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TAOTLUS   

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks 

 
Käesolevaga esitame taotluse 29.11.2012 vastu võetud ja 01.01.2013 jõustunud Vabariigi 
Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed“ (edaspidi Määrus nr 99) § 8 lg 2 ning veeseaduse (VeeS) § 
24 lg 2 osas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks. 

1.  KOKKUVÕTE  

1. Määrusega nr 99 muudeti veekogudesse juhitava heit- ja sademevee puhul 
kohustuslikuks keskkonnaministri määrus „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja 
nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1“ 
(edaspidi Määrus nr 49). Selliselt kehtestati reoveepuhastist vette juhitavale heit- ja 
sademeveele ohtlike ainete, sh prioriteetsete ainete osas samad piirmäärad, mis kehtivad ka 
veekogu enda veekvaliteedi suhtes.  
2. Määrus nr 99 § 8 lg 2 on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 10 sätestatud 
õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega. Raskemetallide kõrge sisaldus heitvees 
tuleneb eelkõige looduslikust foonist ning ka ülejäänud saastainete sisaldus ei ole tingitud 
vee-ettevõtja tegevusest. Näiteks tsingi ja vase kõrge sisaldus heitvees tuleb hajureostusest. 
Nende ainete piirmäärasid langetati 400 korda. Fluoriidi piirmäära langetati lausa 2000 korda, 
samas on selle aine looduslik foon põhjavees teatud Eesti paigus isegi kõrgem kui lubatud 
piirmäär. Sisuliselt nõudis muudatus ettevõtetel vähemalt sadades kordades ja vähem kui 
kuu aja jooksul oma tehnoloogia parendamist. Enamikul juhtudel puudub tehnoloogia 
Määruses nr 49 nimetatud piirmäärade saavutamiseks. 
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3. Keskendume käesolevas taotluses eelkõige Määruse nr 99 jõustumise tulemusel vase, 
tsingi ja kroomi piirmäärade järsu langetamise põhiseaduslikkuse analüüsimisele, kuid 
leiame, et ka teiste ainete osas ei ole piirmäärade langetamine kooskõlas põhiseadusega. 
Tegemist on ainetega, millede piiramine heitvees valmistab Eesti Vee-ettevõtete Liidu 
(edaspidi EVEL) liikmetele kõige rohkem probleeme.  
4. Ettevõtetel kaasneb nõuete mittetäitmisel täiendav keskkonnatasu maksmise kohustus. 
Piirnorme rikkuvatel ettevõtetel ei ole võimalik ajutiselt taotleda saastetasu maksmise 
kohustuse asemel selle asendamist investeeringute tegemisega keskkonnahoidlikuma 
tehnoloogia kasutusele võtmiseks. Teiseks peavad ettevõtjad nõuete mittetäitmisel maksma 
sajakordset saastetasu.  
5. Määrus nr 99 § 8 lg 2 on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. Merre juhitavale 
heit- ja sademeveele kehtestati rangemad nõuded kui kehtivad jõgedesse ja järvedesse 
juhitavale heit- ja sademeveele. Seega alates Määruse nr 99 jõustumisest on heitvett merre 
juhtivad vee-ettevõtjad pandud põhjendamatult kehvemasse olukorda.  
6. Määrus nr 99 avaldati Riigi Teatajas 04.12.2012 ning see jõustus 27 päeva hiljem 
(01.01.2013). EL õigusaktid ei ole enamikule raskemetallidest ning fluoriidile piirmäärasid 
kehtestanud. Ka teised Läänemere äärsed riigid, näiteks Soome, vee-ettevõtjatele 
raskemetallide piirmäärasid ei rakenda. Seega puudus ettevõtetel võimalus sellist arengut ette 
näha ja neile ei antud muudatustega kohanemiseks aega.  
7. Määruse nr 99 menetlus ei olnud õiguspärane.  Eelnõu koostamisel ei lähtutud Vabariigi 
Valitsuse 22.12.2011 määrusest nr 180” Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ (edaspidi 
HÕNTE). Määrus nr 99 rikub õiguskindluse põhimõtet, kuid asjakohased rakendus- ja 
üleminekusätted on jäetud kavandamata. Hindamata on jäetud selliste muudatuste mõju. Välja 
ei ole toodud ülekaalukaid avalikust huvist lähtuvaid õigustusi õiguspärase ootuse riiveks. 
8. Määruses nr 99 on küll ette nähtud võimalus teatud tingimustel uusi ohtlike ainete 
piirmäärasid kuni 10 aasta jooksul ületada, kuid tegemist on õiguslikult ebaselge 
regulatsiooniga. Lisaks on nende kulude kandmine jäetud ettevõtjatele, kuigi EL direktiivide 
kohaselt peaksid liikmesriikide pädevad asutused segunemispiirkonnad määrama ise. 
9. VeeS § 24 lg 2 on põhiseadusega vastuolus osas, millega heitvees sisalduvate ainete 
piirmäärade ning sellest tulenevalt ka maksukohustuse kindlaksmääramine on delegeeritud 
täitevvõimule.   

2.  TAOTLUS  

Tulenevalt õiguskantsleri seaduse §-dest 15 ja 17 palume teha Vabariigi Valitsusele 
ettepaneku 29.11.2012 vastuvõetud määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 
kooskõlla viimiseks põhiseaduse ja seadustega käesolevas taotluses toodud põhjustel. 
Põhiseadusega kooskõlla viimine tähendab Määruse nr 99 § 8 lg 2 muutmist ja enne 
2013. aastat kehtinud piirmäärade taastamist.  

Samuti palume algatada põhiseaduslikkuse järelevalve VeeS § 24 lg 2 osas, kuna see 
rikub seadusereservatsiooni põhimõtet, mille kohaselt peavad avalik-õigusliku rahalise 
kohustuse olulised elemendid olema kindlaks määratud seadusega. 
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3.  ASJAOLUD  

3.1. Asjassepuutuvad normid kuni 31.12.2012 

10. Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise nõuded ja piirmäärad 
ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega 
(VeeS § 24 lg 2). Kuni 31.12.2012 kehtis määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord“. Määruse lisa 1 sätestas veekogusse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete 
sisalduse piirväärtused (tabel). Selle kohaselt võis veekogusse juhitav heitvesi sisaldada 
näiteks vaske ja tsinki 2 milligrammi liitri kohta ning üldkroomi 0,5 milligrammi liitri kohta 
(vt tabel). 
Aine nimetus1 Reovee 

puhastamise 
kohta kehtiv 
piirmäär enne 
suublasse 
juhtimist enne 
2013 (mg/l)2 

Reovee puhastamise kohta kehtiv piirmäär enne 
suublasse juhtimist alates 2013 (mg/)3 

Piirmäär 
lähtuvalt EL 
direktiivist4, sh 
kas on 
määratud 
prioriteetseks 
aineks 

Jõed, järved ning nendega 
seotud tehisveekogud ja 
tugevasti muudetud 
veekogud 

Muud pinnaveekogumid 
(nt ojad ja meri). 

Vask  2 0,015 (15 µg/ l) 0,005 (5 µg/ l) − 
Tsink  2 0,01 (10 µg/ l) 0,005 (5 µg/ l) − 
Üldkroom 0,5  0,005 (5 µg/ l) 0,005 (5 µg/ l) − 
Kroomühendite, 
Cr (VI) sisaldus 

0,1 − − − 

Elavhõbe  0,05 0,00007 (0,07 µg/ l)  0,00007 (0,07 µg/ l) +5 

Prioriteetne 
aine  

Plii  0,5 Piirväärtus puudub, aga 
aasta keskmine piirväärtus 
on 0,0072 (7,2 µg/ l) 

Piirväärtus puudub, aga 
keskmine piirväärtus on 
0,0072 (7,2 µg/ l) 

+5 

Nikkel 1,0 Piirväärtus puudub, aga 
aasta keskmine piirväärtus 
on 20 µg/ l 

Piirväärtus puudub, aga 
aasta keskmine 
piirväärtus on 20 µg/l 

+5 

Prioriteetne 
aine 

Tina  0,5 1,5 (5 µg/ l) 1,5 (5 µg/ l) − 
Antimon  0,5 − − − 
Arseen 0,2 0,01 (10 µg/ l) 0,01 (10 µg/ l) − 
Baarium − 0,05 (50 µg/ l) 0,05 (50 µg/ l) +5 
Kaadmium  ≤0,00045- 0,0015 

(≤0,45- 1,5 µg/ l) 
≤0,00045- 0,0015 
(≤0,45- 1,5 µg/ l) 

+5 

Fluor 
(fluoriidid) 

3,0 0,0015 (1,5 µg/ l) 0,0015 (1,5 µg/ l) − 

1Tabel kajastab lisaks raskemetallidele ka fluoriidi (halogeen) piirmäära,2 Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 „Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“; 3Määrus nr 49 ja Määruse nr 99 koosmõju; 4Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2008/105/EÜ. 5 Piirmäär sama, mis Määruses nr 49. 

3.2. Asjassepuutuvad normid alates 01.01.2013 

11. Alates 01.01.2013 kehtib VeeS § 24 lõikes 2 toodud delegatsiooninormi alusel Määrus 
nr 99. Määruse nr 99 § 8 lg 2 sätestab, et veekogusse või pinnasesse juhitavas heit- ja 
sademevees ei tohi ohtliku aine, sealhulgas prioriteetse aine, sisaldus ületada VeeS § 265 lõike 
10 alusel kehtestatud pinnavee keskkonnakvaliteedi piirväärtust.  
12. VeeS § 265 lg 10 näeb ette, et pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja 
prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi 
piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna 
kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid ning pinnases ohtlike ainete sisalduse 
piirväärtused kehtestab keskkonnaminister Määrusega nr 49. Tabelist on näha, et alates 2013. 
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aastast kehtivad üldjuhul kõigile ainetele oluliselt madalamad piirväärtused. Näiteks on tsingi, 
vase ja kroomi piirväärtused  5-15 mikrogrammi liitri kohta. 
13. Seega kuni 2013. aasta alguseni reguleeris heit- ja sademevee veekogusse juhtimise 
korda Vabariigi Valitsuse määrus nr 269, milles olid kehtestatud ka ohtlike ainete piirmäärad. 
2013. aasta algusest alates on aga ohtlike ainete sisalduse piirmäärad veekogusse juhitavas 
heitvees seotud üldiste pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtustega. Määruse nr 49 ja 
Määruse nr 99 koosmõjul kehtestati nõudeid lisaks heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kohta ka reovee puhastamise kohta enne heitvee suublasse juhtimist. Seega peab 
reoveepuhastist vette juhitav heitvesi juba enne suublasse jõudmist vastama samadele 
nõuetele, mis kehtivad ka veekogu enda veekvaliteedi suhtes. Samuti hakati Määruse nr 99 
jõustumisega eristama reovee puhastamise kohta kehtivaid piirmäärad pinnaveekogumite 
kaupa (vt tabel). 
14. Tabelist on näha, et kõigist nendest ainetest on EL Direktiivis 2008/105/EÜ nimetatud 
prioriteetse ainetena elavhõbe ning kaadmium ja nende ühendid. Direktiiv 2008/105/EÜ ei ole 
vee-ettevõtetele enim probleeme tekitavatele ainetele (nt vask, tsink ja üldkroom) piirväärtusi 
kehtestanud. Oluline on ka see, et direktiiv lubab kaadmiumi, nikli, elavhõbeda ja plii 
piirmäärade kehtestamisel arvesse võtta loodusliku taustakontsentratsioone metallide ning 
nende ühendite puhul, kadedust ja teisi kvaliteedi parameetmeid. Seda ei ole arvesse võetud.  

3.3. Muudatuse mõju 

15. Muudatus on kaasa toonud selle, et ohtlike ainete lubatav piirväärtus heitvees langes 
uue regulatsiooni tulemusena kõigile üllatuslikult sadu kordi. Tagajärjeks on see, et paljude 
ainete osas ei vasta vee-ettevõtjate poolt veekogusse juhitav heitvesi enam uutele nõuetele. 
Samas ei puuduta muudatus mitte üksnes vee-ettevõtjaid vaid ka väiksemate puhastite 
omanikke.  
16. EL õigusaktidega ei ole vee-ettevõtjate jaoks enim probleeme tekitavatele ainetele 
piirmäärasid kehtestatud. Mitmete teiste metallide puhul lubab direktiiv liikmesriikidel võtta 
arvesse ka looduslikku fooni ja muid tegureid. Seega Määruse nr 99 jõustumisele eelnenud 
aastatel puudus ettevõtetel võimalus sellist arengut ette näha ning ettevõtted ei saanud oma 
strateegiliste investeeringute teostamisel ka teoreetiliselt nendega arvestada.  
17. Paljude ainete osas ei ole aga Määruse nr 99 reaalne mõju veel teada. Nimelt on 
Keskkonnaamet alles nüüd hakanud nõudma mitmete raskemetallide (nt baarium) osas 
andmete esitamist, mida varasemalt oluliseks ei peetud.  
18. Oluline mõju kaasneb ka sellega, et Määruse nr 99 jõustumisega hakati eristama reovee 
puhastamise kohta kehtivaid piirmäärad pinnaveekogumite kaupa (vt tabel). Selliselt peab 
näiteks merre (muu pinnaveekogu) juhitav heitvesi olema oluliselt puhtam võrreldes 
jõgedesse, järvedesse ning nendega seotud tehisveekogudesse ja tugevasti muudetud 
veekogudesse juhitava heitveega. See raskendab täiendavalt selliste ettevõtete olukorda, kes 
juhtivad heitvett merre.  
19. Vee-ettevõtjate hinnangul ei ole nende suhtes rangete piirmäärade rakendamine 
põhjendatud. Raskemetallide suur sisalduse heit- ja sademevees on tingitud eelkõige 
looduslikust kõrgest foonist ning paljude ainete puudub üks kindel reostaja. Näiteks tsingi 
kõrge sisaldus heitvees on tingitud kodumajapidamistes kasutatavast kosmeetikast ja 
kodukeemiast. Vase kõrge sisalduse tingivad vasktorud. Seega ei ole vee-ettevõtetel võimalik 
konkreetseid reostajaid sanktsioneerida. Samuti sõltub raskemetalli sisaldus konkreetsest 
tegevuspaigast. Näiteks on baariumi ja fluoriidi looduslik foon põhjavees kõrgem kui 
Määruses nr 49 toodud piirmäär.  
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20. Arvestada tuleb, et Eesti vee-sektori ettevõtted on viimase 10-15 aasta jooksul 
investeerinud asulate veevärkide parendamisse ligikaudu miljard eurot, mis tähendab, et 
suurel osal Eesti vee-ettevõtetest oli 2013. aastaks juba ostetud ning seadistatud kallid 
seadmed, mis vastasid täielikult enne 2013. aastat kehtinud nõuetele. Need seadmed ei vasta 
enam nõuetele ning uute seadmete ost/puhastite ümberehitamine ei ole olnud nii lühikese 
etteteatamistähtajaga võimalik. Seega paneb ohtlike ainete sisalduse piirmäärade 
vähendamine paljudele isikutele suurema finantskoormuse. Samuti ei ole piirmäärade 
järgimine mõnedel allkäsitletud puhkudel üleüldse võimalik, kuna puudub vastav tehnoloogia, 
mis võimaldaks heitvee uutele piirmääradele vastavaks puhastada.  
21. Lisaks kaasneb ettevõtetele ka täiendav keskkonnatasu maksmise kohustus. Kui vee-
ettevõtja poolt vette juhitavas heitvees on raskemetallide sisaldus suurem kui lubatud, toob 
see kaasa KeTS § 20 lõikes 5 sisalduva saastetasumäärade vähendamise võimaluse minetuse. 
Selliselt ei ole piirnorme rikkuvatel ettevõtetel võimalik ka ajutiselt taotleda saastetasu 
maksmise kohustuse asemel selle asendamist investeeringute tegemisega 
keskkonnahoidlikuma tehnoloogia kasutusele võtmiseks.  
22. Samuti peavad piirnorme rikkuvad ettevõtted maksma kõrgendatud keskkonnatasu. 
KeTS § 24 lg 1 p-ga 2 on sätestatud saastetasumäära sajakordne suurendamine. See võib 
ettevõtjate jaoks kaasa tuua aga iga-aastased miljonitesse eurodesse ulatuvad lisakulud. 
Näiteks AS Tallinna Vesi on pidanud piirmäärade langetamise tulemusel tasuma 1,3 miljonit 
eurot kõrgendatud saastetasu. Uuest aastast suurenevad sarnases ulatuses kulutused näiteks 
järgmistel vee-ettevõtetel: AS Kuresaare Veevärk, AS Viljandi Veevärk, OÜ Paldiski 
Linnahooldus, AS Narva Vesi, AS Sillamäe Veevärk, AS Tamsalu Vesi, AS Pärnu Vesi, OÜ 
Järve Biopuhastus.  
23. Leiame, et selline karistamine on põhjendamatu. Määrus nr 99 on sisuliselt lühikese aja 
jooksul muutnud õiguspäraselt käitunud ettevõtted õigusvastaselt käituvateks ettevõteteks 
ning nõuab neilt selle rikkumise eest ka saastetasude maksmist sajakordses määras. 
Lähitulevikus see probleem suureneb veelgi. Hetkel on koostamisel keskkonnatasude seaduse 
eelnõu, mille kohaselt suurenevad alates 2016. aastast ohtlike ainete ja prioriteetsete ainete 
saastetasud. Kui hetkel kehtib nendele ainetele saastetasu 21 056 euro/t, siis aastaks 2025 
soovitakse seda tõsta kuni 54 614 euro/t.  

4.  VACATIO LEGIS  

4.1. Põhiseadus ja Riigikohtu praktika ei luba uusi regulatsioone kehtestada meelevaldselt 
liiga lühikese etteteatamistähtajaga 

24. Määrus nr 99 võeti vastu 29.11.2012, avaldati Riigi Teatajas 04.12.2012 ning see 
jõustus 01.01.2013. Kõik, kellel vee-erikasutusluba kaotas kehtivuse või vajas pikendamist 
peale Määruse nr 99 jõustumist, pidid hakkama uusi norme järgima koheselt. Teistele 
ettevõtetele on antud lubade uuendamiseks aega 1. jaanuarini 2015. Seega jäi esimesel rühmal 
isikutel heitvees ohtlike ainete lubatavaid piirmäärasid ebaproportsionaalselt vähendava 
määruse avaldamise ja selle jõustumise vahele alla kuu.  
25. Samas ei saa uute normidega kohaldamiseks antud aega lugeda mõistlikuks isegi nende 
suhtes, kellele on antud kohanemiseks aega 01.01.2015. Määrusega langetati piirmäärasid 
ebaproportsionaalselt ning muudeti suublana käsitletavate pinnaveekogude põhimõttelist 
käsitlust. Ettevõtted on juba ostnud seadmed, mis vastasid enne 2013 kehtinud nõuetele. 
Seega ei jäetud ettevõtjatele mõistlikku aega tegevuse ümber korraldamiseks. See ei ole 
kooskõlas põhiseadusest tuleneva õiguskindluse põhimõttega. 
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26. Õiguskindluse põhimõte tähendab seda, et uute regulatsioonide jõustamiseks tuleb ette 
näha mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning oma 
tegevuse vastavalt ümber korraldada. Õiguskindlusele vastab olukord, kus riik ei kehtesta uusi 
regulatsioone meelevaldselt ja üleöö. Sama nõue on tuletatav ka PS § 13 lõikest 2, mille järgi 
kaitseb seadus igaüht riigivõimu omavoli eest ning õiguse üldpõhimõtetest.1 
27. Riigikohus on rõhutanud, et: „Uue õigusliku olukorra loomisel peab seadusandja 
tagama, et õiguse adressaadil oleks oma tegevuse ümber korraldamiseks mõistlikul määral, s.t 
piisavalt aega. Piisavust ehk mõistlikkust saab hinnata, arvestades vaatluse all oleva 
õigussuhte iseloomu, õigussuhte muutmise ulatust ning sellest tulenevat vajadust 
ümberkorraldusteks normiadressaatide tegevuses, samuti hinnates, kas muudatus õiguslikus 
olustikus oli ettenähtav või ootamatu.“2 
28. Riigikohtu hinnangul sõltub seega vacatio legise pikkus sellest, kuivõrd intensiivne on 
muudatus isikute jaoks. Mida mõjuvam on muudatus, seda pikem peab olema vacatio legis. 
Lisaks tuleb vacatio legise põhiseaduspärasuse hindamisel arvestada asjaoludega, mis 
õigustavad õigusliku regulatsiooni kiiret kehtestamist. Teisisõnu tuleb kaaluda ühest küljest 
asjaolusid, mis tingisid vajaduse kiireteks ümberkorraldusteks ning teisalt muudatuse mõju 
isikutele ja nende põhjendatud huvi piisava aja järele muudatustega kohanemiseks.  
29. Hindamaks, kas vacatio legis on kooskõlas põhiseadusega, tuleb välja selgitada, mis 
võis olla raskemetallide sisalduse piirmäärade sedavõrd kiire ja ulatusliku langetamise 
põhjuseks. Lisaks analüüsida, kas need põhjused kaaluvad üles negatiivsed tagajärjed, mis 
tekivad ettevõtjatele muudatuste rakendamiseks jäetud lühikese vacatio legise tõttu. 

4.2. Veekogusse juhitavale heitveele uute piirmäärade kehtestamisega kiirustamine ei ole 
põhjendatud 

30. Määrus nr 99 ja selle seletuskiri ei selgita, mis oli piirmäärade langetamist puudutava 
regulatsiooni jõustamise lühikese tähtaja põhjuseks. Seletuskirja kohaselt tuleb tagada, et 
heitvee veekogusse juhtimine ei põhjustaks suubla seisundi halvenemist, kuna aastaks 2015 
tuleb saavutada kõigi veekogude hea seisund. Vastav tähtaeg tuleneb VeeS § 35 lõikest 2, 
mille kohaselt tuleb pinna- ja põhjavee hea seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal saavutada 
2015. aasta 22. detsembriks. 
31. Pinna- ja põhjavee hea seisundi ja hea ökoloogilise potentsiaali saavutamiseks näeb 
VeeS § 35 lg 1 ette, et pinnavee seisundi kaitseks tuleb rakendada meetmeid, mis vähendavad 
järk-järgult prioriteetsetest ainetest tulenevat reostust ning lõpetavad või kõrvaldavad järk-
järgult prioriteetsete ohtlike ainete vette juhtimise ja sattumise. Kindlasti ei saa lugeda 
ühekuulise etteteatamisajaga ohtlike ainete piirmäärade 2000 või ka 400 kordset langetamist 
ohtlike ainete järk-järguliseks langetamiseks. Pinnavee kaitse muid täiendavaid eesmärke 
viidatud sättest ei tulene ning kuna prioriteetsete ainete hulka kuulub vaid elavhõbe ja 
kaadmium, siis teiste ohtlike ainete osas VeeS-s sätestatud tähtaeg ei kehti. Seetõttu ei tulene 
piirmäärade kiirendatud langetamise vajadus VeeS-st. 
32. VeeS § 35 seletuskiri viitab EL veepoliitika raamdirektiivile 2000/60/EÜ, mis näeb ette 
üldised keskkonnaalased eesmärgid. Ka sellest aktist ei tulene kohustust vähendada 
kiirendatud korras raskemetallide piirmäärasid. Riigil olnuks seatud eesmärkide 
saavutamiseks mõistlikumaid võimalusi kui käesolev valitud viis. Veepoliitika raamdirektiiv 
võeti vastu juba 2000. aastal ning hiljemalt aastal 2004 olid Eestil kõik võimalused, et 
piirmäärasid järk-järgult vähendada. Selle asemel oodati kuni 2013. aastani ja langetati 

                                                        
1 RKPJKo 02.12.2004.a otsus nr 3-4-1-20-04 p 26. 
2 RKPJKo 02.12.2004.a otsus nr 3-4-1-20-04, p 26. 
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piirmäärasid ühe korraga. Sellist käitumist ei saa õiguskindluse seisukohast 
põhiseaduspäraseks pidada.  
33. Vee-ettevõtetele enim probleeme tekitavad ainete puhul ei ole tegemist EL õigusaktides 
enim tähelepanu saavate prioriteetsete ainete ega prioriteetsete ohtlike ainetega, mille vette 
juhtimist üritatakse esimeses järjekorras vähendada. Ka Direktiiv 2008/105/EÜ lubab teatud 
raskemetallide piirmäärade puhul võtta arvesse looduslikku taustfooni. Samuti ei ole tegemist 
Määruse nr 49 tähenduses prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainetega (nt elavhõbe). 
Seetõttu ei ole üleöö rangete piirmäärade kehtestamine on põhjendatud.  
34. Samuti ei nähtu määrusest ega seletuskirjast, kas kuni 2013. aastani kehtinud nõuete 
tagajärjel on kõik veekogud või mõned neist „halvas seisundis“ ning kas saavutada soovitava 
„hea seisundi“ saavutamiseks on vaja niivõrd kiireloomulisi samme astuda. Üldsõnaline 
eesmärk saavutada kiiresti kõikide veekogude hea seisund kõlab pigem tühja deklaratsioonina 
kui muudatuste legitiimse eesmärgina. See ei õigusta üllatuslikke ning ettevõtjaid intensiivselt 
mõjutavate regulatsioonide vastuvõtmist. 

4.3. Rangemad nõuded merre juhitavale heitveele on põhjendamatud  

35. Määrusega nr 99 on eristatud kõikide ainete piirmäärad pinnaveekogumite kaupa.  
Piirmäärad on üldjuhul oluliselt kõrgemad ohtlike ainete juhtimisel jõgedesse, järvedesse ning 
nendega seotud tehisveekogudesse ja tugevasti muudetud veekogudesse võrreldes muude 
pinnaveekogumitega. Viimaste hulka kuuluvad näiteks meri ja oja.  
36. Eelnõu koostamisel ei esitatud mitte ühtegi põhjendust, miks peaks olema hädavajalik 
kehtestada merre juhitavale heitveele oluliselt rangemad piirmäärad. See aga viitab 
täiendavalt sellele, et Määruse nr 99 koostamise menetlus ei olnud õiguspärane.  
37. Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ defineerib pinnavett kui maismaavesi, välja 
arvatud põhjavesi, üleminekuvesi ja rannikuvesi, välja arvatud keemilise seisundi osas, 
mispuhul on hõlmatud ka territoriaalvesi3. Seega ei tule Euroopa Liidu õigusest vajadust 
otseselt eristada rannikuvett maismaa pinnaveest. Nõustume, et selline tinglik 
pinnaveekogude jaotus on toodud Direktiivis 2008/105/EÜ Lisas 1. Samas ei kehtesta see 
piirmäärasid mitmetele ohtlikele ainetele. Seega pole pinnaveekogumite eristamine ka iga 
ohtliku aine puhul põhjendatud.  
38.  Eelnevat arvesse võttes ei saa sellise muudatuse jõustamine olla kooskõlas PS §-st 10 
tuleneva õiguskindluse printsiibiga. Selliselt muudeti peale Määruse nr 99 jõustumist oluliselt 
raskemaks nende ettevõtete olukord, kes juhivad heitvett merre. See viitab seaduse 
tagasiulatuvale jõule. Õiguskindluse printsiibi kohaselt on tagasiulatuva jõuga seadused 
üldjuhul lubamatud.    

4.4. Uute piirmäärade kehtestamisega kiirustamise mõju 

39. HÕNTE § 14 ls 4 sätestab, et õiguskindluse põhimõtte rikkumise vältimiseks 
kavandatakse varasemate suhete kohta asjakohased rakendus- ja üleminekusätted. Tegemist 
on õigusloome põhinõudega, mis kohaldub ka määrustele (HÕNTE § 51). Määrusega nr 99 
jõustunud muudatused tähendasid seda, et näiteks tsingi, vase ja üldkroomi puhul pidid vee-
ettevõtted oma tehnoloogiat parendama kuni 400 korda ning vähem kui kuu aja jooksul. 
Seega jättis määrus asjakohased rakendus- ja üleminekusätted kohaldamata. 
40. HÕNTE § 63 sätestab, et määruse seletuskirjas tuleb põhjendada eelnõu põhiseisukohti 
ja kaasnevaid muudatusi ning anda ülevaade määruse mõjudest. Määruse nr 99 koostamisel 

                                                        
3 "Surface water" means inland waters, except groundwater; transitional waters and coastal waters, except in 
respect of chemical status for which it shall also include territorial waters. 
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piirmäärade muudatuse kiire ja olulise jõustamise mõju normiadressaatidele seletuskirjas ei 
käsitletud ning sellele eelnevalt ka ei uuritud. Seletuskirja kohaselt on lähtutud ideest, mille 
kohaselt tuleb ohtlike ainete juhtimine vette ja pinnasesse lõpetada. Samas pärinevad enamus 
veekogudesse juhitavas heit- ja sademevees olevatest raskemetallide kogusest hajusallikatest 
(lõpptarbijatest elanikkond) ning vee-ettevõttel ei ole võimalik reoveepuhastusjaama tulevas 
reovees sisalduvaid ohtlike ainete kontsentratsioone vähendada. Tähelepanuta on jäänud see, 
et kui ettevõtjad soovivad heitvett uute piirmääradega vastavusse viia, peavad nad tegema 
suuri investeeringuid seadmetesse ja nende seadistamisele ning isegi siis ei pruugi heitvesi 
uutele nõuetele vastata.  
41. EVEL-ile teadaolevalt ei ole olemas enamikel juhtudel ka tehnoloogiat piirmäärade 
saavutamiseks. Kuivõrd olemasolev tehnoloogia ei ole piisav, tuleks pikas perspektiivis 
puhastusseadmed välja vahetada või neid oluliselt täiendada. Olemasolevad 
reoveepuhastusjaamad on valdavalt bioloogilised, kuid ohtlikud ained ei ole bioloogiliselt 
puhastatavad. Samas on üks regiooni juhtivaid vee puhastamisega tegelevaid ettevõtteid 
kinnitanud, et nendel ei ole pakkuda spetsiaalseid kemikaale ega ka muid lahendusi ohtlike 
ainete eemaldamiseks heitveest. Võimalikud pakutavad lahendused on ebaproportsionaalselt 
kallid või ohtlikud ning nende kasutamine ei ole mõistlik. Seega isegi kui vee-ettevõtjad 
teeksid suured kulutused uutele seadmetele, tehnikale ja lahendustele, ei garanteeri see heit- ja 
sademevee vastavust ülemäära rangetele piirmääradele. Samas toob piirmäärade ületamine 
kaasa olulisel määral kõrgenenud saastetasud, mis võivad suuremate ettevõtete puhul 
küündida miljonite eurodeni. Näiteks AS Tallinna Vesi saab Paljassaare reoveepuhastusjaamas 
puhastusprotsessis reoveest eemaldada keskmiselt vaid 70% tsinki ja vaske, mis muudab 
piirväärtuste järgimise praktiliselt võimatuks. 
42. Eelnev näitab seda, et uut regulatsiooni kehtestades ei ole analüüsitud, kas mitmete 
ohtlike ainete piirmäärade viivitamatu langetamine on üleüldse vajalik ja põhjendatud ning 
piirmäärade saavutamine võimalik. Samuti pole analüüsitud negatiivseid tagajärgi, mis 
tekivad ettevõtjatele muudatuste rakendamiseks jäetud lühikese vacatio legise tõttu. Kuna 
välja ei ole toodud asjaolusid, mis tingiksid piirmäärade kiire langetamise vajaduse ning 
ettevõtjatel on vaieldamatult põhjendatud huvi piisava aja järele muudatustega kohanemiseks, 
ei saa piirmäärade niivõrd järsku ja kiiret langetamist põhiseaduspäraseks pidada.  
43. Õiguskantsler on varasemalt mitmel korral väljendanud seisukohta, et oluliste 
muudatuste jõustumisele peab eelnema piisav vacatio legis, et normiadressaadid saaksid 
oma käitumise uute normidega vastavusse viia.4 Ohtlike ainete piirmäärasid langetades 
ei ole normiadressaatidele piisavat üleminekuaega antud. 

5.  UUTE PIIRMÄÄRADE KEHTESTAMINE  ON VASTUOLUS 
ÕIGUSPÄRASE OOTUSE PÕHIMÕTTEGA  

44. Oluline on analüüsida, kas 01.01.2013 jõustunud Määrusega nr 99 sätestatud 
muudatused on kooskõlas PS §-st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega. Käesoleva 
asjaga sarnast küsimust on õiguskantsler ka üsna hiljuti lahendanud kui leidis, et 
keskkonnatasude ennaktempos tõstmine ei ole põhiseadusega kooskõlas.5 
                                                        
4 
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_5_riigikogule_kaibemaks
utousust_etteteatamine.pdf (28.11.2014); 
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_riigikohtule_kaibemaksusead
use_ning_vedelkutuse_seaduse__pohiseaduslikkus.pdf (28.11.2014) 
5 
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/riigikohus_taotlus_nr_11_kaevandamisoiguse_ja_ve...
.pdf (28.11.2014) 
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45. Põhiseaduse §-st 10 tuleneva õiguskindluse põhimõtte osaks on õiguspärase ootuse 
põhimõte. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et õiguspärase ootuse põhimõtte kohaselt 
„peab igaühel olema võimalus kujundada oma elu mõistlikus ootuses, et õiguskorraga talle 
antud õigused ja pandud kohustused püsivad stabiilsetena ega muutu rabavalt isikule 
ebasoodsas suunas.“6  

(a) Õiguspärase ootuse tekkimine 

46. PS § 9 teise lause kohaselt laienevad põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja 
kohustused juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste 
eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste olemusega. Seega hõlmab õiguspärase 
ootuse põhimõtte isikuline kaitseala PS § 9 teisest lausest tulenevalt ka juriidilised isikud.“7 
Käesoleval juhul on sellisteks juriidilisteks isikuteks EVEL liikmed, kellel oli õigus 
mõistlikult oodata, et veekogusse juhitavas heitvees sisalduvate ainete piirmäärad püsivad 
mõistlikkuse piires stabiilsena ega muutu rabavalt ebasoodsas suunas.  
47. Õiguspärast ootust kinnistab seegi, et vee-ettevõtjatele olid väljastatud tähtajalised vee-
erikasutuse load (üldjuhul 5 aastaks) ning ettevõtjad lähtusid oma tegevuste planeerimisel 
nendes sätestatud nõuetest ja kohustustest. Näiteks AS-le Tallinna Vesi väljastati veel 2013. 
aasta märtsis vee erikasutusluba vanade piirmäärade järgi tähtajaga kuni 31.03.2018. Selliselt 
väljastatud vee erikasutusload tekitasid samuti vee-ettevõtjates õiguspärase ootuse, et nendes 
ega nende aluseks olevates normides kehtivaid nõudeid enne loa tähtaja lõppu radikaalselt 
muutma ei hakata. 

(b) Õiguspärase ootuse riive 

48. Määrusega nr 99 kehtestati uus regulatsioon, mis langetas näiteks mitmete 
raskemetallide piirmäärasid näiteks 400 või isegi 2000 korda. Paljude ainete osas ei vasta 
EVEL-i liikmete poolt veekogusse juhitav heitvesi uutele nõuetele. See toob nende jaoks 
kaasa keskkonnatasude seaduse tähenduses saastetasumäära sajakordse suurendamise ning 
saastetasumäärade vähendamise võimaluse minetuse. Samuti on see tekitanud vajaduse 
teostada mahukaid investeeringuid.  

(c) Õiguspärase ootuse riive põhiseaduspärasus 

49. Õiguspärase ootuse riive põhiseaduspärasuse analüüsimisel on ühelt poolt vajalik 
hinnata õigusakti adressaatidel tekkinud õiguspärast ootust, et seadusega neile antud õigused 
ja kohustused jäävad püsima. Teisalt peab kaaluma, kas seadusandjal oli muudatuste 
kehtestamiseks oluline avalikust huvist lähtuv eesmärk ning kas kehtestatud meetmed on 
eesmärgi suhtes proportsionaalsed. 

(i) Legitiimne eesmärk 

50. Määruse nr 99 eelnõu seletuskirja kohaselt on konkreetselt heitvees sisalduvate ohtlike 
ainete  lubatavaid piirmäärasid puudutavate muudatuste eesmärgiks veekeskkonna kaitsmine. 
Tegemist on legitiimse eesmärgiga. 

(ii) Abinõu sobivus 

51. Ohtlike ainete sisalduse piirmäärade vähendamine heitvees on ka sobiv abinõu 
tagamaks veeressursi paremat kaitset. Olukord, kus isik ei tohi teatud piirmääradest kõrgema 

                                                        
6 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 13. 
7 RKPJKo 31.01.2012, nr 3-4-1-24-11, p 50. 
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raskemetallide sisaldusega heitvett veekogusse juhtida ning piirmäärade ületamisel tuleb 
tasuda kõrgemaid summasid saastetasuna, võib soodustada veeressursi paremat kaitset. 

(iii) Abinõu vajalikkus  

52. Abinõu vajalikkuse hindamisel tuleb analüüsida, kas eesmärki ei ole võimalik saavutada 
mõne teise, kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama efektiivne kui 
esimene. Arvestada tuleb ka seda, kuivõrd koormavad erinevad abinõud kolmandaid isikuid, 
samuti erinevusi riigi kulutustes.  
53. VeeS § 35 lg 2 sätestab, et pinna- ja põhjavee hea seisundi ja ökoloogilise potentsiaali 
tagamiseks tuleb rakendada meetmeid, mis järk-järgult vähendavad prioriteetsetest ainetest 
tulenevat reostust. Seega ei ole VeeS kohaselt prioriteetsete ainete vähendamiseks vaja teha 
drastilisi samme. Oluline on ka see, et direktiiv lubab kaadmiumi, nikli, elavhõbeda ja plii 
piirmäärade kehtestamisel arvesse võtta loodusliku taustakontsentratsioone metallide ning 
teisi kvaliteedi parameetmeid. Ka seda ei ole arvesse võetud. 
54. Määruse nr 99 seletuskiri ei sisalda mingeid viiteid sellele, miks on veeseaduse 
eesmärkide saavutamiseks valitud just heitvees sisalduvate ainete ebaproportsionaalne 
vähendamine või miks on vaja kehtestada merre juhitavale heitveele oluliselt rangemaid 
nõudeid. Seega ei ole abinõude vajalikkust sisuliselt analüüsitud ning esineb tõsine kahtlus, 
kas ohtlike ainete piirmäärade vähendamine on veeressursi parema kaitse seisukohalt kõige 
optimaalsem abinõu.  
55. Oluline on ka see, et ohtlike ainete sisaldust heit- ja sademevees ei vähendatud mitte 
Määruse 49 kehtestamisega vaid Määrusega 99. Määruse 49 koostajad ei pruukinud teada, et 
kunagi hakkavad kehtima sama karmid piirmäärad ka heit- ja sademeveele. Seega ei 
analüüsitud Määruse nr 49 koostamisel abinõu vajalikkust heit- ja sademevee suhtes.  

(iv) Abinõu mõõdukus 

56. Abinõu mõõdukuse üle otsustamisel tuleb kaaluda ühelt poolt isiku õiguspärasesse 
ootusesse sekkumise ulatust ja intensiivsust ning avalikku huvi tagada veeressursi paremat 
kaitset.  
57. Isikute õiguspärasesse ootusesse sekkumine on käesoleval juhul intensiivne. Ohtlike 
ainete, sh eelkõige raskemetallide sisalduse piirmäärade vähendamine paneb suurema 
finantskoormuse. Näiteks on ettevõtetel juba ostetud ning seadistatud seadmed, mis vastavad 
enne 2013. aastat kehtinud nõuetele, kuid enam ei vasta. Määruse nr 99 seletuskirjas on 
mõjude osas piirdutud tõdemusega, et võimalikke investeeringuvajadusi on seoses 
raskemetallide ja keemiliste ühendite (sh ohtlike ainete) ärastamisega raske hinnata, sest need 
sõltuvad ettevõtte tingimustest ning seal kasutatavatest tehnoloogiatest. Seda ei saa kindlasti 
pidada nõuetekohaseks mõjuanalüüsiks.  
58. Lisaks toob piirmäärade ületamine kaasa keskkonnatasude seaduse tähenduses 
saastetasumäära sajakordse suurendamise ja saastetasumäärade vähendamise võimaluse 
minetuse. Näiteks on AS Tallinna Vesi üks nendest ettevõtetest, kes on muudatuste jõustumise 
tõttu tasunud 1,3 miljonit eurot kõrgendatud saastetasu üksnes vase, tsingi ja kroomi 
piirmäärade langetamise tõttu. Uuest aastast tõusevad Määruse nr 99 mõjul oluliselt näiteks 
järgnevate vee-ettevõtjate kulud: AS Kuresaare Veevärk, AS Viljandi Veevärk, OÜ Paldiski 
Linnahooldus, AS Narva Vesi, AS Sillamäe Veevärk, Tamsalu Vesi AS, AS Pärnu Vesi, OÜ 
Järve Biopuhastus.  
59. Olukorras, kus piirmäärasid vähendati kiirkorras, ei ole välja toodud mitte ühtegi 
põhjendust selle kohta, miks kuni 01.01.2013 kehtinud piirmäärad ei taga veeressursi 
kaitset vajalikul määral. Analüüsitud ei ole seda, kas mõistlikum oleks olnud sademe- ja 
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heitveele kohaldada leebemaid norme. Näiteks, miks oli vaja langetada vase ja tsingi 
piirmäära 400 korda, mitte piirduda 100 või 200 kordse piirmäära langetamisega.  
60. Ainuüksi põhjus, et eesmärgiks on veekeskkonna parem kaitse, ei õigusta piirmäärade 
järsku alandamist ning ei kaalu igal juhul üles juriidiliste isikute õiguspärast ootust ja 
ettevõtlusvabadust. Arvestades, et piirmäärade languse olulisust, on selline järsk muutus väga 
intensiivne riive ettevõtjate õiguspärasele ootusele. Samas ei ole esitatud ühtegi põhjendust 
selle kohta, et praegused piirmäärad oleksid liiga kõrged või ei suudaks muul viisil 
veekeskkonna kaitset tagada. Ka Riigikohus on öelnud, et seadusandja tahe ei saa olla 
suunatud teadlikult ebamõistliku ja ebaõiglase regulatsiooni kehtestamisele.8 Samuti on riigi 
kohustus mitte teha põhjendamatuid takistusi ettevõtluseks ja seda vabadust riivab iga abinõu, 
mis takistab, kahjustab või kõrvaldab mõne ettevõtlusega seotud tegevuse.9 
61. Tähelepanuväärne on ka see, et ilma igasuguste põhjendusteta on eristatud maismaa 
pinnavette (jõed, järved) ja muusse pinnavette (meri) juhitavate ohtlike ainete piirmäärad. 
Määruse nr 49 kohaselt on tsingi piirväärtuseks maismaa pinnavees 10 mikrogrammi liitri 
kohta ja vasel 15 mikrogrammi, muus pinnavees on aga mõlema piirväärtuseks 5 
mikrogrammi liitri kohta (vt tabel, punktis 3.1.). Sellega on heitvett merre laskvad vee-
ettevõtjad põhjendamatult kehvemasse olukorda pandud kui need, kes juhivad heitvett 
jõgedesse (kust see hiljem samuti merre voolab). Erineva kohtlemise õigustatuseks peab 
olema legitiimne eesmärk. Riigikohus on öelnud, et õigusloome võrdsus tähendab, et 
seadused peavad ka sisuliselt kohtlema kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ühtemoodi. 
Kui puudub mõistlik ja asjakohane põhjus, on ka ebavõrdne kohtlemine seadusloomes 
põhjendatu. Antud juhul see puudub.  
62. Tegelikkuses on alates 1994. aastast iga-aastaselt teostatud ohtlike ainete uuringuid10, 
mis on tõestanud pidevat merevee keskkonna kvaliteedi tõusu ja seetõttu tõstetud ka veekogu 
kvaliteediklassi. 2013. aastast puudutavas aruandes „Ohtlike ainete seire merel“11 on 
analüüsitud raskemetallide (kaadmium, elavhõbe, plii, vask, tsink, nikkel) ja orgaaniliste 
saasteainete sisaldust kalades ning jõutud järeldusele, et analüüsitud ohtlike ainete 
kontsentratsioon räimes ja ahvenas ei ületa EL õigusaktide või muude asjakohaste 
standarditega kehtestatud tasemeid ega kujuta seega ohtu neid tarbivate inimeste tervisele.  
Sarnastele järeldustele on jõutud ka varasemates aruannetes, seetõttu ei ole alust väita, et 
niivõrd erakordsete meetmete tarvituselevõtuks esineks ülekaalukas avalik huvi. 
63. EVEL-ile teadaolevalt ei rakendata teistes Läänemere äärsetes riikides vee-
ettevõtjatele niivõrd rangeid raskemetallide piirväärtuseid. Näiteks Soomes kehtivad 
keskkonnaministri kehtestatud soovituslikud piirväärtused, kuid need ei ole nii ranged 
kui Eestis kehtestatud piirväärtused – neid on võimalik põhjendatud taotluse korral 
ületada. Otseseid sanktsioone või tagajärgi vee-ettevõtjatele ülanimetatud piirmäärade 
ületamine kaasa ei too. Eestis kaasneb aga piirväärtuste ületamisega saastetasu maksmise 
kohustus ning vee-ettevõtja kaotab saastetasumäärade vähendamise võimaluse. Seega nähtub, 
et Soome peab Läänemere kaitsmist võimalikuks ka ilma rangete piirmäärade kehtestamiseta 
ning on saavutanud oma rannikumere kaitse hea taseme muude võimalustega.   
64. Arvestamata jätta ei saa sedagi, et vee-ettevõtjate kulude oluline suurenemine toob 
tõenäoliselt kaasa ka veeteenuse hinna kasvu tarbijale. Selliselt hakkavad kaudselt tarbijad ise 

                                                        
8 RKHKo 13.11.2002 a. otsus nr 3-3-1-54-02, p 12. 
9 RKPSJKo 28.04.2000. a otsus asjas nr 3-4-1-6-00, p 11. 
10 Aruandlus aastate lõikes on kättesaadav: 
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2129&Itemid=3 (28.11.2014) 
11 Kättesaadav: 
http://seire.keskkonnainfo.ee/attachments/article/2973/seire%20oht%202013%20aastaaruanne.doc (28.11.2014) 
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maksma kinni kõrgendatud keskkonnatasude määrasid raskemetallide piirväärtuste ületamise 
eest. Tegemist on samuti asjaoluga, mis on Määruse nr 99 koostajatel tähelepanuta. 
65. Kokkuvõttes ilmneb, et vee-ettevõtjate õiguspärasesse ootusesse ja ettevõtlusvabadusse 
sekkumine on väga intensiivne, kuid uusi piirmäärasid kehtestades on jäetud kaalumata 
ettevõtjate huvid ja avalikud huvid. Sisuliselt ühe kuulise etteteatamisajaga heit- ja 
sademeveele selliste kvaliteedinõuete kehtestamine nagu need kehtivad ka veekogule endale 
ei ole proportsionaalne. Uuringute järgi ei ole raskemetallide tase Läänemeres niivõrd 
suur, et õigustaks piirmäärade olulist langust, samuti ei kehti nii ranged nõuded teistele 
Läänemere äärsete riikide vee-ettevõtjatele. Seega ei saa vee-ettevõtjate 
põhiseaduslikesse õigustesse sekkumist mõõdukaks vahendiks pidada. 

6.  UUTE PIIRMÄÄRADE RAKENDAMIST EI OLE SISULISELT 
VÕIMALIK EDASI LÜKATA NING KEHTIV MENETLUSKORD 
ON ÕIGUSLIKULT EBASELGE  

66. HÕNTE § 14 ls 4 sätestab, et õiguskindluse põhimõtte rikkumise vältimiseks 
kavandatakse varasemate suhete kohta asjakohased rakendus- ja üleminekusätted. Määruse nr 
99 § 8 lg 4 võimaldab teatud tingimustel uusi ohtlike ainete, sh prioriteetsete ainete 
piirmäärasid kuni 10 aasta jooksul ületada. Selleks peavad olema täidetud järgmised 
tingimused: 

 1) nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel põhjustel võimalik; 

 2) loa taotleja määrab ohtliku aine segunemispiirkonna; 

 3) loa omaja tagab ja tõendab regulaarsete mõõtmistega, et heit- ja sademevee juhtimise mõju 
ei ulatu ohtliku aine segunemispiirkonnast kaugemale; 

 4) loa taotleja koostab tegevuskava lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmiseks, esitab selle 
loa andjale ja tegutseb vastavalt tegevuskavale. 

67. Algselt olid vee-ettevõtjad arvamusel, et tänu nimetatud erandi taotlemise võimalusele 
on neile tagatud kümne aastane üleminekuperiood. Sellele tuginedes eeldati, et 
Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet arvestavad vee-ettevõtjate põhjendatud ootusega, 
et segunemispiirkonnad määratakse ning uusi piirmäärasid ei hakata kohaldama. Käesolevaks 
hetkeks on selgunud, et tegemist on illusoorse kompensatsioonimehhanismiga, mis on 
õiguslikult ebaselge ja paneb ettevõtjatele põhjendamatult täiendavaid kohustusi. 
68. Segunemispiirkonna määramise protseduur on ebaselge. VeeS, Määrus nr 99 ega selle 
seletuskiri ei täpsusta segunemispiirkondade määramise metoodikat. Määruse nr 99 § 9 lg 3 
selgitab, et ohtliku aine segunemispiirkonna välispiiriks on väljalasule lähim 
proovivõtupunkt, milles mitte üheski veest võetud proovis ei ületa ohtliku aine sisaldus VeeS 
§ 265 lõike 10 alusel kehtestatud pinnavee keskkonnakvaliteedi piirväärtust. Üheselt mõistetav 
ei ole ka Keskkonnaministeeriumi poolt viidatud Direktiivi 2005/104/EÜ rakendamise 
juhend, mis käsitleb erinevaid lähenemisviise segunemispiirkondade kindlaksmääramisel, 
samuti asjaolusid, millele tuleks pöörata tähelepanu segunemispiirkondade määramisel. Teiste 
riikide praktika osas on juhend viidanud peamiselt Ameerika Ühendriikide kogemusele.  
69. Määruse nr 99 § 8 lg 4 p 2 kohaselt määrab erandi taotleja segunemispiirkonna. Kui AS 
Tallinna Vesi määras vee-erikasutusloa taotluses segunemispiirkonna, vastas Keskkonnaamet 
sellele tõdemusega, et segunemispiirkonna määramist ei saa lugeda piisavaks, kuna selle 
määramisel ei ole arvestatud merevee vase ja tsingi fooniväärtustega, valitsevate tuulte ja 
hoovustega, merepõhja reljeefiga, sesoonsete muutustega ning seda kõike kümneaastast 
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perioodi silmas pidades. Määrusest nr 99, selle seletuskirjast ega muudest õigusaktidest 
selliseid kriteeriumeid segunemispiirkonna kindlaksmääramise eeldustena ei anna.   
70. Samuti ei selgita Määrus nr 99 või muu materjal seda, milline peab olema seirekava ja 
tegevuskava nõuetekohane sisu. Tegemist on samuti erandi rakendamise kohustuslike 
tingimustega.  
71. EVEL-i hinnangul puudub Eestis ka vajalik oskusteave. Kui EVEL liikmed palusid  
segunemispiirkonna määramisel abi Keskkonnaministeeriumilt, soovitati selle küsimusega 
pöörduda Tallinna Tehnikaülikooli poole, kes ei ole samuti selles küsimuses sisulisi seisukohti 
andnud. AS Tallinna Vesi näitel võttis segunemispiirkonna määramine aega 6 kuud, sealjuures 
jäeti ettevõtte taotlus rahuldamata kahe raskemetalli osas ebapiisavate tõendite esitamise tõttu. 
Sealjuures pidi AS Tallinna Vesi kuni Keskkonnaameti poolt segunemispiirkonna, seirekava ja 
tegevuskava kinnitamist jätkama kõrgendatud keskkonnatasu maksmist.  
72. Samas on selgunud, et ka segunemispiirkonna määramine ei taga ettevõtetele kindlat 
üleminekuperioodi. Keskkonnaamet on rõhutanud, et erandi kohaldamine saab olla võimalik 
vaid juhul kui Keskkonnaametil on olemas kindel veendumus, et tegevuskava meetmed 
tagavad soovitud eesmärgi saavutamise ning seda täidetakse. Määrus nr 99 ei ole sätestatud 
selle kontrollimise aluseid. EVEL liikmetele on ebaselge milliseid meetodeid kavatseb 
Keskkonnaamet kasutada kindlale veendumusele jõudmiseks, kuivõrd erandi kohaldamise 
regulatsioon on õiguslikult ebaselge ning konkreetsed kontrollimehhanismid puuduvad. See 
näitab täiendavalt, et Määruse nr 99 lg 8 alusel kehtestatud üleminekuaeg on illusoorne.  
73. PS § 13 lg 2 sätestab õigusselguse põhimõte, mis asetab riigile kohustuse sätestada 
piisavalt selged ja arusaadavad õigusnormid, et isikul oleks mõistlik võimalus ette näha 
õiguslikke tagajärgi, mida tema tegevus võib kaasa tuua - isikul peab olema õigusnormidele 
tuginedes võimalik prognoosida avaliku võimu käitumist. Riigikohus on öelnud, et 
põhiseaduse § 13 lg 2 järgi kaitseb seadus igaüht riigivõimu omavoli eest. Sellest sättest 
tuleneb õigusselguse põhimõte. Õigusnormid peavad olema piisavalt selged ja arusaadavad, et 
üksikisikul oleks võimalik avaliku võimu organi käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja 
oma käitumist reguleerida.  Riigikohus on õigusliku ebaselguse seostanud ka umbmäärasuse 
kriteeriumiga olukorras, kus küsimuseks oli ebaselgest sõnastusest tulenev ettevõtja 
kindlusetus oma käitumisviisi määramisel. Samuti on Riigikohus rõhutanud, et Euroopa Liidu 
õigusega seonduvad õigusaktid peavad olema kooskõlas õigusselguse nõudega. Seejuures 
peavad selgemad ja täpsemad olema normid, mis võimaldavad isiku õigusi piirata ja isikule 
peale panna kohustusi. Õigusselguse põhimõttega on vastuolus õiguslik regulatsioon, mis 
jätab määratlemata küsimused, mille määratlemine on võimalik ja vajalik. 
Segunemispiirkonna määratlemise ülaltoodud regulatsioon ei vasta nendele kriteeriumitele – 
reguleerimata on jäetud küsimus, kuidas ja millele tuginedes peaks vee erikasutusloa taotleja 
ohtliku aine segunemispiirkonna kindlaks määrama ning kes ja kuidas sellise määramise 
õigsust hindab. 
74. Segunemispiirkonna määramise napp regulatsioon ning õigusselgusetus kahjustab 
ka isikute õigust ausale ja läbipaistvale menetlusele. See on vastuolus PS § 14, mille 
funktsiooniks on sätestada üldine põhiõigus korraldusele ja menetlusele. Üldise põhiõiguse 
korraldusele ja menetlusele esemeline kaitseala jaguneb menetlus- ja korralduspõhiõiguseks, 
mille adressaat on seadusandja, ning haldusõiguse valdkonnas õigust korraldusele ja 
menetlusele konkretiseerivaks põhiõiguseks heale haldusele (RKPJKo 17.02.2003, 3-4-1-1-
03, p 16; 20.10.2009, 3-4-1-14-09, p 43), mille adressaat on täitevvõim.12 Olukorras, kus 
puudub arusaamine sellest, kuidas peaks segunemispiirkonna määramine välja nägema ning 
kuidas haldusorgan seda käsitleb, ei saa rääkida ausa ja läbipaistva menetluse tagamisest.  

                                                        
12 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura, 2012, § 15 komm. 
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75. Kokkuvõttes on nõuete täitmise tähtaja edasilükkamise võimalus kui võimalik 
kompensatsioonimehhanism eelnevast tulenevalt illusoorne ega taga tegelikku võimalust 
liigkarmide nõuete järgimise kohustuse edasilükkamiseks. Näiteks suureneb OÜ Järve 
Biopuhastuse kvartaalne saastetasu ka peale segunemispiirkonna määramist poole võrra, 
ulatudes senise 30 000 eurot asemel 45 000 euroni. Seega on segunemispiirkonna 
määramist käsitlev regulatsioon õiguslikult ebaselge ning tegemist ei ole asjakohase 
üleminekuregulatsiooniga. Määruse nr 99 § 8 lg 4 olemasolu ei õigusta seega ohtlike 
ainete, eelkõige raskemetallide piirmäärade langetamist. 

7 .  S E G U N E M IS P IIR K O N N A  M Ä Ä R A M IS E  K O H U S T U S  O N  P A N D U D  
P Õ H JE N D A M A T U L T  E T T E V Õ T E T E L E  

76. Direktiiv 2005/104/EÜ sätestab liikmesriikidele võimaluse määrata 
segunemispiirkonnad. Direktiivi kohaselt ei lasu segunemispiirkonna määramise kohustus 
ettevõtjal, kelle tegevuse tõttu toimub saasteainete kontsentratsiooni ületamine. Ka Direktiivi 
2005/104/EÜ rakendamise tehnilise juhendi kohaselt määrab segunemispiirkonnad pädev 
organ. Suuniste läbivaks ideeks on see, et segunemispiirkonna kindlaksmääramisega 
tegelevad liikmesriikide pädevad asutused.  
77. Samas on Määrus nr 99 sidunud segunemispiirkonda määramise erandi taotlemisega 
ning selle määramise kohustus lasub erandi taotlejal. Seega on Euroopa Liidu õiguses ja 
siseriiklikus õiguses erinevad juhised segunemispiirkondade määramiseks ning ettevõtjate roll 
selles protsessis ei ole üheselt mõistetav.  
78. Segunemispiirkonna määramine on läinud AS-ile Tallinna Vesi maksma 14 200 eurot ja 
OÜ-le Järve Biopuhastus 56 450 eurot. Sarnases ulatuses kulutused ootavad ees ka teisi vee-
ettevõtjaid. Samuti ei ole õigusaktides ette nähtud vee-ettevõtjate täiendavate uuringutele, 
analüüsile ja seirele tehtud kulutuste hüvitamist, mis võib kaasa tuua vee-ettevõtjate 
majanduslikud raskused või nende poolt pakutavate teenuste olulise kallinemise. Kuivõrd 
Keskkonnaamet võib ka peale segunemispiirkonna määramist erandi kohaldamise lõpetada, 
on põhjendamatu ettevõtetelt selliste kulutuste nõudmine.  
79. Teiseks tuleneb raskemetallide kõrge sisaldus eelkõige looduslikust foonist ning ka 
ülejäänud saastainete sisaldus ei ole põhjustatud vee-ettevõtja enda tegevusest vaid tarbijatest. 
Näiteks võib baariumi ja fluoriidi looduslik foon põhjavees olla teatud kohtades kõrgem kui  
lubatud piirmäär. Tsingi kõrge sisaldus heitvees on tingitud kodumajapidamistes kasutatavast 
kosmeetikast ja kodukeemiast. Vase kõrge sisalduse tingivad vasktorud. Samuti ei kohaldu 
Määruse nr 49 nõuded ettevõtetele, kes juhivad oma heitvee kanalisatsiooni. Seega ei ole vee-
ettevõtetel võimalik konkreetseid reostajaid sanktsioneerida.  

8.  MAKSU OLULISED KOMPONENDID PEAVAD OLEMA 
SÄTESTATUD SEADUSEGA   

80. Piirmäärade langetamine mõjutab otseselt normiadressaatide maksukohustust. 
Käesoleval juhul on tasumisele kuuluva saastetasu oluline komponent ehk piirmäär, 
mille ületamisel maksukoormus hüppeliselt tõuseb, sätestatud Vabariigi Valitsuse poolt 
antud määrusega. Seega on maksukohustuse olemasolu ja suurus sõltuvuses täitevvõimu 
poolt antud määrusest. See ei ole kooskõlas põhiseaduse § 113 tuleneva põhimõttega, 
mille kohaselt peavad kõik maksu määramiseks vajalikud olulised komponendid olema 
sätestatud seadusega. 
81. Riigikohus on PS § 113 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste sätestamise 
delegeerimise (õigemini selle lubamatuse) küsimust käsitlenud väga paljudes lahendites. 
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Riigikohus on oma praktikas sätestanud lausa üksikasjaliku kriteeriumide kataloogi, millistel 
juhtudel võib seadusandja avalik-õigusliku rahalise kohustuse sätestamise edasi delegeerida. 
Selle kataloogi võib olemuslikult kokku võtta järgmiselt: „seadusandja võib delegeerida 
avalik-õigusliku rahalise kohustuse kehtestamise täidesaatvale võimule, kui: 

1) see tuleneb rahalise kohustuse iseloomust ja 

2) seadusandja määrab kindlaks diskretsiooni ulatuse, mis võib seisneda kohustuse alam- 
ja ülemmäära seadusega sätestamises, kohustuse suuruse arvestamise aluste 
kehtestamises või muus ja 

3) mis tagab selle suuruse kindlaksmääramise objektiivsetel alustel, võimaldab 
kohustatud subjektil piisava täpsusega näha ette kohustuse ulatust ja 

4) selle täitmise üksikasju ning  

5) tagab isikute võrdse kohtlemise.”13  
82. Käesoleval juhul ei ole saastetasu maksmise kohustuse suurust võimalik seaduses 
sätestatud objektiivsetel alustel kindlaks määrata ning kohustatud subjektil ei ole võimalik 
piisava täpsusega kohustuse ulatust ette näha. Seetõttu ei ole delegatsiooni sisaldav 
seadusesäte PS-ga kooskõlas. Rikutud on seadusereservatsiooni põhimõtet, mille kohaselt 
peavad avalik-õigusliku rahalise kohustuse olulised elemendid olema kindlaks määratud 
seadusega. Sellest tulenevalt on VeeS § 24 lg 2 põhiseadusega vastuolus osas, millega 
heitvees sisalduvate ainete piirmäärade ning sellest tulenevalt ka maksukohustuse 
kindlaksmääramine on delegeeritud täitevvõimule.   
83. Põhiseaduse § 87 lg-st 6 tuleneb, et Vabariigi Valitsus annab seaduse alusel ja täitmiseks 
määrusi ja korraldusi. Haldusmenetluse seaduse § 90 lg 1 kohaselt võib määruse anda ainult 
seaduses sisalduva volitusnormi olemasolul ning kooskõlas volitusnormi piiride, mõtte ja 
eesmärgiga. Määruse põhiseaduspärasuse eelduseks on seega seaduses sätestatud volitusnormi 
olemasolu. Volitusnormi põhiseadusvastasuse korral on põhiseadusvastane ka selle alusel 
antud määrus. Vabariigi Valitsuse määruse tuginemine põhiseadusvastasele volitusnormile 
tähendab, et määrus on formaalselt vastuolus PS § 3 lg 1 esimese lausega ning § 94 lg-ga 2. 

9.  MENETLUSLIKUD TAOTLUSED  

84. Selleks, et selgitada oma õiguslikke seisukohti ning vajadusel ka kõnealuse 
majandustegevuse sisu, palume võimalust kohtuda õiguskantsleriga või vastava asja menetlust 
korraldava asetäitja-nõunikuga. Vastuvõtu võimaldamine ning käesolevas asjas meie 
seisukoha ärakuulamine võib omada kaalu asjast põhjaliku ja igakülgse pildi saamiseks.  

 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Vahur Tarkmees 

tegevdirektor 

                                                        
13 RKPJKo 01.07.2008, 3-4-1-6-08, p 41; vrd RKPJKo 19.12.2003, 3-4-1-22-03, p 19; 20.10.2009, 3-4-1-14-09, 
p 33; 08.06.2010, 3-4-1-1-10, p 58. 


