Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade
RK XII koosseisu VIII istungjärk (08.09.2014 – 18.12.2014)
Koosseis
Esimees:
Rainer Vakra (fraktsiooni mittekuuluv)
Aseesimees: Erki Nool (IRL)
Liikmed:
Annely Akkermann (IRL)
Aivar Rosenberg (RE)
Jaanus Tamkivi (RE)
Rein Randver (SDE)
Tõnis Kõiv (RE)
Urbo Vaarmann (K)
Valeri Korb (K)
Istungite arv
VIII istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 19 istungit, kõik toimunud istungid olid
korralised. Sealhulgas peeti ka 1 ühisistung riigieelarve erikomisjoniga, kus käsitleti
põlevkivisektori arengusuundasid ja keskkonnatasusid (03.11.2014). 18.09.2014 toimus
väljasõiduistung, mille käigus kontrollis keskkonnakomisjon Vaivara ohtlike jäätmete prügila
olukorda ja tutvus Narva-Jõesuu muuli olukorraga.
Eelnõud
Enne VIII istungjärgu algust oli komisjoni menetluses 5 seaduseelnõu, keskkonnakomisjon
määrati 13 seaduseelnõu juhtivkomisjoniks ning pärast VIII istungjärgu lõppu on komisjoni
menetluses 13 seaduseelnõu.
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 3 seadust:
1. Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala
Lumpuri lisaprotokolli ratifitseerimise seadus (711 SE), vastu võetud 11.11.2014;
2. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus (781 SE),
vastu võetud 18.12.2014;
3. Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (778 SE), vastu võetud 18.12.2014.
Tagasi lükati ainsa seaduseelnõuna jäätmeseaduse täiendamise seaduse eelnõu (688 SE)
25.09.2014 ja tagasi võeti ainsa seaduseelnõuna metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (732
SE) 13.11.2014.
Lisaks algatas keskkonnakomisjon 17.11.2014 keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE).
Arvamuse andmised
Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus 4 korral:

1. 1-2/14-619/2 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas
Euroopa Liidu ringmajanduse paketi kohta, COM(2014) 397, COM(2014) 398,
COM(2014) 440, COM(2014) 445, COM(2014) 446. Komisjonis arutati arvamuse
andmist 06.10.2014. a toimunud istungil;
2. 1-2/14-534/6 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade täiendamise
osas Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta, COM(2014)
520. Komisjonis arutati arvamuse andmist 06.10.2014 toimunud istungil;
3. 1-2/14.654/4 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse Läänemere tursa-,
räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, COM(2014)
614. Komisjonis arutati arvamuse andmist 08.12.2014 toimunud istungil;
4. 1-2/14-109/9 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade täiendamise
osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi keskmise võimsusega põletusseadmetest
õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise eelnõu kohta, COM(2013) 917,
COM(2013) 918, COM(2013) 919, COM(2013) 920. Komisjonis arutati arvamuse
andmist 02.12.2014 ja 08.12.2014 toimunud istungil.
Samuti andis keskkonnakomisjon ühel korral arvamuse põhiseaduskomisjonile. Arvamuse
andmist arutati 20.10.2014 ning arvamus anti jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p 1
põhiseaduspärasuse kohta.
Muu tegevus
Komisjoni istungitel on arutatud teemasid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega:
08.09.2014 Ülevaade EL-i finantsvahendite 2014-2020 meetmete planeerimisest keskkonna
valdkonnas
09.09.2014 Puiduenergiat käsitleva uuringu tutvustamine
15.09.2014 Metsandusnõukogu liikmete määramine
15.09.2014 Sigade Aafrika katku tõrjemeetmete rakendamine, arutelu
22.09.2014 Eesti Erametsaliidu 17.08.2014 avalik pöördumine seoses seaduste täitmisega
looduskaitseliste piirangute kehtestamisel, arutelu
22.09.2014 Ettepaneku tegemine Riigikontrollile 2015. aasta tööplaani koostamiseks
06.10.2014
Arutelu
direktiiv
2008/56/EÜ,
millega
kehtestatakse
ühenduse
merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik, riigisisesesse õigusesse ülevõtmise kohta
13.10.2014 2015. a riigieelarve seaduse eelnõu (730 SE) Keskkonnaministeeriumi
valitsemisala tutvustamine
20.10.2014 Kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (744 SE) tutvustamine
17.11.2014 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse
eelnõu algatamine
02.12.2014 Riigieelarve erikomisjoni 22.10.2014. a ettepanek riigimetsa arvestuspõhimõtete
muutmiseks
Lisaks eelnevale toimus 17.11.2014 istungivormi kasutamata ühisarutelu maaelukomisjoniga,
kus tutvustati Eesti biometaani programmi (EBP) esimest vaheraportit.
Komisjoni välistegevus
Komisjoni esimees Rainer Vakra viibis 09.10-12.10.2014 välislähetuses Portugali Vabariigis,
kus osales parlamentide vahelisel taastuvenergia ja energiatõhususe teemalisel kohtumisel.

15.10.2014 kohtus komisjoni esimees Soome õigustudengitega ning tutvustas neile
keskkonnaõiguse teemasid, millega keskkonnakomisjon oma töös kokku puutub ning
05.11.2014 kohtus komisjoni esimees Hiina zero waste spetsialisti Caixuan Yuelega ja
tutvustas talle Eesti jäätmemajanduse korraldamist.

