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Keskkonnaministeerium kooskõlastab mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti 

alljärgnevate märkustega. 

 

Üldised märkused 

 

1. Keskkonnaministeerium toetab mereõiguse, sh merekeskkonna õigusnormide 

korrastamise ehk kodifitseerimise ideed ja peab seda vajalikuks. 

Keskkonnaministeerium toetab pigem eraldi tervikliku õigusakti - merekeskkonna 

kaitse seaduse väljatöötamist, kui selle valdkonna hõlmamist ühtsesse mereõiguse 

koodeksisse. Mereõigus on väga mahukas valdkond ja selles on väga erinevaid 

alamvaldkondi, mis omavahel ei haaku. Seega on normiadressaadi jaoks lihtsam ja 

kompaktsem, kui spetsiifilised teemad on sätestatud koodeksist eraldi. 

Keskkonnaministeerium soovitab analüüsida mõlema variandi positiivseid ja 

negatiivseid külgi enne lõpliku otsuse tegemist. 

 

Mere valdkonna õigusnormistik on kehtivas õiguses fragmentaarne, ebaühtlane ja 

osaliselt puudulik ning seetõttu peame vajalikuks koostada põhjalik analüüs ehk 

seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus enne selle koostamise alustamist. Samuti on oluline 

määratleda erinevate riigiasutuste pädevus mereõigusnormide rakendamisel, kuna 

kehtivas õiguses on ka selles osas ebaselgust. 

  

Keskkonnaministeeriumi seisukohalt on oluline kindlasti analüüsida reostustõrjet 

puudutavat regulatsiooni, kohalike omavalitsuste õigusi ja kohustusi merealal, samuti 

järelevalvet ning vastutust puudutavat regulatsiooni. Samuti peame oluliseks kehtiva 

regulatsiooni ülevaatamist laevade arestimise ja finantstagatise määramise osas 

keskkonnanõuete rikkumise korral vastutuse tõhusama kohaldamise seisukohast. Vaja 

on sätestada nt meresõidukõlbmatu keskkonnaohtliku laeva omaniku nõusolekuta 

realiseerimise (nt lammutamise) lubamine. Kodifitseerimise lähteülesandes välja toodud 

küsimustest rõhutame laevavrakkidega seotud problemaatikat, kus nn Volare vraki 

juhtum Kaugatuma lahes näitas, kuidas erinevate osapoolte roll õigusaktides ei ole 

selgelt määratud ja kõigile arusaadav. Samuti peaks analüüsima, kus vrakkide puhul 

lõppeb mereõigus ning algab jäätmeõigus. Vrakid on käitlemisel jäätmed ja neile kehtib 

jäätmeõigus. Toetame ühinemist Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 

konventsiooniga. 
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Keskkonnaministeeriumi spetsialistid tuleb kindlasti kaasata merekeskkonna kaitse 

normide analüüsimisele ja õigustloovate aktide eelnõude väljatöötamisele. 

2. Esitatud mereõiguse kodifitseerimise lähteülesanne on arvestades selle sisu ja eesmärki 

liiga mahukas ja laialivalguv. See on juba osaline analüüs. Teeme ettepaneku teha 

kokkuvõte olulisematest teemadest, mida kavatsetakse analüüsida, laskumata 

detailidesse. Kokkuvõttes tuleks vältida pikki tsitaate õigusaktidele, vaid neile tuleks 

üksnes viidata. Samuti teeme ettepaneku huvigruppide seisukohad koondada eraldi 

lisasse vastavate teemadena. Lähteülesanne vajab keeletoimetust ja stiili korrektuuri. 

Praegu on tekst nö „toores“ ja tundub nagu see oleks asutusesisene töödokument 

(meenutab kohati koosoleku protokolli). Täpsemad märkused stiili osas saadame          

e-kirjaga kirja koostajale. 

3. Lähteülesandest ei selgu üheselt, kas merekeskkonnakaitse regulatsioon saab olema 

osaks mereõiguse koodeksist või mitte. Lähteülesanne on selles osas vastuoluline (lk 50, 

234, 236, 248, 276 ja 277) Lähteülesandes tuleks selgemalt välja tuua, et töögrupp 

kavatseb veel analüüsida, kas töötada välja üks ühtne merekoodeks, mis hõlmab mh ka 

merekeskkonna kaitse regulatsiooni või koostatakse eraldi mereõigust puudutavad 

seadused, sh merekeskkonna kaitse seadus. 

4. Lähteülesanne on üles ehitatud lipuriigi seisukohast lähtudes. Palume põhjendada seda 

lähenemist. 

 

Detailsed märkused 

 

5. Peame väga oluliseks analüüsida enne seaduseelnõu väljatöötamist kehtiva veeseaduse 

rannikumerd puudutava regulatsiooni üleviimist merekeskkonnakaitse seadusesse 

järgmistes aspektides: 

a. veepoliitika raamdirektiivi ja merestrateegia raamdirektiivi merekeskkonna 

seisundiklasside ja indikaatorite ühildamine; 

b. keskkonnalubade andmine, eelkõige heitvee või saasteainete keskkonda juhtimise ja 

ohtlike ainete aspektis; 

c. veeseaduse vastavad alamaktid, mis reguleerivad ohtlikke aineid, keskkonnalubade 

andmist ja heitvee keskkonda juhtimist; 

d. veemajanduskavade jm vee valdkonna arengukavade koostamine; 

e. aruandlus ja seire. 

Enne veeseaduse rannikumerd puudutavate sätete üleviimist merekeskkonna kaitse 

seadusesse tuleb teha põhjalik analüüs, et vältida hilisemaid rakendamise probleeme. 

Oluline on, et regulatsioon läheks normi adressaadile lihtsamaks, mitte keerulisemaks. 

6. Saastamise ja reostamise mõisteid tuleks analüüsida, et kas merereostus kattub 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse saastuse mõistega või on sellest kuidagi erinev. 

7. Mereõigust reguleerivate olulisemate välislepingute, direktiivide ja määruste 

nimekirjas on välja toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1257/2013 

laevade ringlussevõtu kohta ning Rahvusvaheline Hongkongi konventsioon laevade 

ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta. Kodifitseerimise raames tuleks 

samuti analüüsida ja õigusaktides selgelt määrata rollid erinevate asutuste vahel, et 

rakendaksime nii Hongkongi konventsiooni kui EL laevade ringlussevõtu määruse 

nõudeid Eesti ja ettevõtete jaoks kõige mõistlikumal viisil. Olgugi et EL laevade 

ringlussevõtu määrus on otsekohalduv, tuleks Eesti õigusaktides rolliselguse huvides 

täiendada seotud asutuste ülesandeid lubade andmisel, ohtlike materjalide 

kontrollimisel, järelevalve tegemisel.  

8. Ballastvee konventsiooni Eestis rakendamisega lisandub sadamas üleantavate jäätmete 

hulka ballastvee sete, mis tuleb edasi suunata käitlemisele. Lisaks on nii HELCOMi 

mereprügi plaani (HELCOM Recommendation 36/1: Regional Action Plan for Marine 

Litter) kui ka Eesti merestrateegia meetmekava raames kutsutud üles kaaluma merelt 

korjatud prügi sadamates eritasuta üleandmist. Mereõiguse kodifitseerimise raames 
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võiks mõelda, kas olemasolevasse sadamates laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtu 

süsteemi (reguleeritud sadamaseaduse ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 

29.07.2009. a määrusega nr 78) saaks hõlmata ka ballastvee setete ja merelt korjatud 

prügi vastuvõtmise, mil viisil oleks see rahastatud ning millised on 

käitlemisvõimalused. Sadamates äraantavate jäätmeliikide täienemine MARPOLis 

käsitletud jäätmeliikidele lisaks on lähiaastatel reaalne praktiline küsimus, mis võiks 

olla kodifitseerimises käsitletud.  

9. Seoses Nairobi konventsiooniga ühinemisega on vaja kaaluda ka külgvööndi 

kehtestamist, kuna külgvööndis võib riik kehtestada laiemad keskkonna kaitse normid 

ja sellelt võib vrakke eemaldada ainult tema loal. Majandusvööndis sellist 

õigust vrakkide suhtes ei ole. Külgvöönd laiendaks rannikuriigi õigusi oma keskkonda 

paremini kaitsta ka majandusvööndis. 

10. Lk 79 on lause: “Ettevõetav mereõiguse kodifitseerimine peab eelkõige teostama 

kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise, mis on mereõiguse tuumik“. Samas 

on keskkonnanõuete täitmine lipuriigi laevadel Paris MoU kohaselt üks 

kriteeriumidest lipuriigi maine kujundamisel. Keskkonnaministeerium peab vajalikuks 

käsitleda mereõigust tasakaalustatult, keskendumata ühele konkreetsele aspektile. 

11. Lk 82 on lause: „Siinjuures tuleb mereõiguse kodifitseerimise käigus revideerida 

olemasolevaid praktikaid konventsioonide ülevõtmise osas ja paika panna ühtne 

printsiip, et kuidas toimub mingi rahvusvahelise lepingu või konventsiooni ülevõtmine 

siseriiklikusse õigusesse.“ Selline kord on sätestatud välissuhtlemisseaduses ja VäM 

koostatud juhises „Välislepingute riigisisese menetlemise juhend“ 

(http://vm.ee/et/valislepingute-riigisisese-menetlemise-juhend). 

12. Lk 97 kasutatakse terminit „EL reeder“. Kuna nii nagu ei ole laevu, mis sõidavad EL 

lipu all, vaid liikmesriigi lipu all, ei saa olla ka EL reedereid. Leiame, et see aspekt 

omab tähendust riigi ja EL asutuste pädevuse vahel selguse hoidmisel. 

13. Lk 227 ja lk 268 on mainitud, et Vabariigi Valitsusele võiks anda volituse reguleerida 

merereostuse avastamine, likvideerimine, merereostusega põhjustatud kahju 

määratlemine, tõendamine ning süüdlaselt või tema vastutuse kindlustajalt hüvitise 

väljanõudmine. Need on olulised või isikute õigusi piiravad teemad ja seega peaks 

põhiregulatsioon paiknema seaduses.  

14. Lk 233 ja lk 252 nimetatud „veekasutuse eriluba“ on ebatäpne termin, peab olema 

„vee erikasutusluba“. Keskkonnaministeerium ei nõustu väitega, et kaadamine pole 

vee erikasutus. Paralleelina toome heitvee või saasteainete keskkonda juhtimise, 

milleks on samuti vaja vee erikasutusluba. Heitvett või saasteaineid juhitakse 

veekogusse. Veekogu, sh vett kasutatakse sellisel juhul kohana, kuhu heitvesi või 

saasteained juhitakse. 

15. Lk 246 esitatud väide, et konventsiooni lisa võiks muuta lihtsustatud menetluses vajab 

kindlasti põhjalikumat analüüsi eelkõige põhiseaduslikkuse seisukohalt. Sellist 

lihtsustatud korda ei saa lihtsalt ettepanekuna esitada ilma analüüsita. 

16. P 3.3.4 tuleks seire ja keskkonnamõju hindamine lahku viia. KMH ja KSH osas tuleks 

nimetada ka EL direktiivid, mis neid menetlusi reguleerivad. 

17. Lk 253 - Süvamerepõhja organisatsioonis osalemise juures võiks välja tuua ka asjaolu, 

et EL on otsustanud osaleda ja panustada rahvusvaheliste siduvate reeglite 

väljatöötamisse süvamerepõhja ressursside (sh geneetilised ressursid) kasutamise ja 

kaitse reguleerimisse ÜRO tasandil. Regulatsiooni väljatöötamine on ELs ja 

rahvusvaheliselt algusjärgus, kuid praktiline töö töögruppides langeb praeguse plaani 

kohaselt Eesti eesistumise ajale ELs. 

18. Lk 261 – naftafondi aruannete esitamise osas on pädev asutus sätestatud 1992. aasta 

rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi 

loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse (RT II 2008, 16, 45) §-des 3-4. 

19. Lk 264 on lause: Siin käsitletud kohustused on korrektselt esitatud MSOS-is, mis 

paneb olulised riikliku järelevalve ülesanded meresõiduohutuse ja merekeskkonna 
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reostamise vältimiseks VTA-le, täpsemalt selle Meresõiduohutuse teenistusele. Kui 

KKI tuvastab, et laev kasutab nõuetele mittevastavat kütust, peaks olema võimalus 

takistada laeva sadamast lahkumist seni, kuni ta ei ole kasutusele võtnud nõuetele 

vastavat kütust. Tänane praktika, kus määratakse kaptenile vaid väärteokaristus, ei ole 

tõhus. 

20. Lk 265 on lause: Naftareostuse korral avamerel sekkumise rahvusvaheline 

konventsioon (koos protokollidega), millele me eelpool juba viitasime seoses võimaliku 

probleemiga eelispädevuse küsimuses (kas VTA või KKI) laevaõnnetuste juurdluse 

teostamisel, kui näiteks, laevade kokkupõrkel on tegu ka olulise merereostusega. 

Õnnetuste põhjuste uurimine peaks olema VTA pädevuses, kuna VTA-l on 

navigeerimise ja meresõiduohutuse valdkonnas spetsialistid. KKI pädevuses on 

reostuse põhjuste ja tagajärgede uurimine ning menetluses tugineme erinevate 

valdkondade, sh VTA, ekspertide hinnangutele. 

21. Lk 265 - direktiivi 2005/35/EÜ on muudetud direktiiviga 2009/123/EÜ. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/123/EÜ 21. oktoobrist 2009 muudeti 

direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste 

kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest. Õigusaktide eesmärk on 

ühtlustada füüsiliste ja juriidiliste isikute toimepandud, laevade põhjustatud 

merereostusega seotud õigusrikkumiste määratlust, nende vastutuse ulatust ning 

kriminaalkaristusi, mida saab kohaldada sellise kuriteo toimepannud isikute suhtes. 

22. Lk 270 tuleks mainida, et on vaja sätestada veeseaduses sätestatud kaadamise 

regulatsiooniga sarnane reeglistik juhuks, mil ohu olukorras tuleb vältida või 

vähendada keskkonnareostuse tekkimise tõenäosust või piirata tekkinud reostuse 

levikut. 

23. Reostuse või võimaliku reostuse avastamise korral on kehtivas õiguses menetlemine 

probleemne (rikkuja tuvastamine, uurimine, kriminaalsüüdistuse esitamine (protsess), 

vastutuse kohaldamise vahendid (pangagarantii)). Prokuröri sõnul pole vähemalt 

viimase 10 aasta jooksul kohtusse menetlusse jõudnud ühtegi merereostusjuhtumit. 

24. Lähteülesandes on kordusi, nt lk 227 ja 238, 246, 250, mis tuleks likvideerida. 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Eda Pärtel 

Õigusosakonna juhataja 

kantsleri ülesannetes 
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