju OÜ Waste E&L üle (edaspidi: E&L). OÜ-l Waste E&L on kaks tütarühingut: Epler &
Lorenz AS ning OÜ Kesto.
Lepingu alusel omandab E&L ja K SPV OÜ seega valitseva mõju E&L üle
konkurentsiseaduse § 2 lg 4 punkti 1 tähenduses, millest tulenevalt on tegemist
koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Kuna nii E&L ja K SPV OÜ kui E&L puhul on KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud käibe
piirmäärad ületatud, siis allub koondumine koondumise kontrollile.
E&L ja K SPV OÜ äritegevus
E&L ja K SPV OÜ on valitseva mõju kaudu seotud AS-iga Eesti Keskkonnateenused
(edaspidi: EKKT).
EKKT on jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõtte, mis osutab teenuseid üle Eesti. EKKT
peamisteks tegevusaladeks on:
•
Jäätmete ja sekundaarsete toormete kogumine, transportimine ja vedu, ning
sellega seonduvad tegevused nagu konteinerite rentimine ja müük;
•
Tänavate haljasalade ja kalmistute hooldus ja korraldamine.
EKKT
põhitegevuseks
on
seega
korraldatud
jäätmevedu
ja
selle
raames
segaolmejäätmete käitlemine. Lisaks haldab EKKT kohalike omavalitsustega sõlmitud
lepingute alusel jäätmejaamasid. EKKT opereeritavates jäätmejaamades on elanikel
võimalus ära anda mitmesuguseid kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt KOViga sõlmitud lepingule.
EKKT käitleb ise jäätmeid minimaalselt, so EKKT annab jäätmed täiendava sorteerimise
järgselt üle teisele jäätmekäitlejale (nt prügilale, elektroonikajäätmete käitlejale,
pakendijäätmete käitlejale, metallijäätmete käitlejale, ohtlike jäätmete käitlejale vms).
OÜ Waste E&L äritegevus.
E&L põhilised tegevusvaldkonnad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohtlike jäätmete kogumiseks vajalike jäätmemahutite rentimine ja müük;
ohtlike jäätmete kogumine;
jäätmete põletamine jäätmepõletustehases;
keskkonnakaitseliste puhastustööde teostamine;
jäätmete kompostimine ja pinnase puhastamine;
jäätmekütuste valmistamine;
toodete ja dokumentide hävitamine;
jäätmete ringlussevõtt;
Jäätme- ja pinnaseproovide võtmine ja analüüsimine.
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E&L ei tegutse korraldatud jäätmeveo turul. Samuti ei tegele E&L üldse
segaolmejäätmetega, vaid spetsialiseerub ohtlikele jäätmetele, mille käitlemine on tema
põhitegevuseks.
E&L opereeritavad jäätmejaamad (annavad E&L käibest alla 5%) võtavad lisaks ohtlikele
jäätmetele vastu (juhul kui jäätmejaamade opereerimisõiguse andnud KOV on seda
nõudnud) ka tavajäätmeid, kuid mitte segaolmejäätmeid.
Koondumise osaliste vahel on horisontaalne kattuvus jäätmejaamade haldamise osas ja
vertikaalne (kuigi marginaalne) kattuvus ohtlike jäätmete käitlemisega seoses.
Koondumise mõju jäätmekäitlusturgudele on väga väike, kuna E&L põhitegevus seondub
ohtlike jäätmete käitlemisega (turuosa jääb alla 25%) ja EKKT ohtlike jäätmete
käitlemisega ei tegele. Seetõttu turu struktuuri koondumine ei mõjuta. Koondumise
tulemusena ei teki ega tugevne turgu valitsev seisund ka jäätmejaamade haldamise
turul.
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