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Selgitus heitgaasipuhastussüsteemide kasutamise kohta Eesti merealadel
Keskkonnaministeerium
koostöös
Veeteede
Ametiga
on
koostanud
ringkirja
heitgaasipuhastussüsteemide kasutamise kohta Eesti merealadel, millega selgitatakse merre
pumbatava vee kvaliteedi nõudeid ja vastavust siseriiklikule seadusele ning rahvusvahelistele
regulatsioonidele. Vastavalt rahvusvahelise merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL
73/78) lisa VI regulatsioonile 14 peavad laevad kasutama kütust, mille väävlisisaldus ei ületa
regulatsioonides 14.1 või 14.4 sätestatud norme. Regulatsioon 4 lubab kasutada alternatiivseid
lahendusi.
Keskkonnaministri määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste
säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord
ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähenemise määramise metoodika“ § 7 lõike 6 punkt 3 sätestab, et heitevähendusmeetodeid võib
kasutada, kui on täidetud lisas 9 sätestatud kriteeriumid. Nende kohaselt:
„Kemikaale, lisaaineid, valmistisi ja kohapeal valmistatud asjakohaseid keemilisi ühendeid
kasutavate heitgaaside puhastussüsteemide pesuvett, millele osutatakse resolutsiooni MEPC.184
(59) punktis 10.1.6.1, ei tohi lasta merre, sealhulgas suletud sadamatesse ja jõesuudmetesse, välja
arvatud juhul, kui reeder tõendab, et sellise pesuvee merre laskmine ei avalda märkimisväärset
kahjulikku mõju ega ohusta inimese tervist ega keskkonda. Kui kasutatav keemiline ühend on
naatriumhüdroksiid, piisab sellest, et pesuvesi vastab resolutsioonis MEPC.184 (59) esitatud
kriteeriumitele ja selle pH ei ole kõrgem kui 8,0.“
Lisaks reguleerivad valdkonda 01.10.2019 jõustunud veeseaduse § 143 lõike 3 punktid 3 ja 4, mis
ei käsitle laevadelt pärinevat pesuvett saasteainete merre heitmise keelu rikkumisena, kui
täidetakse rahvusvahelisest merereostuse vältimise konventsioonist tulenevaid pesuvee nõudeid.
Kui laevaomanik suudab tõendada, et heitgaasipuhastussüsteemide pesuvesi vastab
rahvusvahelistele nõuetele, on selle merre laskmine lubatud. Sadama akvatooriumil
heitgaasipuhastussüsteemide pesuvee merre heitmiseks peab olema sadama luba.
Suletud heitgaasipuhastussüsteemide kasutamine on lubatud Eesti merealadel juhul, kui see täidab
vastavad nõuded ja on sertifitseeritud. Suletud süsteemide puhul ei ole heitvee merre laskmine
lubatud.
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