
 

 

Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIV III istungjärgul 13.01–21.06.2020 
 

 

Esimees:   Erki Savisaar (K) 

Aseesimees:  Yoko Alender (RE) 

Liikmed:  Siim Pohlak (EKRE) 

 Peeter Ernits (EKRE) 

Heiki Kranich (RE) 

Igor Kravtšenko (K) 

 Jevgeni Ossinovski (SDE) 

Üllar Saaremäe (I) 

Mart Võrklaev (RE) 

 

Koosseisumuudatused 

14.02.2020 lahkus Riho Breivel (EKRE) keskkonnakomisjonist majanduskomisjoni 

14.02.2020 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Siim Pohlak (EKRE)  

 

Istungid 

III istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 30 korralist istungit, sealhulgas ühe erakorralise 

istungi (18.06.20), kaks ühist istungit majanduskomisjoniga (10.03.20 teemal „Eesti mereala 

planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu tutvustus“ ning 

06.04.20 teemal „Ülevaade uue õlitehase ehitamisest ja Eesti Energia aktsiakapitali 

suurendamine“), ühe ühise istungi maaelukomisjoniga (15.06.20 teemal „Eesti Avamere 

Vesiviljelejate Ühistu 07.04.20 pöördumine"), ühe avaliku istungi (11.05.20) ning kaks 

väljasõiduistungit ( 21.01.20 külastati Keskkonnaagentuuri ja 09.06.20 ehitus- ja 

lammutusjäätmete käitluskeskust Tallinnas, Betooni tn 28 ja pakendite vastuvõtupunkti 

Tallinnas, Ülemiste keskuses).  

 

Eelnõud 

III istungjärgul oli komisjoni menetluses 8 seaduse eelnõu. Enne perioodi algust oli menetluses 1 

eelnõu ja perioodi jooksul on keskkonnakomisjon juhtivkomisjoniks määratud seitsmele 

seaduseelnõule. 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 5 seadust:  

1. Vabariigi Valitsuse algatatud Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta 

konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE), vastu võetud 26.02.2020  

2. Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE), vastu võetud 

12.05.2020  

3. Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 

elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), vastu võetud 20.05.2020  

4. Keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE), 

vastu võetud 09.06.2020 

5. Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja 

Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE), vastu võetud 17.06.2020 

 

Menetlusse jäid 

1. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE)  

2. Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(196 SE)  



3. Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) 

 

Arvamuse andmised 

Euroopa Liidu asjade komisjonile 

1. Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Gröönimaa uues kalanduspartnerluslepingu ja 

protokolli läbirääkimiste kohta COM (2019) 491. Komisjonis arutati arvamuse andmist 

17.02.2020 istungil. 

2. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja 

Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 08.06, 16.08  ja 18.06.20 istungitel. 

 

Õiguskomisjonile 

1. Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust 

põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) kohta. 

Komisjon arutas arvamuse andmist 07.04.20 istungil. 

 

Rahanduskomisjonile 

1. Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-

19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kohta. 

Komisjon arutas arvamuse andmist 07.04.20 istungil.  

 

Kollektiivsed pöördumised 

III istungjärgul menetleti komisjonis kokku 2 kollektiivset pöördumist: 

 

1. Kollektiivne pöördumine „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“, arutatud kahel istungil 

(27.01 ja 23.03.2020), menetlus lõpetatud 23.03.20; 

 

2. Kollektiivne pöördumine "Võimud otsustasid mürgitada kõik Kohtla-Järve linnaosad?", 

arutatud kahel istungil ( 11.05 ja 19.05.20), menetlus lõpetatud 20.05.2020. 

 

Muu tegevus 

 

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

 

14.01.2020 Eesti veekogud ja selle parandamine 

10.02.2020 Ülevaade Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekuist 

11.02.2020 Soode rollist Eesti kasvuhoonegaaside emissioonis 

18.02.2020 „Eesti 2035“ strateegia 

25.02.2020 Saastavate tootmisettevõtete paiknemine elumajade läheduses 

09.03.2020 Ülevaade metsataimede tootmisest Eestis 

09.03.2020 Ülevaade Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegevusest ja lähiaja plaanidest 

18.05.2020 Katastritoimingutega seotud bürokraatia vähendamine 

01.06.2020 Riigikontrolli auditi „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus” 

tutvustus 

02.06.2020 Eesti jäätmehoolduse tänased ja tuleviku teemad ringmajanduse sihteesmärkide 

saavutamist toetava jäätmehooldusmudeli rakendamisel. 

 

Komisjoni ettepanekul toimus Riigikogu täiskogus 20.02.20 oluliselt tähtsa riikliku 

küsimusena arutelu „Mets muutuva kliima tingimustes“. 

 


