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VEEKAITSE JA -MAJANDUS

Vesi on hädavajalik inimeste, loomade ja taimede eluks ning asendamatu majanduslik
ressurss. Vee kaitse ja -majandus ulatub üle riigipiiride. Euroopa Liidu veeõigus kujundati
ümber veepoliitika raamdirektiivi vastuvõtmisega 2000. aastal, millega võeti kasutusele
terviklik lähenemine pinnavee ja põhjavee vesikondade põhiseks majandamiseks ja kaitseks.
Raamdirektiivi täiendavad rahvusvahelised kokkulepped ning vee kvantiteedi, kvaliteedi ja
veereostusega seotud õigusaktid.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 191–193.

SAAVUTUSED

A. Veepoliitika raamdirektiiv
Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) vastuvõtmisega on muudetud Euroopa veepoliitika
ülesehitust. Vee raamdirektiiviga on loodud raamistik maismaa pinnavee, üleminekuvee,
rannikuvete ja põhjavee kaitseks, et hoida ära ja vähendada reostust, edendada säästvat
veekasutust, kaitsta veekeskkonda, parandada veeökosüsteemide seisundit ning leevendada
üleujutuste ja põua mõju. Vesikonna majandamiskavu kasutades tuleb saavutada kõigi
vete hea keskkonnaseisund, v.a juhul kui kohaldatakse spetsiifilisi erandeid. Neli seni
avaldatud rakendamisaruannet (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 ja
COM(2015)0120) näitavad, et kuigi selle eesmärgi saavutamisel on toimunud oluline
edasiminek, sõltub selle lõplik edu liikmesriikide püüdlustest ning nende 2015. aasta
kavade kindlast elluviimisest mõõdetaval viisil. Aastal 2007 käivitas komisjon Euroopa
veeteabesüsteemi WISE, mis on vahend andmete ja teabe kogumiseks ja vahetamiseks ELi
tasandil ning pinnavette või veekeskkonda heidetud saasteainete seireks.
Euroopa veevarude parema kaitsmise teel esineb siiski endiselt takistusi. Need on välja
toodud komisjoni 18. juuli 2007. aasta teatises „Veepuuduse ja põua probleemi kohta
Euroopa Liidus“ (COM(2007)0414). Aastal 2012 käivitas komisjon Euroopa veevarude
kaitsmise kava (COM(2012)0673), mille eesmärk oli tagada kvaliteetse vee kättesaadavus
piisavates kogustes kõikideks õiguspärasteks kasutusviisideks, rakendades paremini ELi
praegust veepoliitikat, integreerides veepoliitika eesmärgid muudesse poliitikavaldkondadesse
ning kõrvaldades praeguse raamistiku lüngad. Viimatimainitud küsimuses on kavas ette nähtud,
et liikmesriigid kehtestavad veearvestuse ja veetõhususe eesmärgid ning töötatakse välja ELi
vee korduskasutuse normid.
1. Põhjavesi. Kuna põhjavesi annab 75% ELi joogiveest, on tööstusest, prügilatest ja

põllumajandussektorist tulenev reostus tõsiseks ohuks tervisele. Veepoliitika raamdirektiiv
aitab kaasa põhjavee kaitsmisele mis tahes liiki saastuse eest ja võimaldab kehtestada
põhjavee seire võrgustikke. Direktiivis 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset,
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sätestatakse spetsiaalsed kriteeriumid põhjavee hea keemilise seisundi hindamiseks,
oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemiseks ning kasvutendentsi langusele
pöördumise punktide kindlaksmääramiseks. Kõigi saasteainete piirmäärad kehtestavad
siiski liikmesriigid, v.a nitraatide ja pestitsiidide piirmäärad, mis kehtestatakse
konkreetsete ELi õigusaktidega.

2. Joogivesi. Nõukogu direktiivis 98/83/EÜ määratletakse olmevee kvaliteedi
põhistandardid. Selles nõutakse, et liikmesriigid kontrolliksid korrapäraselt olmevee
kvaliteeti, kasutades proovivõtukoha meetodit. Liikmesriigid võivad määrata oma
territooriumil vajalikke lisanõudeid tingimusel, et seeläbi järgitakse kõrgemaid
standardeid. Direktiivis nõutakse ka tarbijate regulaarset teavitamist. Lisaks tuleb iga
kolme aasta tagant anda komisjonile aru joogivee kvaliteedi kohta. Aastal 2013 võeti vastu
nõukogu direktiiv 2013/51/Euratom, millega määrati kindlaks nõuded elanikkonna tervise
kaitsmiseks olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest, et viia olemasolevad sätted
kooskõlla Euratomi asutamislepinguga.

3. Suplusvesi. Veebruaris 2006 võttis komisjon vastu direktiivi 2006/7/EÜ
(suplusveedirektiiv), mille eesmärk on rahvatervise ja keskkonnakaitse parandamine,
kehtestades suplusvee seiret ja klassifitseerimist (neli kategooriat) käsitlevad sätted, ja
mis on integreeritud veepoliitika raamdirektiivi. Samuti nähakse selles ette laialdane
üldsuse teavitamine ja seetõttu võttis komisjon 2011. aastal vastu otsuse, millega
kehtestatakse sümbolid, et teavitada üldsust suplusvee kehtivast klassifikatsioonist ja
mis tahes suplemiskeelust (2011/321/EL). Komisjon ja Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
avaldavad igal aastal kokkuvõtliku aruande suplusvee kvaliteedi kohta.

4. Asulareovee puhastamine. Direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta
(muudetud direktiiviga 98/15/EÜ) eesmärk on kaitsta keskkonda asulareovee
ja tööstusreovee ärajuhtimisest tuleneva kahju eest. Direktiivis määratletakse
miinimumstandardid ja tähtajad asulareovee kogumiseks, puhastamiseks ja ärajuhtimiseks,
kehtestatakse reoveesetete kõrvaldamise kontrollid ning nõutakse reoveesette
merrelaskmise järkjärgulist lõpetamist. Asulareovee puhastamise direktiivi 2016. aastal
avaldatud kaheksandas rakendamisaruandes jõutakse järeldusele, et ELi 15 vanemas
liikmesriigis on nõuetele vastavuse määr kõrge. ELi 13 uuemas liikmesriigis esineb
nõuetele vastavuse osas endiselt märkimisväärseid puudujääke, eriti puhastamise alal.
Mõistliku aja jooksul täieliku nõuetele vastavuse saavutamiseks on vaja tõhusamat
tegutsemist ja investeeringuid. Seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis ja
Euroopa veevarude kaitsmise kavas rõhutatakse asulareovee kogumise ja puhastamise
olulisust.

5. Pinnavee keemilise saastuse vältimise strateegiad. 1970. ja 1980. aastate õigusaktid,
millega kehtestati meetmed pinnavee keemilise saastuse ärahoidmiseks, kaotasid 2012.
aasta lõpus kehtivuse ja need asendati veepoliitika raamdirektiivi sätetega. Nendes nõuti
peamiselt selliste prioriteetsete ainete nimistu koostamist, mis põhjustavad ELi tasandil
olulist ohtu veekeskkonnale või selle kaudu, ning selliste ainete hulgast prioriteetsete
ohtlike ainete väljavalimist. Direktiiviga 2008/105/EÜ (keskkonnakvaliteedi standardite
direktiiv), millega asendati komisjoni otsus 2455/2001/EÜ, kehtestati 33 prioriteetse aine ja
8 muu saasteaine piirkontsentratsioonid pinnavees. Muutmisdirektiiviga 2013/39/EL lisati
olemasolevasse nimistusse 12 uut ainet ja kohustati komisjoni kehtestama lisanimekirja
ainetest, mille kohta kogutakse kõigis liikmesriikides seireandmeid (jälgimisnimekiri)
prioriteetsete ainete nimistu edaspidiste läbivaatamiste toetamiseks.
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6. Nitraadidirektiiv. Veekogude kaitsmist põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest
käsitletakse direktiivis 91/676/EMÜ (nitraadidirektiiv) ja määruses (EÜ) nr 1882/2003,
milles nõutakse, et liikmesriigid esitaksid iga nelja aasta järel komisjonile aruande, mis
sisaldab üksikasjalikku teavet heade põllumajandustavade, määratud nitraaditundlike alade
ja veeseire kohta ning tegevusprogrammide kokkuvõtteid. Nii direktiivi kui määruse
eesmärk on kaitsta joogivett ja hoida ära kahju, mida põhjustab eutrofeerumine, mida
piiratakse ka määrusega (EÜ) nr 648/2004, milles käsitletakse fosfaatide kasutamist
detergentides. Kuigi viimasest rakendamisaruandest (COM(2013)0683) selgub, et
põllumajanduse tekitatav koormus on vähenenud, on 2012. aasta Euroopa veevarude
kaitsmise kavas ikkagi nimetatud nitraadidirektiivi ühe peamise vahendina veepoliitika
raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks.

Direktiivi 2007/60/EÜ (ELi üleujutuste direktiiv) eesmärk on vähendada ja ohjata üleujutustest
põhjustatud ohtusid inimtervisele, keskkonnale, taristule ja varale. Direktiivi kohaselt peavad
liikmesriigid 2011. aastaks teostama esialgsed hindamised, et määrata kindlaks ohustatud
vesikonnad ja nendega seotud rannikualad, ning seejärel koostama 2015. aastaks üleujutusriski
kaardid ja riski maandamise kavad, milles keskendutakse ennetusele, kaitsele ja valmisolekule.
Kõik need ülesanded tuleb täita kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga ja selles sätestatud
vesikonna majandamiskavadega.
B. ELi ranniku- ja merepoliitika
1. Merestrateegia direktiiv. Direktiivi 2008/56/EÜ (merestrateegia raamdirektiiv) eesmärgid

on liidu mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi saavutamine aastaks 2020,
mereakvatooriumi kaitse ja säilitamise jätkamine ning edasise halvenemise
ärahoidmine. See direktiiv on esimene ELi õigusakt, mis on seotud merekeskkonna
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega. Sellega sätestatakse õiguslikus raamistikus
ökosüsteemipõhine lähenemine merekeskkonda mõjutava inimtegevuse haldamisele,
lõimides keskkonnakaitse ja säästva kasutamise põhimõtted. Direktiivis määratakse
piirkondlike merekonventsioonidega sätestatud geograafilistes piirides kindlaks Euroopa
merepiirkonnad ja allpiirkonnad. Hea keskkonnaseisundi saavutamiseks 2020. aastaks
oli iga liikmesriik 2010. aastaks kohustatud töötama oma mereakvatooriumi jaoks välja
merestrateegia, mis vaadatakse iga kuue aasta järel läbi. Komisjoni otsus 2010/477/EL
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta
sisaldab hulga kriteeriume ja seotud näitajaid hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse
hindamiseks.

2. Merereostus. Tanker Erika naftareostuse katastroof 2000. aastal ajendas ELi tugevdama
oma rolli meresõiduohutuse ja merereostuse valdkonnas, mille tulemusel võeti vastu
määrus (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA).
Direktiivi 2005/35/EÜ (mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste
kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest ja mida muudeti direktiiviga 2009/123/
EÜ) eesmärk on tagada, et merre lastava reostuse süüdlastele määratakse tõhusad
ja hoiatavad karistused, mis võivad olla kriminaal- või halduskaristused. Saasteainete
laevadelt merreheitmine loetakse kuriteoks, kui seda tehakse tahtlikult või kui see toimub
ettevaatamatuse või ränga hooletuse tõttu ning toob kaasa vee kvaliteedi märgatava
halvenemise.

3. Integreeritud merenduspoliitika. Merestrateegia raamdirektiiv on valdkondadevahelise
integreeritud merenduspoliitika (COM(2007)0575) keskkonnakaitsesammas; selle
poliitika eesmärk on täielikult ära kasutada merede majanduslikku potentsiaali ilma
keskkonda kahjustamata. Komisjoni teatises „Meremajanduse kasv: jätkusuutliku
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majanduskasvu võimalused mere- ja merendusvaldkonnas“ (COM(2012)0494) kirjeldati
üldjoontes integreeritud merenduspoliitika panust strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide
saavutamisse.

4. Rannikualade integreeritud majandamine. ELi soovituses 2002/413/EÜ rannikualade
integreeritud majandamise kohta määratletakse rannikualade aruka planeerimise
ja majandamise põhimõtted, mida liikmesriigid peavad oma riiklike strateegiate
väljatöötamisel arvestama.

C. Rahvusvahelised kokkulepped piirkondlike veekogude kohta
Mereakvatooriumide kaitset Euroopas reguleerivad neli ühiste veepiirkondadega liikmesriikide
ja naaberriikide koostööstruktuuri (piirkondlikud merekonventsioonid): 1992. aasta Kirde-
Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon OSPAR (põhineb varasematel Oslo ja Pariisi
konventsioonidel); 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon
HELCOM (Helsingi konventsioon); 1995. aasta Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse
konventsioon UNEP-MAP (Barcelona konventsioon) ning 1992. aasta Musta mere reostuse
eest kaitsmise konventsioon (Bukaresti konventsioon). ELi jõgesid kaitseb 1996. aasta Doonau
kaitse konventsioon ja 2009. aasta Reini jõe kaitsmise konventsioon. Piirkondadevahelise
mereakvatooriumidele või vesikondadele keskendunud keskkonnaalase koostöö tulemusel on
loodud mitu ELi makropiirkondlikku strateegiat: 2009. aasta Läänemere piirkonna strateegia
(ELi esimene makropiirkonna jaoks koostatud terviklik strateegia), Doonau piirkonna strateegia
(2011) ning viimati Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia (2014).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on teinud regulaarselt algatusi veekaitse valdkonnas. Jaanuaris
2000, pärast tanklaev Erika vraki põhjustatud naftakatastroofi nõudis parlament säästva
pikaajalise Euroopa transpordipoliitika rakendamist, et hoida ära uue naftareostuse ohtu.
Parlament on merepoliitikaga seoses rõhutanud bioloogilise mitmekesisuse, ökoinnovatsiooni,
kliimamuutusest meredele tuleneva mõju ja hea ökoloogilise seisundi saavutamise eesmärgi
tähtsust.
Juunis 2008 toetas parlament suure häälteenamusega ELi uusi veekvaliteedi eeskirju. Nõudes
prioriteetsete ainete loendi läbivaatamist kahe aasta jooksul alates keskkonnakvaliteedi
standardeid käsitleva direktiivi jõustumisest, on parlament taganud võimaluse laiendada
mürgiste ainete nimistut. Lisaks kinnitas parlament eesmärki lõpetada 20 aasta jooksul
järk-järgult täielikult 13 prioriteetse ohtliku aine heide. Aastal 2012 aitas parlament lisaks
direktiivi ajakohastada, lisades nimistusse uusi prioriteetseid aineid. Oma 2012. aasta
raportis ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta nõudis parlament suuremat rõhuasetust
piirkondlikule mõõtmele, rõhutas vajadust usaldusväärsete andmete järele, toonitas tarvidust
arvestada poliitikavaldkondades kõigiti veeteemaga, toetas veekaitse terviklikku käsitlust ning
teadusuuringute ja innovatsiooni edendamist kõnealuses valdkonnas. Parlament on heaks
kiitnud ja toetanud seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi ja Euroopa veevarude
kaitsmise kava.
Septembris 2015 võttis parlament suure häälteenamusega vastu raporti esimese Euroopa
kodanikualgatuse „Right2Water“ järelmeetmete kohta, milles ta kutsus komisjoni üles esitama
õigusakti ettepanekut, millega rakendatakse inimõigust veele ja kanalisatsioonile, nagu seda
on tunnustanud ÜRO. Eelkõige nõutakse selle algatuse raames, et ELi institutsioonid ja
liikmesriigid tagaksid, et kõik kodanikud saavad kasutada õigust veele ja kanalisatsioonile,
et veevarustuse ja veevarude majandamise suhtes ei kohaldataks siseturu eeskirju ning
et veeteenused jäetaks välja liberaliseerimismeetmete alt. Oma 8. septembri 2015. aasta

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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resolutsioonis[1] kutsus parlament komisjoni üles esitama seadusandlikke ettepanekuid ning
asjakohasel juhul vaatama läbi veepoliitika raamdirektiivi, et tunnustada üldist juurdepääsu ja
inimõigust veele.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0294.
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