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Esimees:   Erki Savisaar (K) 

Aseesimees:  Yoko Alender (RE) 

Liikmed:  Riho Breivel (EKRE) 

 Peeter Ernits (EKRE) 

Heiki Kranich (RE) 

Igor Kravtšenko (K) 

 Jevgeni Ossinovski (SDE) 

Üllar Saaremäe (IRL) 

Mart Võrklaev (RE) 

 

Koosseisumuudatused 

 

26.09.2019 lahkus Riho Breivel (EKRE) keskkonnakomisjonist õiguskomisjoni 

26.09.2019 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Rein Suurkask (EKRE) 

30.09.2019 lahkus Kalle Palling (RE) keskkonnakomisjonist 

07.10.2019  keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Mart Võrklaev (RE) 

25.10.2019 lahkus Rein Suurkask (EKRE) keskkonnakomisjonist 

07.11.2019 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Riho Breivel (EKRE) 

 

Istungid 

 

II istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 26 korralist istungit, sealhulgas kolm 

ühisistungit ja kolm avalikku istungit ning neli väljasõiduistungit. 24.09.2019 toimus 

majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoniga avalik ühisistung, kus olid arutelul tuulenergia 

võimalused Eestis. 08.10.2019 toimus maaelukomisjoniga ühisistung, kus olid arutelul 

vesiviljeluse veekaitsenõuded ja saastetasud. 11.11.2019 toimus maaelukomisjoni ja 

majanduskomisjoniga avalik ühisistung, kus tutvustati metsanduse arengukava 

stsenaariumeid. 12.11.2019 toimus avalik istung, kus oli arutelul kollektiivne pöördumine 

„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ ja kus tutvustati SEI uuringut „Eesti kliimaambitsiooni 

tõstmise võimaluste analüüs“. 10.09.2019 toimus väljasõiduistung Raplamaale raieliikidega 

tutvumiseks. 17.09.2019 tutvusid komisjoni liikmed Kostiveres vee- ja taimekaitse 

probleemidega. 19.09.2019 tutvusid komisjoni liikmed olukorraga Paljassaare sadama juures. 

10.10.2019 toimus väljasõiduistung Kundasse, kus külastati AS-i Estonian Cell, seejärel 

toimus Viru-Nigula vallavalitsuses arutelu Kunda hüdroelektrijaamast. 

 

Eelnõud 

 

II istungjärgul oli komisjoni menetluses 4 seaduse eelnõu. Enne perioodi algust oli menetluses 

1 eelnõu ja perioodi jooksul on keskkonnakomisjon juhtivkomisjoniks määratud kolmele 

seaduseelnõule. 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 2 seadust: 

1. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus (54 SE), vastu võetud 22.10.2019 



2. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (55 SE), 

vastu võetud 04.12.2019 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest jäi vastu võtmata 1 seadus: 

1. Keskkonnatasude seaduse täiendamise seadus (41 SE), tagasi lükatud 08.10.2019 

Keskkonnakomisjoni algatas 1 eelnõu, mis ühtlasi jäi ainsa eelnõuna perioodi lõppemisel 

menetlusse: 

1. Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) 

 

Arvamuse andmised 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kahel korral: 

1. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta „Puhas planeet kõigi jaoks – 

Euroopa pikaajaline strateegiline visioon jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise 

ja kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks“ – COM(2018)773. Komisjonis 

arutati arvamuse andmist 08.10.2019 toimunud istungil. 

2. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb 

kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi toimivust. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 21.10.2019 toimunud istungil. 

Õiguskomisjonile esitati arvamus ühel korral: 

1. Arvamuse andmine „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (53 

OE) kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 14.10.2019 toimunud istungil. 

Väliskomisjonile esitati arvamus ühel korral: 

1. Arvamuse andmine  „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ kohta. Komisjonis 

arutati arvamuse andmist 23.09.2019 toimunud istungil. 

Sotsiaalkomisjonile esitati arvamus ühel korral: 

1. Arvamuse andmine kollektiivse pöördumise „Nõuame 5G tehnoloogia 

paigaldamise peatamist Eestis“ kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 

17.09.2019 toimunud istungil. 

 

Kollektiivsed pöördumised 

 

II istungjärgul menetleti komisjonis kokku 3 kollektiivset pöördumist: 

 

1. Kollektiivne pöördumine "Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!", 

arutatud kahel istungil (04.06 ja 17.09.2019), menetlus lõpetatud 24.09.2019; 

 

2. Kollektiivne pöördumine "Lageraied Ajalukku", arutatud viiel istungil (11.06, 16.09, 

21.10, 04.11 ja 05.11.2019), menetlus lõpetatud 11.11.2019; 

 

3. Kollektiivne pöördumine „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“, arutatud viiel 

istungil (12.11, 19.11, 02.12, 03.12 ja 10.12.2019), menetlusega jätkatakse III 

istungjärgul. 



 

Muu tegevus 

 

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

 

09.09.2019 Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2019. a 2. poolaasta õigusloome plaanidest 

24.09.2019 Arutelu tuuleenergia võimalustest Eestis 

14.10.2019  Kompostimise tehnoloogiate arutelu 

15.10.2019  Neitsijärve korrastamise ja tervendamise arutelu  

11.11.2019  Metsanduse arengukava stsenaariumide tutvustus 

18.11.2019  Kasvuhoonegaasi SF6 kasutamise arutelu 

19.11.2019  Riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 tutvustus 

02.12.2019  Arutelu taastuvenergeetikast 

03.12.2019  Arutelu tuumaenergeetikast 

09.12.2019  Jäätmeseadust ja pakendiseadust muutva ringmajanduse paketi tutvustamine 

10.12.2019  Arutelu põlevkivienergeetikast 

16.12.2019 Arutelu metsavargustest 

16.12.2019 Kokkuvõtete tegemine Madridis toimunud COP25 kliimakonverentsist 

 

Komisjoni välistegevus 

 

Keskkonnakomisjon arutas 04.09.2019 Soome Eduskunna keskkonnakomisjoni liikmetega, 

kuidas Läänemerd kaitsta, kliimamuutuste vastu võidelda ja süsinikuvaba majandust 

edendada. Komisjon kohtus 4. novembril Ukraina Ülemraada delegatsiooniga. Kohtumisel 

räägiti Ukraina poliitilisest olukorrast, Eesti keskkonnateemalistest arengukavadest, 

keskkonna järelevalvest ja metsanduslikest küsimustest. 

 

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja aseesimees Yoko Alender olid 6. ja 7. 

oktoobril lähetuses koos komisjoni ametnikega Helsingis Euroopa Liidu parlamentide 

keskkonnakomisjonide esindajate konverentsil, kus arutati kliimamuutustega seonduvaid 

probleeme. Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osales 22. ja 23. novembril 

Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorumi (EUFORES) parlamentidevahelisel konverentsil 

Soome parlamendis. Konverentsi teemaks oli kiirem üleminek taastuvatele energiaallikatele ja 

energiatõhusus. Seejärel oli Yoko Alender 03.12-11.12.2019 lähetuses Hispaanias Madridis, 

kus toimus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istung. 




