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Leiam
e, et ohtlike ainete käitlem

ine võiks toim
uda vaid 

sadam
ates, arvestades m

erel käitlem
isega kaasnevaid 

keskkonnariske. 

M
ittearvestatud. Seletuskirjas on põhjalikult 

selgitatud reguleeritavate tegevuste olem
ust. 

O
htlike ainete käitlem

ine on sadam
ates 

lubatud ning m
erel lubatud käitlem

isega 
kaasnevaid keskkonnariske arvestades. 
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STS operatsioonide või punkerdam
ise lubam

ine või 
m

itte lubam
ine jääb m

eie hinnangul selle m
ääruse 

reguleerim
isalast välja, kuivõrd m

äärustega saab 
täpsustada vaid seaduse regulatsiooni ning veeseaduse 
säte, m

ille alusel m
äärus kehtestatakse, sätestab 

saasteainete m
erre heitm

ise keelu. 

M
ittearvestatud. M

ärkus ei ole arusaadav. 
M

uudetav m
äärus käsitleb ohtlike ainete 

käitlem
ise korda. 
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M
ääruse õiguslikuks aluseks olev volitusnorm

 
(veeseaduse § 143) reguleerib kitsalt saasteainete 
m

erreheitm
ist, m

ida on § 143 lg-s 1 defineeritud kui  
aine m

erre laskm
ist. V

õttes arvesse asjaolu, et 
veeldatud m

aagaasi (edaspidi LN
G

) ei ole võim
alik 

m
erre lasta (ei lekke ega väljapum

pam
ise teel), väljub 

LN
G

 käitlem
ise reguleerim

ine m
uudetavas m

ääruses 
volitusnorm

i piirest ja tegelikkuses ka V
eeS enda 

reguleerim
isalast. 

M
ittearvestatud. § 143 reguleerib 

saasteainete m
erre heitm

ist. Laevalt laevale 
tehtavate üm

berlaadim
iste käigus võivad 

sattuda saasteained, sh vedelal kujul olev gaas, 
m

erre, m
istõttu annab sam

a paragrahvi lõige 7 
V

abariigi V
alitsusele volitusnorm

i nendeks 
tegevusteks korra kehtestam

iseks.  
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K
una isegi LN

G
 lekke korral ei ole m

ere kaitsealade ja 
hoiualade kahjustam

ine võim
alik, ei tohiks m

äärus 
kuidagi piirata LN

G
 punkerdam

ist ega STS-
operatsioone. Selline piiram

ine oleks vastuolus 
põhiseadusest lähtuva proportsionaalsuse printsiibiga, 
m

illest tuleneb, et ettevõtlusvabaduse piirangud ei tohi 
kahjustada seadusega kaitstud huvi või õigust rohkem

, 
kui seda norm

i legitiim
se eesm

ärgiga saab põhjendada. 
Seejuures saab seletuskirjas toodud m

õjude analüüsi 
lugedes teha pigem

 järelduse, et eelnõu on m
itm

ete 
negatiivsete, kuid väga üksikute positiivsete m

õjudega, 

M
ittearvestatud. K

avandatud m
uudatused ei 

kahjusta seadusega kaitstud huvi rohkem
 kui 

norm
i legitiim

se eesm
ärgiga saab põhjendada. 


