Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade
RK XIII koosseisu VII istungjärgul (08.01.2018-17.06.2018)
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Istungid
VII istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 26 korralist istungit, millest kolm istungit
olid ühisistungid. Keskkonnakomisjon osales 17. aprillil majandus-, riigikaitse- ja
maaelukomisjoni ühisistungil, kus arutleti ekspertidega energiavarustuse teemal. Lisaks
arutati koos majanduskomisjoniga 4. juunil Rail Balticu vahearuannet ja maaelukomisjoniga
11. juunil põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030.
Eelnõud
VII istungjärgul oli komisjoni menetluses 14 seaduseelnõu. Komisjon algatas 1 eelnõu,
milleks oli jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE).
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 7 seadust:
1. Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seadus (567 SE), vastu võetud
08.01.2018
2. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012.
aasta muudatuste heakskiitmise seadus (568 SE), vastu võetud 08.01.2018
3. Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus (560 SE), vastu võetud
16.01.2018
4. Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise
konventsiooniga ühinemise seadus (557 SE), vastu võetud 14.02.2018
5. Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse muutmise seadus (623 SE), vastu võetud 13.06.2018
6. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus (624 SE), vastu võetud 13.06.2018
7. Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus (633 SE), vastu võetud
13.06.2018
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. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja
nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga
ühinemise seadus (644 SE)
6. Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (645 SE)

7. Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (660
SE)
Arvamuse andmised Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 279 (1-2/17372/4) – istungil arutati 8.03.2018.
2. Eesti seisukoht Tony de Brum deklaratsiooniga ühinemise kohta (1-2/18-114/1) –
istungil arutati 8.03.2018.
3. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse
sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta COM(2018) 33 (1-2/18-39/2) – istungil arutati 13.03.2018.
4. Eesti seisukohad Euroopa Liidu plastistrateegia paketi kohta - COM(2018) 28;
COM(2018) 29; COM(2018) 32 (1-2/18-225/1) – istungil arutati 30.04.2018.
5. Eesti seisukohad olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõu kohta COM(2017) 753 (1-2/1872/5) – istungil arutati 30.04.2018.
6. Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta,
lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust
lähenemisviisist COM(2017) 676 (1-2/17-735/7). – istungil arutati 08.05.2018.
7. Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude
majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta - COM(2018) 149 (12/18-191/3) – istungil arutati 14.05.2018.
8. Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta
COM(2018) 144 (1-2/18-179/3) – istungil arutati 28.05.2018.
Kollektiivsed pöördumised
VII istungjärgul oli komisjoni menetluses kokku 4 kollektiivset pöördumist.
Keskkonnakomisjoni lõpetas 3 kollektiivse pöördumise menetlemise:
1. Kollektiivne pöördumine „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“. Arutatud
3 istungil (09.01.2018, 02.04.2018, 28.05.2018), menetlus lõpetatud 05.06.2018.
2. Kollektiivne pöördumine "Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine". Arutatud
2 istungil (05.12.2017, 19.03.2018), menetlus lõpetatud 17.04.2018.
3. Kollektiivne pöördumine "Päästkem Narva-Jõesuu metsad!". Arutatud 1 istungil
(11.06.2018), menetlus lõpetatud 13.06.2018.
Keskkonnakomisjoni menetlusse on jäänud 1 kollektiivne pöördumine:
1. Kollektiivne pöördumine "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk
PÕXITit". Arutatud 1 istungil (05.06.2018)
Muu tegevus
Valik komisjoni istungitel arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude menetlemisega:
15.01.2018 Arutelu teemal: hetkeolukord Eesti metsamajanduses
15.01.2018 Ülevaade Eesti puiduturust ja uue metsanduse arengukava koostamise
plaanidest
16.01.2018 EKO ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks
13.02.2018 Riigikontrolli auditi "Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel" tutvustus

19.03.2018
20.03.2018
02.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
16.04.2018
25.04.2018
07.05.2018
08.05.2018
14.05.2018
28.05.2018
06.06.2018
12.06.2018

Arutelu teemal: Väikese väina tammil kulgevad õhuliinid
Arutelu teemal: Otepää valla Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneering
Keskkonnaministri ülevaade ÜRO-s arutelul olevatest teemadest
Keskkonnakomisjon kohtus Gruusia parlamendi delegatsiooniga
Keskkonnakomisjon käis lähetuses Soomes, et tutvuda Äänekoski
puidurafineerimistehasega
Eesti metsavaru ja raiemahu 2017. aasta andmed, Keskkonnaagentuuri
tutvustus
Keskkonnakomisjon korraldas koostöös Euroopa Taastuvenergiaallikate
Foorumiga (EUFORES) töötoa
Pärnumaa
rannakalurite
pöördumise
arutelu
võrgusilma
suuruse
mõõtmismetoodika teemal
Arutelu teemal: Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude
hindamise väljatöötamiskavatsus
Riigieelarve strateegia 2019-2022, Keskkonnaministeeriumi osa tutvustus
Sindi linna kodanike pöördumine seoses Sindi paisjärve likvideerimisega Pärnu
jõel
Konverents „Jätkusuutlik tulevik on puidust“, koostöös Eesti Metsa- ja
Puidutööstuse Liiduga
Arutelu teemal: looduskaitseliste piirangutega maade vahetuses

