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Riigipiiri seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. veebruari 2001. a otsusega nr 1004

§ 1. Riigipiiri seaduses(RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550) tehakse järgmised
muudatused ja täiendused:

1)paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 1¹ ja 12järgmisessõnastuses:

« (11) Läbisõitu loetakse rahumeelseks, kui see ei ohusta rahu, avalikku korda või Eesti julgeolekut.

(12) Välisriigi laeva läbisõit loetakse rahu, avalikku korda või Eesti julgeolekut ohustavaks, kui laeva
läbisõiduga territoriaalmerest kaasneb mõni järgmistest toimingutest:
1) mis tahes ähvardus või jõu kasutamine Eesti suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise
sõltumatuse vastu või jõu kasutamine mõnel muul viisil, rikkudes vastavasisulisi rahvusvahelise õiguse
üldtunnustatud põhimõtteid;
2) mis tahes manöövrid või õppused ükskõik mis liiki relvadega;
3) info kogumisele suunatud tegevus, millega kahjustatakse Eesti kaitsevõimet või julgeolekut;
4) propagandaakt, mis kahjustab Eesti kaitsevõimet või julgeolekut;
5) õhusõiduki väljasaatmine, maandamine või pardale võtmine;
6) mis tahes militaarse seadeldise väljasaatmine, maandamine või pardale võtmine;
7) kauba või valuuta laadimine või lossimine või isikute vedu Eesti tolli-, maksu-, immigratsiooni- või
sanitaarkorda reguleerivatele õigusaktidele mittevastavalt;
8)  tahtlik või oluline saastamine;
9) igasugune kalapüük;
10) uurimistööde läbiviimine või mõõtmistegevus;
11) igasugune tegevus, mille eesmärgiks on Eesti kommunikatsiooniseadmete või muude seadmestike ning
rajatiste töö häirimine;
12) muu tegevus, millel pole otsest seost läbisõiduga.»;

2)paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Välisriigi sõjalaev või muu riiklikul mitteärilisel eesmärgil kasutatav välisriigi laev võib territoriaalmerest
rahumeelselt läbi sõita, kui välisriik teatab sellest Välisministeeriumile diplomaatiliste kanalite kaudu
vähemalt 48 tundi enne laeva läbisõitu. Teates märgitakse laeva nimi, tüüp ja muud nõutavad tundemärgid,
läbisõidu alguse ja lõpu aeg ning koht. See nõue ei kehti laeva kohta, mis tegeleb inimelude päästmise või
avariipäästetöödega.»;

3)paragrahvi 13 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4)paragrahvi 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Territoriaalmerest rahumeelse läbisõidu korral on lubatud laeval peatuda, kui selle põhjuseks on
avarii, vääramatu jõud, inimelude päästmine või ohus või hädas olevatele laevadele või õhusõidukitele abi
osutamine. Rahumeelse läbisõidu korrast kõrvalekaldumisest on välisriigi laeva kapten kohustatud teatama
merepäästekeskusele või piirivalveasutusele.»;

5)paragrahvi 13 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Välisriigi allveelaev või muu allveesõiduk peab Eesti territoriaalmere läbima veepinnal ja heiskama oma
lipu.»;

6)paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 81järgmises sõnastuses:
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« (81) Rahumeelset läbisõitu tagavad meetmed ei tohi mitte mingil moel kahjustada välisriigi sõjalaevale
või muule riiklikul mitteärilisel eesmärgil kasutatavale välisriigi laevale rahvusvahelise õigusega tagatud
puutumatust.»;

7)paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sisemerre ei või siseneda välisriigi laev, millel on tuumajõuseade, tuumarelv või mille lastiks on
radioaktiivsed ained, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 141sätestatud juhtudel.»;

8)paragrahvi 14 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9)seadust täiendatakse §-ga 141järgmises sõnastuses:

«§ 141.Laevaluba

(1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, samuti välisriigi
sõjalaeva või muu riiklikul mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva sisenemiseks sisemerre peab
välisriik taotlema Välisministeeriumilt diplomaatiliste kanalite kaudu laevaluba vähemalt 14 kalendripäeva enne
kavandatavat sisenemist.

(2) Laevaloa taotlemise ja andmise korra ning laevaloa taotluse vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Laevaluba ei pea taotlema laev, mis tegeleb inimelude päästmise või merereostuse likvideerimisega.

(4) Välisministeerium või välisesindus teatab välisriigile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest seitse
kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist.»

§ 2. Konsulaarseaduse(RT I 1998, 113/114, 1874) § 38 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:

« (4) Volitatud isik võtab taotluse välisriigi laevale laevaloa saamiseks vastu ja edastab selle riigipiiri seaduses
(RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550) sätestatud korras pädevale valitsusasutusele
Eestis.»

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM
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