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HELCOM: "üha tihenev laevaliiklus 
Balti merel ja suurenev naftaproduktide 
transiit tõstab laevaõnnetustega 
kaasneda võivate oluliste õlireostuste 
tekkeriske"



PROGNOOS:

2015. aastaks tõuseb naftaproduktide 
transiidi maht Balti merel 130 milj 
tonnini aastas.



Sellega kaasnevalt prognoosib 
HELCOM üle 10 tuh tonniste õlilekete 
tekkeriskide kasvu kuni 35% Balti mere 
akvatooriumis ning 100% Soome lahes.































Maailmasõdade aegseid lõhkekehasid 
arvestatakse ainuüksi Soome lahes leiduvat 
veel kuni 80 000 ühikut.



01.09.--13.09. 2006. Eesti vetes aset 
leidnud miinitõrje operatsiooni Open Spirit 
raames leiti ja kahutustati üle 100 erineva 
lõhkekeha.
Operatsioonil osalesid miinitõrjelaevad 14-st 
riigist kokku 27 alust.



Balti meri on olnud ka seda ümbritsevatele 
riikidele eri aegadel mitmesuguste ohtlike 
kemikaalide ja keemiarelvade matmise 
kohaks.



Rahvuslike raportite järgi on HELCOM-il 
suhteliselt hea ülevaade erinevat liiki 
keemiarelvade matmisest Helsingi 
Konventsiooniga kaetud merealadele kuni 
aastani 1947.



Suure tõenäosusega on maetud kuni 40 
tuh tonni keemiarelvi, mis sisaldavad kuni 
13 tuh tonni mitmesuguseid keemiarelvade 
koostises olevaid kemikaale. 





2006.a. septembri alul leiti Rootsi ranniku 
lähedalt Sundsvalli piirkonnas 30 
elavhõbedaga täidetud 80 liitrilist tünni.
See on vaid väike osa 1950-ndatel ja 1960-
ndatel uputatud 20 tuhandest tünnist. 
Tänaseks on neist leitud 3500.



Eelnevast võib kokkuvõttes öelda, et oleme 
oma Balti merest teinud hiiglasliku 
jäätmehoidla, milles leidub nii lõhkekehasid, 
keemiarelvi, mitmesuguseid toksilisi ja ohtlikke 
jäätmeid, mis toimivad tegelikult nn 
aegpommidena.



Samas tekitab inimtegevus reostuse jätkumise nii 
mitmesuguste mereõnnetuste, ebaseaduslikult vette 
lastud pilsi -ja muude jääkvete ning 
põllumajandusliku hajareostuse kaudu.



Merekeskkonna kaitse parendamiseks loodi  
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise 
merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste 
lahendamise ja koordineerimise komisjon, mis 
pidas oma esimese istungi 11.juulil 2006.



Komisjoni kohtumise otsuste kokkuvõte:

Komisjon peab otstarbekaks:
1.kaasata valitsusväliste organisatsioonide 
liikmeid komisjoni istungitele vaatlejatena, 
sõltuvalt järgmiste istungite päevakorrast. 
Sellekohase ettepaneku teeb komisjoni esimees 
komisjoni liikmetele hiljemalt komisjoni 
kokkukutsumise materjalide esitamise päeval;

2.laiendada MKMi juurde moodustatud töörühma 
ning kaasata sinna pädevate ettevõtete, 
riigiasutuste, keskkonnaorganisatsioonide ning 
teiste huvigruppide esindajaid;



3.delegeerida pärast igat komisjoni kohtumist 
punktis 2 nimetatud töörühmale kindlaid ülesandeid, 
et töörühma tööd paremini korraldada;

4.rõhutada „õlifondi“ loomise vajadust ning sellega 
seoses saata kõigile veeseaduse muutmise  
seaduse eelnõuga tegelevatele ministeeriumitele 
ettepanek efektiivselt ja ilma viivitusteta eelnõu 
menetleda ja vajadusel esitada oma konstruktiivsed 
lahendusettepanekud tekkinud probleemidele. 



5.Siseministeeriumil osaleda Eesti esindajana 
satelliitseire alastes töögruppides Piirivalveameti 
kaudu;

6.Siseministeeriumil välja töötada riiklik 
strateegia operatiivseire teostamiseks nii 
lennuvahenditelt, satelliitidelt kui muudest 
vahenditest;

7.Siseministeeriumil defineerida Piirivalveameti 
ja Päästeameti vastutusepiirid merereostusele 
reageerimisel ja selle koristamisel 
rannalähedases meres ja rannikul;



8.Siseministeeriumil ja MKMil sõlmida, kas ise või läbi oma 
valitsemisala asutuste, koostöökokkulepe multifunktsionaalse 
reostustõrjelaeva EVA-316 samuti tulevikku vaadates ka  teiste 
Veeteede Ameti multifunktsionaalsete laevade kasutamise kohta 
reostustõrjetöödel.

9.Edastada oma seisukoht seoses Runner 4 keskkonnale ohutuks 
muutmisega kõigile asjakohastele asutustele;

10.Justiitsministeeriumil teostada analüüs direktiivi 2005/35/EÜ
riigisisesesse õigusesse ülevõtmise täiendavast vajadusest ning 
informeerida sellest komisjoni kirjalikult.

11.Siseministeeriumil viia asjakohased muudatusettepanekud 
reostustõrje plaani ning esitada plaan ministeeriumidele 
kooskõlastamiseks ning pärast seda Vabariigi Valitsusele 
heakskiitmiseks;



Komisjon edastab MKMi juures olevale 
töörühmale ülesandeks:

Üle vaadata sadamaseadus ning teised 
vastavasisulised õigusaktid, et tagada: 
·sadamates reostustõrje võimekus
·meresõiduohutuse riskide vähenemine
·toimiv süsteem kohustuslikuks laevajäätmete 
sadamates vastuvõtuks ning äraandmiseks ja 
selle kontrollimiseks.



Komisjon edastab Vabariigi Valitsusele 
otsustamiseks:

Otsustada reostustõrje plaani kohane reostustõrje 
valdkonna üldkoordinaator, kelle ülesandeks jääb 
ka valdkonna strateegiline planeerimine. 

Siinkohal  soovitab komisjoni esimees koordinaatori 
rolli määrata Siseministeeriumi, kelle valitsemisalas 
on kõik reostustõrjega seonduvad tegevused. 



TÄNAN TÄHELEPANU
EEST
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