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Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2001. a otsusega nr 40

§ 1. Veeseaduses(RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843;
2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) teave, mis on vajalik kanda vee erikasutusloale tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel kehtestatud
korrast.»;

2)paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) vee-energia saamine.»;

3)paragrahvi 18 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Veekogude kasutamist lennunduses reguleerib lennundusseadus (RT I 1999, 26, 376).»;

4)seadust täiendatakse §-ga 401järgmises sõnastuses:

«§ 401.Seaduse rakendamine

(1) Tunnustamistunnistust omavad katselaborid tuleb akrediteerida hiljemalt 2004. aasta 1. aprilliks.

(2) Käesoleva seaduse § 24 lõikes 4 sätestatud nõue tuleb täita hiljemalt 2011. aasta 1. aprilliks.

(3) Käesoleva seaduse § 263lõikes 7 sätestatud nõue tuleb täita alates 2002. aasta 1. aprillist.

(4) Käesoleva seaduse § 38 lõike 1 kohased veemajanduskavad tuleb koostada hiljemalt 2008. aasta 1. aprilliks.

(5) Käesoleva seaduse §-d 91, 131ja 265jõustuvad 2002. aasta 1. aprillil.

(6) Vee erikasutuslubade andmisel, muutmisel ja kehtetuks tunnistamisel võib kuni 2002. aasta 1. aprillini
lähtuda enne 2001. aasta 1. aprilli kehtinud § 9 sätetest.

(7) Enne käesoleva sätte jõustumist antud vee erikasutusload kehtivad nendes sätestatud kehtivusajani, kui
seadusest tulenevalt ei ole alust tunnistada luba kehtetuks varem, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 8
sätestatud juhul.

(8) Vee erikasutusloa andjal on õigus muuta loa kehtivusajal enne 2002. aasta 1. aprilli antud vee
erikasutusluba, kui see on vajalik käesoleva seaduse §-des 15 ja 24 sätestatud nõuete rakendamiseks üle 2000
inimekvivalendilise reostuskoormusega reostusallikate suhtes.

§ 2. Veeseaduse muutmise seaduse(RT I 2001, 7, 19) § 24 ja § 25 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
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