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Veeseadus1
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RT I 1994, 40, 655
jõustumine 16.06.1994

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse ülesanne
(1) Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes
ökoloogilise tasakaalu tagamine.
(2) Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.
[RT I 2009, 37, 251 - jõust. 10.07.2009]
(3) Veekaitse ja käesoleva seaduse peatükis 41 sätestatud avalikku veekogusse ehitamise osas
laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile ning merekeskkonna kaitse osas ka

Eestis registreeritud laevadele ja õhusõidukitele väljaspool Eesti mereala.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

2. peatükk OMAND VEEKOGULE JA PÕHJAVEELE
NING VEE JA VEEKOGU KASUTAMINE
§ 4. Omandi ulatus veekogule
(1) Kinnisasjal asuv veekogu kuulub kinnisasja omanikule, kui seadusega ei ole sätestatud
teisiti.
(2) Veekogu põhja külge kinnistunud taimestik on kinnisasja oluline osa.

§ 5. Avalikud veekogud
(1) Avalikud veekogud on:
1) sisemeri;
2) territoriaalmeri;
3) piiriveekogude Eestis paiknevad osad;
4) Võrtsjärv;
5) Mullutu laht;
6) Suurlaht;
7) Emajõgi;
8) Narva jõgi;
9) Nasva jõgi;
10) Väike-Emajõgi Võrtsjärvest Jõgeveste sillani;
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
11) Kasari jõgi suudmest kuni Vigala jõe suudmeni.
(2) Avalikud veekogud kuuluvad riigile. Avalikud veekogud ei ole tsiviilkäibes.
[RT I 2010, 8, 37 - jõust. 27.02.2010]

§ 6. Vee ja veekogu kasutamine
(1) Vee ja veekogu kasutamine toimub avaliku kasutamisena või erikasutusena.
(2) Veekogu avalik kasutamine on veekogu kasutamine igaühe poolt ilma veekogu seisundit
mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta vastavalt käesoleva seaduse §-le 7.
(3) Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete,
ehitiste või tehnovahenditega vastavalt käesoleva seaduse §-le 8.

§ 7. Veekogu avalik kasutamine
(1) Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja
kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral
maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.

(2) Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitab valdkonna eest vastutava ministri
ettepanekul Vabariigi Valitsus. Nimekirja ei lülitata:
1) ühe kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu;
2) mitme kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu
pindalaga vähem kui viis hektarit;
3) vooluveekogu valgalaga vähem kui 25 km2 ning sellel asuvat paisjärve;
4) seisuveekogu või selle osa, mis asub kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljal;
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]
5) veekogu või selle osa, mida kasutatakse joogivee võtmiseks.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]
(21) Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast võib Vabariigi Valitsus kinnisasja
omaniku põhjendatud taotlusel ja kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ühe kinnisasja
piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluga seisuveekogu või vooluveekogu osa
välja arvata.
[RT I 2004, 28, 190 - jõust. 01.05.2004]
(3) Loodusõnnetuse korral on kahjustuspiirkonnas lubatud veekogude avalik kasutamine.
(4) Inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks võib kohalik omavalitsus ajutiselt piirata
avalikult kasutatava veekogu või selle osa avalikku kasutamist, olles selle eelnevalt kirjalikult
kooskõlastanud Keskkonnaametiga, ning kui piiratakse veesporti või veel liikumist, lisaks ka
Veeteede Ametiga.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
(5) Kohalik omavalitsus avaldab avalikult kasutatava veekogu avaliku kasutamise ajutise
piiramise teate kohalikus või maakondlikus ajalehes ja võimalusel ka muudes kohalikes
massiteabevahendites vähemalt nädal enne ajutise piirangu kehtestamist.
[RT I 2004, 28, 190 - jõust. 01.05.2004]
(6) Teates märgitakse vähemalt avalikult kasutatava veekogu nimi ja asukoht, mille avalikku
kasutamist piiratakse, piirangu kehtivusperiood ning piirangu kehtestamise põhjus. Kui
piiratakse veekogu osa avalikku kasutamist, siis tuleb lisaks eelnimetatud teabele näidata
teates piiranguala suurus ja võimalusel täpsed piirid või vähemalt piiranguala suurus ja koht,
kus saab tutvuda piiranguala piiride kaardi või piiride täpse kirjeldusega.
[RT I 2004, 28, 190 - jõust. 01.05.2004]
(7) Kaitseministeerium või tema volitatud kaitseväe või Kaitseliidu struktuuriüksus võib
piirata kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale jääva avalikult kasutatava vooluveekogu või
selle osa kasutamist kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikaliste harjutuste, õppuste, laskmiste
ja lõhketööde ning relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetamise ajaks.
Asjaomase teate avalikustamise ja teate sisule esitatavate nõuete suhtes kohaldatakse
käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätestatut.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]

§ 10. Kallasrada

(4) Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada:
1) sadamas;
2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
3) enne asjaõigusseaduse jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
5) kalakasvatusehitisel;
6) hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise
territooriumi tähistama ja võimaldama kinnisest territooriumist möödapääsu.
(6) Vähima vajaliku teeninduspiirkonna määramine toimub läbi detailplaneeringu, mis
kooskõlastatakse Keskkonnaametiga.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]

§ 11. Tasu vee ja veekogu kasutamise eest
Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud
õigusaktide järgi.
[RT I 2005, 67, 512 - jõust. 01.01.2006]

3. peatükk VEE JA VEEKOGU KASUTAMISE LIIGID
§ 151. Veekogu süvendamine
(1) Veekogu süvendamine käesoleva seaduse tähenduses on veekogu põhjast
mineraalpinnase eemaldamine.
(2) Vajaliku süvendamismahu määramisel peab võimaluse korral arvestama süvendamise
vajadust ja mahtu käesoleval hetkel ja tulevikus selliselt, et veekogu mõjutataks võimalikult
vähe.
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]
[RT I, 21.06.2016, 26 - jõust. 01.07.2016]

§ 18. Veeliiklus
(1) Avaliku ja avalikult kasutatava veekogu kasutamine liiklemiseks on lubatud, kui seda
seaduse või muu õigusaktiga ei piirata.
(2) Kui eraõigusliku isiku omandis olev veekogu ei ole määratud avalikuks kasutamiseks,
tohib sellel liigelda ainult omaniku loal.
(3) Veekogul liikleja on kohustatud vältima maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate
õiguste rikkumist, vee-elustiku, veekogu sängi, kallaste, vesiehitiste ja tehnovõrkude
kahjustamist ning täitma kahjulike mõjutuste levimise tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.

(4) Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja
arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid.
5) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult
kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata
veekogujääle minek, kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus või jääleminek:
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
1) ohustab veeliiklust;
2) kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ning lõhkuda veekogu kaldaid;
3) kahjustab või võib kahjustada kalavarusid või kalakoelmute seisukorda;
4) häirib teisi veekogu kasutajaid;
5) ohustab jääleminejaid.
(6) Kohaliku omavalitsuse üksuse käesoleva paragrahvi lõike 5 kohased korraldused tehakse
avalikult teatavaks ning nad jõustuvad ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
avaldamisele järgneval päeval.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
(61) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaste korralduste tähistamiseks vajalikud veesõidukite
liiklust reguleerivad signaalmärgid paigaldab korralduse andja. Paigaldamine
kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
(7) Keegi ei tohi veeliiklust ohustada. Paadisilla ja tähistatud kalapüünisega tohib tõkestada
kuni kolmandiku veeliikluseks kasutatava vooluveekogu laiusest.
(8) Avalikel ja avalikult kasutatavatel siseveekogudel, välja arvatud laevatatavatel
veekogudel, veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav
minister määrusega.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(9) Veekogude kasutamist lennunduses reguleerib lennundusseadus.

§ 181. Veeliiklus laevakanalil ja laevakanali kasutamine
(1) Avalikult kasutatava veekogu põhja selle süvendamise teel õiguslikul alusel rajatud
laevateel, mis asub väljaspool sadama akvatooriumi piire (laevakanal), korraldab veeliiklust
laevakanali valitseja. Laevakanali valitsejaks on veekogu omanik või isik, kellele laevakanali
valitsemise õigus on õigusaktides ettenähtud korras lepinguga üle antud.
(2) Laevakanali kasutamiseks loetakse piki laevakanalit sõitmist laeva poolt, mis oma süvise
tõttu ei saa sellel veekogul liigelda laevakanalit kasutamata.
(3) Laevakanali valitsejal on õigus kehtestada laevakanali kasutamise eest tasu. Tasus
sisalduvad laevakanali rajamiseks, korrashoiuks ja selles ohutu laevaliikluse tagamiseks
vajalikud kulutused.

§ 2614. Saasteainete heitmine laevalt merre
[RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(1) Saasteainete merreheitmine on 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta
rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi
MARPOL) I lisas (nafta ja naftasegu) ja II lisas (mahtlastina veetavad ohtlikud
vedelkemikaalid) sätestatud ainete laevalt merrelaskmine mis tahes põhjusel, kaasa arvatud
selliste ainete leke ja väljapumpamine.
[RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]
(2) Saasteainete merreheitmine laevalt on keelatud.
[RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]
(3) Merealal, rahvusvaheliseks meresõiduks kasutatavates väinades ning avamerel ei loeta
saasteainete merreheitmist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keelu rikkumiseks, kui:
1) saasteainete merreheitmine on vajalik laeva ohutuse tagamiseks või inimese elu
päästmiseks merel;
2) saasteaineid heidetakse merre reostuse tõrjeks reostusest tuleneva kahju vähendamise
eesmärgil ning merealal on nende saasteainete kasutamiseks käesoleva seaduse § 8 lõike 5
kohane nõusolek, ning muudel juhtudel saasteainete merreheitmise asukohariigi pädeva
asutuse luba või nõusolek;
3) kui see vastab MARPOL I lisa reeglites 15 või 34 või II lisa reeglis 13 sätestatule.
[RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]
(4) Saasteainete merreheitmist ei loeta reederi, kapteni ega kapteni vastutusel tegutseva
laevapere toimepandud õigusrikkumiseks rahvusvaheliseks meresõiduks kasutatavates
väinades, majandusvööndis või avamerel aset leidnud saasteainete sellise merreheitmise
korral, kui saasteainete merreheitmine on põhjustatud laeva või selle seadmete vigastusest ja
kui pärast vigastuse ilmnemist või merreheitmise avastamist on tarvitusele võetud kõik
mõistlikud ettevaatusabinõud merreheitmise vältimiseks või vähendamiseks.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud erandit ei kohaldata, kui saasteainete
merreheitmise põhjustas reederi või kapteni tahtlik või ettevaatamatu tegu.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata sõjalaevadele, mereväe
abilaevadele ja muudele laevadele, mille omanik või valdaja on riik ning mida kasutatakse
mitteärilistel eesmärkidel.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]

§ 2615. Laevalt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud
tegevusega tekitatud keskkonnakahju
(1) Laevalt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega veele
või looma- või taimeliigi isenditele tekitatud kahju (edaspidi keskkonnakahju) on otseselt või
kaudselt mõõdetav ebasoodne muutus vee kvaliteeti või looma- või taimeliikide kooslusi
iseloomustavates näitajates, sealhulgas isendite elupaiga kvaliteedis või isendite käitumises
või seisundis.
(2) Rannikuvee suhtes loetakse veele tekitatud kahjuks selline vee kvaliteedi ebasoodne
muutus, mis halvendab rannikuvee seisundit nii, et muutub rannikuvee seisundiklass.

(3) Kui keskkonnakahju on põhjustatud laevalt saasteainete merre heitmisega või merel
toimuva muu keelatud tegevusega, millega seotud vastutusele ei kohaldata naftareostusest
põhjustatud kahju korral kehtivat tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelist konventsiooni,
naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992.
aasta konventsiooni või punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse
2001. aasta rahvusvahelist konventsiooni, siis kohaldatakse mereala suhtes
keskkonnavastutuse seaduses sätestatut, võttes keskkonnakahju tuvastamisel arvesse
käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 21.12.2011, 1 - jõust. 31.12.2011]

§ 2616. Keskkonnakahju tuvastamine ja algne olukord
[RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(1) Laevadelt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega
tekitatud keskkonnakahju tuvastamisel arvestatakse algset olukorda ning käesoleva paragrahvi
lõigetes 3 ja 4 sätestatut.
[RT I, 21.12.2011, 1 - jõust. 31.12.2011]
(2) Algne olukord on loodusvara ja selle pakutavate hüvede selline seisund, mis eksisteeriks,
kui kahju ei oleks tekitatud.
(3) Käesoleva seaduse § 2615 lõikes 1 nimetatud keskkonnakahju tuvastamisel lähtutakse
saasteaine keskkonnaohtlikkusest, merre heidetud saasteainete kogusest ja nende sisaldusest
merevees (piirnormide ületamisest), liikide populatsiooni ja levila suurusest, liikide isendite
elupaiga kvaliteedi, rännete ja reproduktiivse käitumise ning füsioloogilise seisundi
muutustest, saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega
põhjustatud muutuse ajalisest kestusest ja geograafilisest ulatusest, muutusest mõjutatud
koosluste ja populatsioonide hulgast, muutuse pöördumatusest ning mõjutatud ökosüsteemi
elementide taastumisvõimest ja taastumisajast.
[RT I, 21.12.2011, 1 - jõust. 31.12.2011]
(4) Keskkonnakahjuna käesoleva seaduse § 2615 lõike 1 tähenduses võidakse mitte käsitada
ebasoodsat muutust, mis on väiksem kui looduslik muutus, mida peetakse konkreetse
elupaiga, liigi või kaitstava ala puhul normaalseks, mis on tekkinud looduslikel põhjustel või
tavapärase majandamise käigus, või kui elupaik, liik või kaitstav ala saavutab lühikese aja
jooksul ja ilma sekkumiseta kas algse olukorra või olukorra, mis võimaldab saavutada algse
olukorraga võrreldes samaväärse või parema olukorra.
[RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(5) Kui eelnevalt ei ole hinnatud rannikuvee seisundiklassi, lähtutakse veele tekitatud kahju
tuvastamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatust ning vajaduse korral
eksperdiarvamusest, võttes arvesse vastava rannikuveekogumi tüübiomaseid
võrdlustingimusi, survetegurite olemasolu ja nende eeldatavat mõju, rannikuveekogumi
üldmuljet ning ökoloogilise seisundi üldkirjeldust.
(6) Kahju ulatuse määramisel võetakse aluseks, et:
1) kahju on oluline, kui muutused on ulatuslikud ja hõlmavad suuremat ala või suuremat
koosluste ja populatsioonide hulka, kuid kahjustatud keskkond taastub teatud aja jooksul (üks
kuni viis aastat);
2) kahju on suur, kui muutused on pöördumatud või kahjustuseelse seisundi taastumine võtab
aega rohkem kui viis aastat.

(7) Laevadelt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega
tekitatud keskkonnakahju tuvastab Keskkonnainspektsioon. Keskkonnainspektsioonil on
õigus nõuda kahju tekitajalt keskkonnakahjuga või kahju ohuga seotud ning muid kahju
tuvastamiseks vajalikke andmeid.
[RT I, 21.12.2011, 1 - jõust. 31.12.2011]
(8) Keskkonnaminister kehtestab määrusega nende liikide ja liigirühmade nimekirja, millele
avalduv ebasoodne muutus loetakse veele või looma- või taimeliikide isenditele või nende
osadele tekitatud kahjuks § 2615 lõike 1 tähenduses.
[RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(9) [Kehtetu - RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]

§ 2617. Eksperdi kaasamine
[RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(1) Keskkonnainspektsioon võib kaasata kahju hindamisele eksperte ja Keskkonnaameti.
[RT I 2009, 20, 131 - jõust. 18.04.2009]
(2) Eksperdiks võib olla füüsiline isik, kellel on loodusvara ja selle pakutavate hüvede
uurimisel pikaajalised kogemused ning kes on andnud usaldusväärseid hinnanguid asjaomase
loodusvara kaitse või säästliku kasutamise küsimustes.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]
(3) Kui keskkonnakahju võib mõjutada inimese tervist, lähtub Keskkonnainspektsioon
eksperdi valikul Sotsiaalministeeriumi arvamusest selle kohta, millistele kriteeriumidele peaks
ekspert sellisel juhtumil vastama.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]

52. peatükk MEREKESKKONNA KASUTAMINE JA
KAITSE
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]
§ 341. Mereala
(1) Mereala käesoleva seaduse tähenduses hõlmab sisemerd, territoriaalmerd ja
majandusvööndit üheskoos, kaasa arvatud nende all asuv merepõhi ja maapõu merealapiiride
seadusega ning Eesti Vabariigi välislepingutega kehtestatud ulatuses.
(2) Mereala piirkond on osa merealast, mis erineb muu hulgas oma elustiku, hüdroloogiliste,
mereliste ja biogeograafiliste omaduste ning saastekoormuse poolest muust merealast.
[RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]

§ 342. Mereala keskkonnaseisund ja hea keskkonnaseisund
(1) Mereala keskkonnaseisund on mereala keskkonna üldine seisund, mis võtab arvesse
sellesse merealasse kuuluvate mereökosüsteemide struktuuri, funktsiooni ja protsesse koos

looduslike, geomorfoloogiliste, geograafiliste, bioloogiliste, geoloogiliste ja klimaatiliste
teguritega, samuti füüsikalisi, akustilisi ja keemilisi tingimusi, sealhulgas neid, mis tulenevad
inimtegevusest merealal või sellest väljaspool.
(2) Mereala hea keskkonnaseisund on mereala keskkonnaseisund, mille korral mereala säilib
ökoloogiliselt mitmekesise ja dünaamilisena, mereala on looduslike tingimuste poolest puhas,
terve ja produktiivne ning mereala kasutatakse jätkusuutlikult, tagades selle potentsiaali
kasutamiseks ja tegevusteks praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks, eelkõige kui:
1) mereökosüsteemide struktuur, funktsioonid ja protsessid ning nendega seotud
geomorfoloogilised, geograafilised, geoloogilised ja klimaatilised tegurid võimaldavad nendel
ökosüsteemidel täielikult funktsioneerida ja säilitada vastupanuvõime inimtegevusest tingitud
keskkonnamuutusele, mereliigid ja -elupaigad on kaitstud, inimtegevusest põhjustatud
elustiku mitmekesisuse vähenemine on välistatud ja bioloogiliste komponentide
funktsioneerimine on tasakaalus;
2) mereökosüsteemide hüdromorfoloogilised, füüsikalised ja keemilised omadused,
sealhulgas asjaomases piirkonnas inimtegevusest tingitud omadused, toetavad neid
ökosüsteeme käesoleva lõike punktis 1 kirjeldatud viisil ning inimtegevuse tagajärjel
merekeskkonda juhitud või sattunud ained ja energia, sealhulgas müra, ei põhjusta reostusest
tulenevat mõju.
(3) Mereala hea keskkonnaseisund tuleb säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020.
[RT I, 10.03.2011, 2 - jõust. 20.03.2011]

§ 344. Kaadamine
(1) Kaadamine käesoleva seaduse tähenduses on:
1) igasugune tahtlik jäätmete või muude ainete või asjade laevalt, õhusõidukilt, platvormilt
või muult mererajatiselt merre heitmine või merepõhja matmine;
2) laevade, õhusõidukite, platvormide või muude mererajatiste tahtlik merre heitmine;
3) platvormide või muude mererajatiste hülgamine või ümberpaiskamine meres nende
kasutamise kohas nende kõrvaldamise eesmärgil.
(2) Kaadamiseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
1) laevade, õhusõidukite, platvormide või muude mererajatiste ning nende varustuse
tavakasutusega kaasnevat või juhuslikku jäätmete või muude ainete või asjade merre heitmist,
välja arvatud juhul, kui on tegu jäätmete või muude ainete või asjadega, mida nende merre
uputamise või nende töötlemise eesmärgil veavad laevad või õhusõidukid või mis tekivad
nendel laevadel, õhusõidukitel, platvormidel või muudel mererajatistel nende jäätmete, ainete
või asjade töötlemise käigus või mida nende kaadamiseks veetakse platvormidele või muudele
mererajatistele;
2) jäätmete või muude ainete või asjade merre heitmist muul eesmärgil kui nende tahtlik
kõrvaldamine;
3) merepõhja maavarade uurimisest, kasutamisest ja sellega seotud avamerel toimuvast
töötlemisest otseselt tingitud või nendega seotud jäätmete või muude ainete või asjade merre
kõrvaldamist või matmist.
(3) Kaadamine on keelatud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud
juhul.
(4) Läänemerre võib kaadata üksnes süvenduspinnast ja see ei tohi ohustada laevaliiklust.

(5) Väljaspool Läänemerd võib merre kaadata ka muid aineid ja asju.
(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kaadamiseks ei ole ette nähtud rannikuriigi
õigusaktide kohast luba, annab selleks vee erikasutusloa Keskkonnaministeerium. Selle loa
andmisel lähtutakse rahvusvahelistest lepingutest, eelkõige jäätmete ja muude ainete
kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta
protokollist tulenevatest nõuetest. Vee erikasutusloa andmisel tuleb muu hulgas arvesse võtta
kaadamise asukoha tingimusi.
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]

§ 345. Kaadamiseks vee erikasutusloa andmine
(1) Vee erikasutusloa andja keeldub kaadamiseks vee erikasutusloa andmisest lisaks
käesoleva seaduse § 9 lõikes 10 sätestatud juhtudele ka siis, kui:
1) on olemas alternatiivsed võimalused süvenduspinnase taaskasutamiseks või ladestamiseks
maismaal viisil, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning mis ei ole
ebaproportsionaalselt kulukad;
2) kaadamisega avalduvat mõju inimese tervisele või keskkonnale ei ole võimalik piisava
täpsusega kindlaks määrata.
(2) Kaadamiskoha määramisel tuleb arvesse võtta võimaliku kaadamiskoha füüsikalisi,
bioloogilisi ja keemilisi omadusi veesambas ja merepõhjas, kaadamiskohas asuvaid
maardlaid, kaadamiskoha muid kasutusviise ja seal aset leidvat tegevust, kaadamiskoha
potentsiaalset kasutamist muuks majandustegevuseks ning kaadamise võimalikku mõju
merekaitsealadele ja kaitsealustele liikidele või nendega seotud ökosüsteemidele.
(3) Loa andja kooskõlastab enne loa andmist vee erikasutusloas määratava kaadamiskoha
Veeteede Ametiga.
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]

§ 394. Riiklik järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete
täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon, Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet,
Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
(2) Keskkonnainspektsioon teostab riiklikku järelevalvet keskkonnanõuete täitmise
valdkonnas.
(3) Terviseamet teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 13 lõigete 2 ja 4 alusel
kehtestatud nõuete ning käesoleva seaduse §-des 131 ja 132 esitatud nõuete täitmise üle ja
joogiks kasutatava vee terviseohutuse üle vastavalt rahvatervise seadusele ja toiduseadusele.
(4) Veterinaar- ja Toiduamet teostab riiklikku järelevalvet vee terviseohutuse üle vastavalt
toiduseadusele.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(5) Keskkonnaamet teostab järelevalvet käesoleva seaduse § 17 lõikes 9 sätestatud nõude
täitmise üle juhul, kui vee erikasutusluba ei ole nõutav.
[RT I, 06.11.2015, 2 - jõust. 16.11.2015]
(6) Lisaks Keskkonnainspektsioonile teostavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium
riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 123–128 sätestatud nõuete täitmise üle.
[RT I, 06.11.2015, 2 - jõust. 16.11.2015]

§ 395. Riikliku järelevalve erimeetmed
(1) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve
teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 45, 49, 50 ja 51 sätestatud
riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 06.11.2015, 2 - jõust. 16.11.2015]
(2) Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium võivad käesolevas seaduses sätestatud
järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32, 50 ja 51 sätestatud
riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 06.11.2015, 2 - jõust. 16.11.2015]

§ 396. Riikliku järelevalve erisused
Korrakaitseorgan võib riikliku järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga,
sealhulgas maastikusõidukiga ja ujuvvahendiga, maa- või veealal, kus viibimine ja liikumine
on keskkonnakaitse eesmärgil õigusaktiga keelatud või piiratud.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 397. Vahetu sunni kasutamine
Keskkonnainspektsioonil on lubatud kasutada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud
alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 398. Sunniraha määr
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

