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Seisukoha vastuviitmine Eesti ESM AS
jiiiitmeloa muutmise taotluse kohta

l.Asjaolud ja menetluse kiiik
l.LKeskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistus esitas Narva Linnavalitsusele
15.12.2008. a. kirja or 32-7-2/53280-3. Ulalnimetatud kirja kohaselt, Aktsiaselts Eesti ESM
(ariregistrikood 10176697, aadress Vestervalli 2-ml, 20307 Narva) esitas taotluse jaatmeloa
muutmise kohta. Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistus palus Narva
Linnavalitsusel anda kirjalik arvamus jaatmeloa muutmise taotluse kohta. Narva Linnavalitsus
saatis 22.12.2008 kiri or 1.6/4818-2 Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele palvega anda seIgitusi.
12.01.2009 vastas kirjaga or 32-7-2/53280-5 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus ulalnimetatud
kirjale.
1.2.AS-i Eesti ESM jaatmeloa muutmise pohjuseks on ohtlike jaatmete kaitluslitsentsi muutmine.
Jaatmeloa muutmise taotiuse tabel 5 on taidetud vaga segaselt, tabel 7 mitte tais mahus ning
tabelid 9 ja 10 jaid taitmata,

2.0iguslikud jareldused
2.1Jiiatmeseaduse § 84 Ioike I punkti I kohaselt jaatmeluba muudetakse, kui jaatmeseaduse § 81
loikes 1 nimetatud andmed on muutunud. Jaatmeseaduse § 81 Ioikes 1 nimetatud andmed on
jeatmeseaduse § 73 Ioikes 2 ja §-s 75 nimetatud tegevus, mille jaoks luba antakse (p 1);
loa omaja arinimi ja registrikood voi nimi ja isikukood (p 2); tegevuskoha voi -kohtade tapne
asukoht, vajaduse korral geograafiliste koordinaatidega (p 3). Antud juhul AS-i Eesti ESM
jaatmeloa muutmise pohjuseks on ohtlike jaatmete kaitluslitsentsi muutmine, seega jaatmeluba
muudetakse seoses jaatmeseeduse § 73 Ioike 2 punktis 3 nimetatud tegevuse (ohtIike jaatmete
kogumine voi vedu) muutmisega.
2.2.Jaatmeseaduse § 79 jargi § 77 loikes 2 nimetatud valla- voi linnavalitsus esitab kiimne toopaeva
jooksul parast jaatmeloa taotiuse saamist loa andjale oma arvamuse jaatmeloa taotluse kohta.
Antud juhul jaatmeseaduse § 76 Ioikest 1 tulenevalt loa andjaks on tegevuskohajargne
keskkonnateenistus - Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistus ning vastavalt
jaatmeseaduse § 80 loike 1 punktile 1 otsuse tegemisel tuleb jaatmeloa andjale arvesse votta
taotluse avalikustamise kaigus saadud teavet, arvamusi ja seisukohti.

3.0tsus
Noustuda Aktsiaseltsi Eesti ESMjiiatmeloa muutmisega ohtlike jaatmete koguste muutmise osas.

4.Rakend ussatted
4.1.Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja MajandusametiI teha kaesolev korraldus teatavaks
Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele (Pargi 15,41537 Johvi),
4.2.Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3.Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksuI arvates
korralduse teatavakstegemise paevast,
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