
Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIV koosseisu I istungjärgul (04.04.2019-13.06.2019) 

 

 

Esimees:  Erki Savisaar (K)  

Aseesimees:  Yoko Alender (RE) 

Liikmed:  Riho Breivel (EKRE) 

 Peeter Ernits (EKRE) 

Heiki Kranich (RE) 

Igor Kravtšenko (K) 

 Jevgeni Ossinovski (SDE) 

Kalle Palling (RE) 

Üllar Saaremäe (IRL) 

 

 

Istungid 

I istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 12 korralist istungit, millest üks oli 14. mail 

väljasõiduistung Aegviitu, kus toimus kohtumine RMK juhtkonnaga ning 4. juunil oli avalik 

ühisistung sotsiaalkomisjoniga, kus arutati kollektiivset pöördumist  "Nõuame 5G tehnoloogia 

paigaldamise peatamist Eestis!" 

 

Eelnõud 

I istungjärgul oli komisjoni menetluses 2 seaduse ja 2 otsuse eelnõu. Keskkonnakomisjon 

esitas kaks otsuse eelnõud, milleks olid Riigikogu otsus „Sihtasutuse 

Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete 

nimetamine“ (23 OE) ning Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu 

liikmete nimetamine“ (24 OE). 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 1 seadus ja 2 otsust:  

1.  Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (15 SE), vastu võetud 

12.06.2019; 

2.  Riigikogu otsus "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" 

(24 OE), vastu võetud 03.06.2019. 

3. Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete 

tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" (23 OE), vastu võetud 04.06.2019; 

 

Keskkonnakomisjoni menetlusse jäi 1 eelnõu: 

1.  Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE). 

 

Arvamuse andmised Euroopa Liidu asjade komisjonile  

1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse 

määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat 

üleilmset andmekogumissüsteemi, eelnõu kohta COM(2019) 38 (1-2/19-66/4) – 

istungil arutati 06.05.2019. 

 

 



Kollektiivsed pöördumised 

 

I istungjärgul menetleti komisjonis kokku 2 kollektiivset pöördumist, mille menetlusega 

jätkatakse II istungjärgul: 

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

arutatud 1 istungil (04.06.2019); 

2. Kollektiivne pöördumine "Lageraied Ajalukku", arutatud 1 istungil (11.06.2019). 

 

Parlamentaarsetel kuulamistel käsitletud teemad 

 

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

06.05.2019 Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli projekti Soome keskkonnamõju 

hindamise programmi materjalid 

07.05.2019 Välisõhu kvaliteet 

27.05.2019 Metsanduse arengukava aastateks 2021-2030 

28.05.2019 Rail Balticu hetkeseis 

03.06.2019 Ioniseeriva ja mitteioniseeriv kiirguse ning kiirgusohutuse põhimõtted 

10.06.2019 Jäätmeseaduse muutmise põhimõtted 

10.06.2019 Loomsete jäätmete käitlemine 

 

Muu tegevus 

 

Komisjon kohtus 15. mail kliimateadlase Dr Annela Anger-Kraaviga, kes on ka ÜRO 

kliimapaneeli liige. Lisaks kohtusid komisjoni liikmed 4. juunil Euroopa Komisjoni kliima 

peadirektoraadi peadirektor Raffaele Mauro Petriccionega, kellega arutati Euroopa Liidu 

pikaajalist kliimastrateegiat ning Eesti väljakutseid. Samuti oli keskkonnakomisjon kutsutud 

2. juulil kohtuma Vabariigi Presidendiga.  




