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THS 7. Peatükk. Riiklik järelevalve + minikommentaar
§ 155. Keskkonnaalane kontroll
(1) Keskkonnaalane kontroll on KKI poolt THS §-s 157 nimetatud programmi alusel teostatav
keskkonnajärelevalve ja THS §-s 159 nimetatud keskkonnajärelevalve korras teostatav erakorraline
kontroll – pole küsimusi tulnud
(4) KKI kaasab oma kontrollkäigule loa andja, kes tegutseb lähtudes THS §-st 49 - toimib.
§ 156. Kompleksloa kohustusega käitiste keskkonnaalase kontrolli üleriigiline kava – olemas.
§ 157. Kompleksloa kohustusega käitiste korrapärase keskkonnaalase kontrolli programm - olemas
(3) Käitise korrapärase kontrolli sageduse määramisel hinnatakse riskipõhiselt käitise võimalikku mõju
keskkonnale – seni toimib.
Sellise mõju hindamisel pööratakse muu hulgas tähelepanu:
1) käitise tegevuse võimalikule ja tegelikule mõjule inimese tervisele ja keskkonnale, võttes eelkõige
arvesse heitetasemeid ja -liike, tegevuskoha keskkonnatundlikkust ja avariide esinemise ohtu; - ei
paista kõrvalt vaatajale OKP`st välja. Kas peakski?
2) loa nõuete varasemale täitmisele käitaja poolt; - jah, kuigi siis tuleb vaadata mitut OKP
3) käitaja osalemisele ÈP ja n määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise
kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L
342, 22.12.2009, lk 1–45) kehtestatud keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis. – no jah

THS § 49. Kompleksloa nõuete läbivaatamine

(1) Loa andja vaatab kompleksloa nõuded läbi järgmistel juhtudel:
1) kui THS §-s 158 sätestatud kompleksloa kohustusega käitise korrapärase kontrolli
tulemused seda põhjustavad; OKP roll on näha.

2) pärast käitise peamist tegevusvaldkonda puudutava PVT-järeldusi käsitleva
otsuse avaldamist;
3) kui ei kohaldu ükski PVT-järeldus, juhul kui PVT areng võimaldab heite hulka või
ohtlikkust oluliselt vähendada;
4) kui käitise põhjustatud saastatus on nii suur, et tuleb vähendada HPV või määrata
täiendavad HPV;
5) kui käitise tegevuse ohutuse tagamiseks tuleb kasutada muid meetmeid kui
kompleksloas määratud;
6) kui keskkonna kvaliteedinormatiive muudetakse või kehtestatakse uus keskkonna
kvaliteedinormatiiv (NB! EQS);
7) kui õigusaktides sätestatud ja kompleksloa nõuete aluseks olnud õigusnormid on
muutunud;
8) kui käitise laadi või toimimisviisi on oluliselt muudetud või kavatsetakse oluliselt muuta.

THS § 49. Kompleksloa nõuete läbivaatamine - Jätk
(2) §49 (1) loetletud juhtudel kompleksloa nõuete läbivaatamisel algatab loa andja
vajaduse korral kompleksloa muutmise menetluse.
(3) §49 (1) 2) juhul kohustab loa andja käitajat loa nõuete muutmise korral (??) viima
käitise tegevuse muudetud nõuetega vastavusse 4 aasta jooksul pärast PVTjäreldusi käsitleva otsuse avaldamist. MIS tundus kahtlasena?
(4) Loa andja võrdleb kompleksloa nõuete läbivaatamisel käitise tegevust kõigi

kättesaadavate seire- ja kontrolliandmete ning muude vajalike andmete
põhjal PVT-järeldustes kirjeldatud PVTga ning sellega saavutatavate
heitetasemetega.
(5) Kui loa andja leiab kompleksloa nõuete läbivaatamise tulemusena, et
kompleksloa muutmine ei ole vajalik, teeb ta selle kohta otsuse. Otsus peab
sisaldama selle tegemise põhjendusi, sealhulgas enne otsuse tegemist
peetud konsultatsioonide tulemusi ja selgitust, kuidas neid tulemusi
arvesse võeti.
Mis on otsus? OKP? Aga kui muutmine on vajalik? Kas igasugune muutmine?
Või on need pelgalt tõlgendused? Ja midagi polegi vaja õigusaktis muuta?

§158. Kompleksloa kohustusega käitise korrapärane keskkonnaalane kontroll

(1) Käitiste korrapärast kontrolli teostatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, ent
mitte sagedamini kui üks kord aastas. Toimib.
(2) Korrapärase kontrolli tulemused vormistatakse kontrolli aruandena, mis edastatakse
käitajale ja avalikustamiseks Keskkonnaministeeriumile 30 kalendripäeva jooksul
kontrollimisest arvates. [RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]
Lühend? Võrdlus OKA versus OKP – objekti kontrolli protokoll.
(3) Kui korrapärase kontrolli käigus tuvastatakse kompleksloa nõuete oluline rikkumine,
viiakse kuue kuu jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates läbi käitise järelkontroll.
Mida lugeda oluliseks rikkumiseks? Kas on võimsalik anda mingeid kriteeriumid. Kus
need anda Juhendis, mida pole?

Siiski - tähelepanekuid OKA`dest

1.

Veerus otsused võib sageli leida kirjeldust.

2.

Otsuse eeldatav sisu – käitaja kohta (märkus, ettekirjutus,
järelkontroll, väärteomenetlus, kriminaalmenetlus)

3.

Kirjeldused on oma pikkuselt varieeruvad (4 -13 lk). Pikkus ei ole
voorus. Saaks aru kui kirjeldus on pikk siis kui on palju rikkumisi.
Kirjeldus valmistab ette otsust.

4.

OKA on avalikustatud – teatud mõningase hilinemisega.

5.

Milline on OKA siis kui käitaja taotleb erandit THD art 15(4) alusel,
muudel asjaoludel – THd artiklid (piiratud tööaeg, kaugküte, väikesed
isoleeritud võrgud,

Järeldused:

1. Ettevõtte kontroll süsteem töötab. Nii inspektoril kui loa andjal on oma
osa täita ja OKP võimaldab seda näidata.
2. Ei ole näha kuidas toimitakse erakorralisel juhul.
3. Tähtsama ja vähem tähtsa puudujäägi eristamine OKP`st ei paista.
4. OKP pikkus ei ole voorus. Kui käitises on kõik korras pole ju vaja iga
OKP vormil oleva punkti kohta anda paljusõnalisi seletusi või kinnitusi.
Kokkuvõtteks pärast arutelu:
1.
2.
3.
4.

Ja millise hiire püüan järgmiseks?

