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Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 33 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „EVS-EN 14907ˮ tekstiosaga „EVS-EN 12341ˮ;

2)paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õhukvaliteedi taseme mõõtmine on välisõhust proovi võtmine ja selle analüüsimine, mida teeb pädev
mõõtja mõõteseaduse tähenduses.ˮ;

3)paragrahvi 101 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21järgmises sõnastuses:

„21) põletusseadme käitamise korral hoidma põletusseadme käivitamise ja seiskamise perioodid võimalikult
lühikesena;ˮ;

4)paragrahvi 101 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) andma Keskkonnainspektsioonile igakülgset abi käesolevas lõikes sätestatud nõuetele vastavuse hindamisel,
võimaldades kontrolli tegemist proovide võtmiseks või muu asjakohase teabe kogumiseks.ˮ;

5)paragrahvi 101 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui heiteallika käitaja ei saa tagada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud nõuete täitmist,
teavitab ta sellest viivitamata kirjalikult Keskkonnaametit ja kohaliku omavalitsuse üksust ning võtab vajalikud
meetmed, et taastada nõuetele vastavus võimalikult kiiresti.ˮ;

6)paragrahvi 102 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käitaja peab õhusaasteloa kehtivuse ajal ja vähemalt kuus aastat pärast selle kehtetuks tunnistamist
säilitama kõik talle kuuluvad õhusaasteloa taotlemise, andmise ja muutmisega, selles määratud seirega,
nõuete täitmise kontrollimisega, võimaliku nõuetele mittevastavuse ning nõuetekohasuse taastamiseks võetud
meetmetega seotud dokumendid ja andmed.ˮ;

7)paragrahvi 102 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käitaja on kohustatud põhjendamatu viivituseta esitama loa andjale õhusaasteloa andmiseks, muutmiseks ja
kehtetuks tunnistamiseks ning Keskkonnainspektsioonile keskkonnaalaseks kontrolliks nõutavad andmed.ˮ;

8)paragrahvi 127 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja või vajaduse korral ka loakohustuseta käitaja esitab riigi
õhusaastet käsitlevate aruannete koostamiseks Keskkonnaministeeriumi korraldatud küsitluste alusel andmed
oma tegevusega kaasneva välisõhu saastamise kohta.ˮ;

9)paragrahvi 133 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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„Süsinikdioksiidi ekvivalent on ühik, millega väljendatakse kasvuhoonegaaside kogust, mis on ümber arvutatud
süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojendamise potentsiaali, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni
määruse (EL) nr 601/2012 VI lisa punkti 3 tabelis 6.ˮ;

10)paragrahvi 179 lõikes 3 asendatakse sõnad „jagatud otsuseˮ sõnadega „jagatud kohustuse otsuseˮ;

11)seaduse 7. peatükki täiendatakse 41. jaoga järgmises sõnastuses:

„41. jagu
Kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmine

§ 1821. Kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmine

(1) Toetuse andja nõuab toetuse tagasi, kui pärast kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide
alusel antud toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse saaja:
1) on teadlikult esitanud valeandmeid;
2) ei ole täitnud toetuse väljamaksmise aluseks olevaid nõudeid;
3) ei ole kasutanud toetust sihipäraselt;
4) ei täida toetuse saaja kohustusi.

(2) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kümne aasta jooksul toetuse andmise otsuse tegemise päevast
arvates.

(3) Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadud vahenditest, lubatud heitkoguse ühikute
enampakkumisel saadud tulust või jagatud kohustuse otsuse kohasel kauplemisel saadud vahenditest antud
toetuse tagasinõudmise otsus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses.

(4) Kui toetuse saaja ei ole tagastanud toetuse summat tähtajaks, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata
summalt viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kogusummas
mitte rohkem kui tagasinõutav toetuse summa. Toetuse tagasimaksmisel laekunud maksetest loetakse kõigepealt
tasutuks viivis, seejärel tagastamisele kuuluv toetus.

(5) Kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmise ja -
maksmise täpsustatud tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

12)paragrahvi 192 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) andmed kõigi viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artikli 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud toodete, seadmete
või süsteemide kasutusvaldkonna, aine koguse, tüübi ja käitlemistoimingute kohta, välja arvatud lõikes 1
nimetatud hermeetiliselt suletud seadmed ja elektrijaotlad ning lõike 2 punktides e ja g nimetatud seadmed;
2) andmed viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid
sisaldavate seadmete, nendes sisalduva aine koguse, tüübi ja käitlemistoimingute kohta;ˮ;

13)paragrahvi 193 lõiked 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase või kolm või enam
kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldav toode, seade, süsteem või mahuti on juba FOKA registris
registreeritud, peab käitleja selle toote, seadme, süsteemi või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku
või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise või mahuti hoiustamise registreerima FOKA registris
kahe nädala jooksul asjaomasest toimingust arvates.

(4) Pädev käitlemistoimingu tegija peab viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud
kasvuhoonegaase või kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme,
süsteemi või mahuti käitlemistoimingu FOKA registris registreerima viie tööpäeva jooksul toimingust arvates.

(5) Kui viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase või kolm või enam
kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavat toodet, seadet või süsteemi ümberehitamise käigus
muudetakse, täiendab käitleja FOKA registri koosseisu selle uue toote, seadme või süsteemi andmestikuga kahe
nädala jooksul ümberehitamise lõpetamisest arvates.ˮ;

14)paragrahvi 203 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käitlemisloa omajate andmed on avalikult kättesaadavad majandustegevuse registri veebilehel.ˮ;

15)paragrahvi 204 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 204. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavale tootele, seadmele ja süsteemile ligipääsu tagamineˮ;

16)paragrahvi 204 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

Leht 2 / 4 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise s...



17)paragrahvi 205 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide märgistamine toimub Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 kohaselt.ˮ;

18)seadust täiendatakse §-ga 2371järgmises sõnastuses:

„§ 2371. Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seire- ja aruandlusnõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit
süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ
(ELT L 123, 19.05.2015, lk 55–76), kehtestatud laevade süsinikdioksiidi heitkoguste seire- ja aruandlusnõuete
rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 16 000 eurot.ˮ;

19)paragrahvi 239 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 239. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lekke vältimise,
lekkekontrolli tegemise ning lekke piiramise nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014, Euroopa Komisjoni määruses (EÜ)
nr 1497/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006
standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele
tuletõrjesüsteemidele (ELT L 333, 19.12.2007, lk 4–5), ja Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1516/2007,
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud
lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja
kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (ELT L 335, 20.12.2007, lk 10–12), kehtestatud fluoritud
kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lekke vältimise, lekkekontrolli tegemise ja lekke
piiramise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.ˮ;

20)paragrahvi 244 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 ja Euroopa Komisjoni rakendusmääruses
(EL) nr 2016/879, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014
üksikasjalik kord seoses fluorosüsivesinikega täidetud jahutusseadmete, kliimaseadmete ja soojuspumpade
turulelaskmiseks vajaliku vastavusdeklaratsiooniga ning selle deklaratsiooni tõendamisega sõltumatu audiitori
poolt (ELT L 146, 03.06.2016, lk 1–5), kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja
süsteemide turulelaskmise piirangute rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.ˮ;

21)seadust täiendatakse §-ga 2471järgmises sõnastuses:

„§ 2471. Külmveokite ja -haagiste fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete andmete
säilitamise nõude rikkumine

(1) Külmveokite ja -haagiste fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete kohta Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 6 nimetatud andmete säilitamise nõude rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.ˮ;

22)paragrahvi 249 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ”245–247” tekstiosaga ”245–2471”;

23)paragrahvi 249 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-des 227–232, 234, 235, 2351, 237, 2371ja 245–2471sätestatud väärtegude kohtuväline
menetleja on Keskkonnainspektsioon.ˮ;

24)paragrahvi 250tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
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„(2) Strateegilise mürakaardi koostaja koostab ja avalikustab käesoleva seaduse § 64 lõikes 1 nimetatud
strateegilise mürakaardi hiljemalt 2017. aasta 30. juunil ning selle alusel koostatud müra vähendamise
tegevuskava hiljemalt 2018. aasta 18. juulil.ˮ;

25)paragrahvi 254 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne käesoleva seaduse jõustumist välja antud õhusaaste- ja keskkonnakomplekslubades kajastatud
lenduvate orgaaniliste ühendite lubatud aastased heitkogused summeeritakse, kui need ühendid ei kuulu
käesoleva seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud määruse reguleerimisalasse.ˮ;

26)seadust täiendatakse §-dega 2541ja 2542järgmises sõnastuses:

„§ 2541. Välisõhu kaitse seaduse alusel kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel
antud toetuse tagasinõudmine

Kuni 2016. aasta 31. detsembrini kehtinud välisõhu kaitse seaduse alusel riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemisel saadud vahenditest, lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel saadud tulust või jagatud
kohustuse otsuse kohasel kauplemisel saadud vahenditest antud toetuse tagasinõudmisel kohaldatakse käesoleva
seaduse § 1821lõigetes 1–3 sätestatut ning § 1821lõike 5 alusel kehtestatud tingimusi ja korda.

§ 2542. Varasemad toetuse tagasinõudmise otsused täitedokumendina

(1) Käesoleva seaduse § 1821lõikes 3 ja §-s 2541sätestatud täitedokumendina käsitatakse ka toetuse
tagasinõudmise otsuseid, mis on tehtud toetuse kohta, mis on antud kuni kolm aastat enne käesoleva seaduse
jõustumist.

(2) Käesoleva seaduse §-s 2541ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kehtiva toetuse tagasinõudmise otsuse
võib esitada sundtäitmiseks, kui otsuse teinud haldusorgan on kohustatud isikule andnud otsuse vabatahtlikuks
täitmiseks 30 kalendripäeva ning isik ei ole selle aja jooksul otsust täitnud.ˮ;

27)seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku
eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).ˮ.

§ 2. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku
eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 18 ja 23 jõustuvad 2019. aasta 30. juunil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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