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KESKKONNAINSPEKTSIOON

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab järelevalvet
looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle, kohaldades seaduses
ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid.

Keskkonnainspektsioon menetleb keskkonnaalaseid väärtegusid ning
alates 1. septembrist 2011 ka keskkonnakuritegusid.

KESKKONNAINSPEKTSIOON
Keskkonnainspektsioonil on õigus:
*rakendada seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse
tõkestamiseks ja kohustuslike keskkonnakaitseabinõude
elluviimiseks;
*peatada keskkonda kahjustav või ohustav õigusvastane tegevus või
loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärane tegevus, kui see
seab ohtu inimeste elu, tervise või vara;
*korraldada selguseta kuuluvusega loodussaaduse ja selguseta
kuuluvusega loodussaaduse hankimise vahendi või riista hoidmist,
müümist, tagastamist seaduslikule valdajale või selle hävitamist;
*korraldada seaduses sätestatud juhtudel omavolilise ehitise
likvideerimine.
Keskkonnainspektsiooni ülesanded, õigused ja kohustused on täpsemalt
kirjas keskkonnajärelevalve seaduses

EUROOPA PARLAMENDI ja NÕUKOGU MÄÄRUS nr 995/2010
PÄDEVAD ASUTUSED
KKI, ???
Ülesanded MTA (FLEGT)
ÜLESANDED
*Järelevalve organisatsioonide kontrollimine
(JO-le seatud kohustuste ja nõuete vastavuse kontroll)
*Ettevõtjate kontrollimine
(Määruses sätestatud kohustuste kohapealne kontroll)
*Kontrolliplaan ja kontrolliprotokoll, aruandlus
KKI tööplaan objketid-subjektid 2013 kontrolle 148
Objekti Kontrollimise AndmeSüsteem – OKAS
(Informatsioon läbiviidud kontrollide osas (ajalugu), puudused,
rikkumismenetlused)
*Koostöö

KKI TEGEVUSED
KKI ja järelevalveorganistasioon (komisjoni rakendusmäärus EL

nr 607/2012)

Korrapärased kontrollid vähemalt iga 2 aasta tagant
Erijuhud
- JO nõutekohase hoolsuse süsteemi kasutava ettevõtja
poolsed rikkumised
- komisjoni teated muudatuste läbiviimise kohta JO-s
JO suhtes kohaldatavad kontrollid ette hoiatamata, dokumenteeritud ja
avalikud

Koostöö?

KKI TEGEVUSED
KKI ja kaupleja (määruse artikkel 5 jälgitavuse nõue)
Iga füüsiline või juriidiline isik, kes äritegevuse käigus müüb või ostab siseturul
juba siseturule lastud puitu või puittooteid.

Kaupleja PEAB kogu tarneahela ulatuses suutma kindlaks teha :
puitu ja puittooteid tarninud ettevõtjad või kaupejad;
vajaduse korral need kauplejad, kellele nad puitu ja
puittooteid tarnisid.
Nimetatud teave peab olema säilitatud 5 aastat ja see teave esitatakse
pädevatele asutustele nende nõudmisel.
KKI poolne kauplejate kontroll on pisteline, ettehoiatamata ja
dokumenteeritud.

KKI TEGEVUSED
KKI ja ettevõtja (määruse artikkel 4, komisjoni rakendusmäärus EL

nr 607/2012)

Iga füüsiline või juriidiline isik, kes laseb turule puitu või puittooteid.

*keelatud on ebaseaduslikult üles töötatud ja sellest valmistatud
puittoodete turule laskmine
*puitu ja puittooteid turule lastes rakendavad ettevõtjad nõuetekohast
hoolsust
*iga ettevõtja säilitab ja hindab korrapäraselt oma nõuetekohase
hoolsuse süsteemi va juhul kui kasutab järelevalveorganisatsiooni
loodud nõuetekohase hoolsuse süsteemi.
Ebaseaduslik puit on ülestöötamise riigis kohaldatavaid õigusakte
rikkudes ülestöötatud.
Metsaseaduse rikkumised 2012 nr
sh ebaseaduslikud raied
Maksud, sh ülestöötamisega seotud tööhõive 2011 I kv 15 raielanki (5 eramets-kõik
probleemsed, 10 RMK- 4 probleemsed) Saaremaa 2013 ühiskontrollimine ( 9 lanki,
ümbrikupalga maksimse kahtlused)

KKI TEGEVUSED
Siseriiklikult varutud puit
Kohalduvad kõik metsaseaduses esitatud nõuded ja kohustused.
(raie, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali
võõrandamine/omandamine, päritolu seaduslikkuse kontrollimine,
dokumentide säilitamine)
Süsteem või ei?
Väljastpoolt Eestit varutud puit – EL sisene ja EL väline
EL sisese puidu ja puittoodete tarnimine
a) kaupleja
b) turule tooja (ülestöötamise riik, kogus, tarnija-kaupleja
info, dokument mis näitab puidu vastavust kehtivatele õigusaktidele,
ohu hindamist ja nende rakendamist käsitlev protokoll või muu
protsessi kirjeldav dokument)

KKI TEGEVUSED
EL- väline puit ja puittoode
Kogutava informatsiooni hulk ja detailsus sõltub ettevõtja poolt
hinnatud ohust ülestöötamise riigile ja rakendatavate meetmete
ulatusest.
Mida suurem hinnatud risk, seda detailsem info.
Ükski ülestöötamist kajastav dokument, luba, leping jms ei ole
kolmandate riikide puhul ülearune.
Nõutava hoolsuse süsteem on dokumentide, erinevate protokollide,
eeskirjade, juhendite, käskkirjade jms süsteemne kogum, milledes on
kirjeldatud isiku poolsed tegevused ning nõutud dokumendid puidu
ja puittoodete hankimisel, päritolu kontrollimisel.
Nimetatud teave peab olema säilitatud 5 aastat ja see teave esitatakse
pädevatele asutustele nende nõudmisel.
CITES- veendu, et kasutatav puit ei ole kaitstud muude aktidega.
Looduskaitseseadus § 59 Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega riikidevahelise
kauplemise reguleerimine, EL Nõukogu määruse nr 338/97 lisad A–D

Tänan tähelepanu eest !

