
Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseisu VIII istungjärgul (10.09.2018-23.12.2018) 

 

 

Esimees:  Rainer Vakra (SDE)  

Aseesimees:  Kalle Palling  (RE) 

Liikmed:  Valeri Korb (K) 

 Andres Metsoja (IRL) 

Meelis Mälberg (RE) 

Eevi Paasmäe (K) 

 Urve Palo 

Terje Trei (RE) 

 

Koosseisumuudatused 

 

10.09.2018 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Urve Palo. 

14.09.2018 lahkus Peeter Ernits (K) keskkonnakomisjonist majanduskomisjoni. 

14.09.2018 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Eevi Paasmäe (K).  

 

Istungid 

VIII istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 20 korralist istungit. Komisjonil oli üks 

avalik istung 24. septembril, mil arutati kollektiivset pöördumist „Metsarahu manifest“. 

Samuti oli komisjonil kaks väljasõiduistungit: 4. detsembril Tallinna Jäätmete 

Taaskasutuskeskusse ja 11. detsembril Balti Karusnahk AS-i.  

 

Eelnõud 

VIII istungjärgul oli komisjoni menetluses 14 seaduseelnõu.  

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 6 seadust:  

 

1. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 

nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga 

ühinemise seadus (644 SE), vastu võetud 17.10.2018 

2. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise 

ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja 2012. aasta muudatuste 

heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE), vastu võetud 24.10.2018 

3. Looduskaitseseaduse muutmise seadus (676 SE), vastu võetud 07.11.2018 

4. Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (645 SE), vastu võetud 07.11.2018 

5. Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta 

konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise 

seadus (711 SE), vastu võetud 21.11.2018 

6. Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (660 

SE), vastu võetud 05.12.2018 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest jäi vastu võtmata 1 seadus:  

1.  Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja 

Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (710 SE) 



Keskkonnakomisjoni menetlusse on jäänud 7 eelnõu: 

 

1.  Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 

täiendamise seadus (56 SE) 

2.  Metsaseaduse § 40 muutmise seadus (420 SE) 

3. Jäätmeseadus (495 SE) 

4. Veeseadus (643 SE) 

5.  Tööstusheite seaduse muutmise seadus (736 SE) 

6. Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus (755 SE) 

7. Kalapüügiseadus (785 SE) 

 

Arvamuse andmised Euroopa Liidu asjade komisjonile 

1. Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

eelnõu kohta - COM(2018) 368 (1-2/18-435/2) – istungil arutati 17.09.2018. 

2. Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340 (1-2/18-

409/4) – istungil arutati 25.09.2018. 

3. KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA 

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 

Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile- COM(2018) 330 (1-2/18-333/1) – istungil 

arutati 25.09.2018. 

4. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse 

keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta - COM(2018) 385  (1-

2/18-451/3) – istungil arutati 08.10.2018. 

5. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega 

kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid, eelnõu kohta - COM(2018) 284 (1-

2/18-509/5) – istungil arutati 05.11.2018. 

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

VIII istungjärgul oli komisjoni menetluses 3 kollektiivset pöördumist: 

 

1. Kollektiivne pöördumine “Metsarahu manifest”. Arutatud 1 istungil (24.09.2018), 

menetlus lõpetatud 22.10.2018  

2. Kollektiivne pöördumine "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk 

PÕXITit". Arutatud 1 avalikul istungil (05.06.2018) ja olulise tähtsusega riikliku 

küsimusena (23.10.2018), menetlus lõpetatud 19.11.2018 

3. Kollektiivne pöördumine “Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine 

Riigikogu poole”. Arutatud 2 istungil (23.10.2018 ja 19.11.2018), menetlus lõpetatud 

29.11.2018 

 

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus 

 

Keskkonnakomisjon algatas 1 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: 

 

1. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit, täiskogus 

23.10.2018 

 

 



Muu tegevus 

 

Valik komisjoni istungitel arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude menetlemisega: 

 

10.09.2018 Keskkonnaministeeriumi ülevaade 2018. a 2. poolaasta õigusloome plaanidest 

10.09.2018  Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise põhimõtete tutvustus 

08.10.2018 Ülevaade EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse kavandamisest 

Eestis 

22.10.2018 2019. aasta riigieelarve seadus (700 SE), Keskkonnaministeeriumi haldusala 

tutvustus 

22.10.2018 MTÜ Saarte Kalurite Ühingu 19.06.2018 kirja arutelu 

04.12.2018 Väljasõiduistung Tallinna prügilasse, tutvumine toidujäätmete käitlemisega 

05.12.2018 Säästva Arengu Foorum koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna 

Keskusega 

11.12.2018 Väljasõiduistung Balti Karusnahk AS karusloomakasvandusse Karjakülas 


