4. detsembril 2013 kell 13.00 Keskkonnaministeeriumis toimunud Keskkonnaministeeriumi
esindajate ja vesiviljelusega tegelevate ettevõtete esindajatega kohtumise
PROTOKOLL
Päevakord ja otsustatud küsimised:
1. Üldine sissejuhatus vesiviljelusega seotud keskkonnatasude kohta
2. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ muutmine – HELCOMi
soovituse 25/4 ülevõtmine.
Lubatud aasta keskmised toiteelementide heite kogused:
Olemasolevad mageveekalakasvatused: fosfor 7 g ja lämmastik 50 g
Uued ja rekonstrueeritud mageveekalakasvatused: fosfor 6 g ja lämmastik 50 g
Olemasolevad ja uued merekalakasvatused: fosfor 7 g ja lämmastik 50 g
* Väärtused on esitatud 1 kg toodetud kala eluskaalu kohta.
3. Vesiviljelussektori
jaoks
kohtumisel
arutatud
keskkonnatasude
regulatsiooni
muudatusettepanekud:
a) Mitte rakendada saastetasu vaid ressursitasu;
b) Söödapõhise arvestuse metoodika väljatöötamine, kusjuures ettevõte võib saasteainete
kogused määrata ka proovivõttude põhjal;
c) Proovivõtja peab olema atesteeritud ja labor akrediteeritud;
d) Eelisseisundi kujunemine PVT rakendajale, nt tasumäärade tõusu peatamise läbi
retsirkulatsioonisüsteemi ja aeratsiooni rakendavale ettevõttele.
4. Otsustati, et liigutakse edasi söödapõhise arvestuse metoodika väljatöötamisega.
5. Metoodika töötab välja hanke tulemusel valituks osutunud ekspert. Hanke ja lähteülesande
saadame laiali kokkulepitud ekspertidele pakkumuse esitamiseks.
6. Metoodika kujundamisel võetakse arvesse teatud lihtsustavaid eeldusi, näiteks sööda tootja
antud informatsiooni toitainete kohta.
7. Pärast metoodika väljatöötamist viib Keskkonnaministeerium läbi selle mõjude analüüsi ja
hindab metoodika tulemusel potentsiaalselt rakenduvate saastetasude proportsionaalsust ja
majanduslikku mõju vesiviljelussektorile ja erinevate kasvatuse tüüpide korral. Analüüsi
tulemuste põhjal tehakse lõplik ettepanek metoodika kasutuselevõtuks.
8. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamisel võib kaaluda tingimust, et saastetasude
määrad alates raamkavaga hõlmatavast aastast ei tõuse. Kuna vesiviljelejad on vabastatud vee
erikasutusõiguse tasust, saab seda osaliselt arvestada saastetasude tasumäära vähendamisel.
9. Eelisseisundi kujunemine PVT rakendajale – arutelukoht. Ootame vesiviljelussektori
esindajatelt ettepanekuid parima võimaliku tehnika defineerimiseks ja selgitusi PVT
rakendamise võimaluste kohta. Ettepanekud palume esitada võimalusel kahe nädala jooksul
käesoleva protokolli saamisest.
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