Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade
RK XIII koosseisu V istungjärgul (09.01.2017 – 18.06.2017)
Koosseis
Esimees:
Rainer Vakra (SDE)
Aseesimees: Kalle Palling (RE)
Liikmed:
Valeri Korb (K)
Igor Kravtšenko (K)
Meelis Mälberg (RE)
Andres Metsoja (IRL)
Terje Trei (RE)
Istungid
V istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 28 korralist istungit, millest kaks olid
avalikud istungid. 17. jaanuaril toimus avalik istung, kus arutleti keskkonnakomisjonile
saadetud avalikku kirja „Eesti metsa kaitseks“. Kohal olid initsiatiivgrupi, ülikoolide,
keskkonnaühenduste, Erakond Eestimaa Rohelised, Keskkonnaministeeriumi ja
Maaelukomisjoni esindajad, kes arutasid metsaraie piirangute leevendamise ning kuuskede
raievanuse alandamise üle. Lisaks toimus 9. märtsi komisjoni istungil avalik arutelu
isetekkeliste prügimägede likvideerimisest, kus asjasse puutuvad ametkonnad püüdsid leida
ebaseaduslike prügimägede probleemile kiireid lahendusi ning kaaluti muudatusi
seadusandluses. Istungile eelnes väljasõit Tallinnas Silikaltsiidi 7 kinnistul asuvale
isetekkelisele prügimäele.
Eelnõud
V istungjärgul oli komisjoni menetluses 15 seaduseelnõu ning 3 otsuse eelnõu.
Keskkonnakomisjon määrati 17 eelnõu juhtivkomisjoniks, komisjon ise algatas 1 eelnõu,
milleks oli looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE).
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 12 seadust:
1. Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus (355 SE), vastu võetud 21.02.2017;
2. Pakendiseaduse muutmise seadus (358 SE), vastu võetud 21.03.2017
3. Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus (373 SE), vastu võetud 06.04.2017;
4. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadus (397 SE), vastu võetud 10.05.2017;
5. Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus (396 SE), vastu võetud
14.06.2017;
6. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise
seadus (415 SE), vastu võetud 19.06.2017;
7. Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise
seadus (464 SE), vastu võetud 19.06.2017;
8. Kiirgusseaduse muutmise seadus (463 SE), vastu võetud 19.06.2017;
9. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus (462 SE), vastu võetud
19.06.2017;

10. Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (452 SE), , vastu
võetud 19.06.2017;
11. Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) (444 SE),
vastu võetud 19.06.2017;
12. Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus (443 SE), vastu võetud 19.06.2017
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud otsuse eelnõudest võeti vastu 2 otsust:
1. Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" (362 OE), vastu võetud
05.04.2017;
2. Riigikogu otsus "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" (410 OE), vastu
võetud 06.06.2017
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest lükati Riigikogu täiskogu poolt tagasi 2
eelnõu, milleks olid loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus (392 SE) ja
Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Eesti metsanduse arengukava
aastani 2020“ muutmiseks" (425 OE).
Keskkonnakomisjoni menetlusse on jäänud 2 eelnõu:
1. Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1
täiendamise seadus (56 SE)
2. Metsaseaduse § 40 muutmise seadus (420 SE)
Arvamuse andmised

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus neljal korral:
1. Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat
vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist,
eelnõu kohta COM(2015) 337 (1-2/15-411/15). Komisjonis arutati arvamuse andmist
20.02.2017 toimunud istungil.
2. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid (1-2/17-59/1). Komisjonis
arutati arvamuse andmist 20.02.2017 toimunud istungil.
3. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse
kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta (1-2/1716/2). Komisjonis arutati arvamuse andmist 06.03.2017 toimunud istungil.
4. Eesti seisukohad rahvusvahelise ookeanide majandamise kava kohta (1-2/16-674/2).
Komisjonis arutati arvamuse andmist 06.03.2017 toimunud istungil.
Maaelukomisjonile esitati arvamus ühel korral:
1. Arvamuse andmine maaelukomisjonile loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu
(445 SE) kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 05.06.2017 toimunud istungil.
Muu tegevus
Valik komisjoni istungitel arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude arutamisega:
10.01.2017 Riigikontrolli aruande „Riigi ja kohalike omavalistuste tegevus olmejäätmete
kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ tutvustamine
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Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2017. a 1. poolaasta õigusloome plaanidest
Arutelu teemal: Eesti metsa kaitseks
Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030
Kohtumine Arenguseire Keskuse juhataja Tea Daniloviga
Arutelu teemal: isetekkeliste prügimägede likvideerimine
Eesti FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) kaasamispõhimõtete
tutvustamine
Kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks avalik 20.02.2017 pöördumine Keretü
looduskaitseala moodustamise kiirendamiseks
OÜ EST-FOR Investi projekti tutvustus
Kokkuvõtete tegemine keskkonnakomisjoni I poolaasta tööst 2017. aastal

Lisaks eelnevale kohtuti Riigikogus 24.05.2017 Euroopa Parlamendi keskkonna-,
rahvatervishoiu- ja toiduohutuse komisjoni liikmetega ning arutleti Eesti jäätme- ja
energiamajanduse, samuti ka looduskaitse teemadel.
07.06.2017 korraldas keskkonnakomisjon koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga
konverentsi „Pilk puidutööstuse tulevikku“.
22.06.2017 komisjonis ümarlaud, kus olid arutlusel Tallinnas, Haabersti ristmikul asuva
hõberemmelga langetamisega seonduvad küsimused.
03.08.2017 arutas keskkonnakomisjon pestitsiidide kasutamisest tingitud mesilaste
hukkumist.
25.08.2017 arutas keskkonnakomisjon kiirlaevade poolt tekitatavate lainete mõju Tallinna
lahes.
Komisjoni välistegevus
Komisjoni esimees Rainer Vakra viibis Maltal 06.-08.04.2017 ning modereeris majandus- ja
keskkonnakomisjoni esimeeste kohtumist. Komisjoniliikmed Rainer Vakra, Terje Trei ja
Andres Metsoja viibisid 19.-22.04.2017 Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kutsel Dublinis, et
tutvuda sealse jäätmekäitlusega. Lisaks osales Rainer Vakra õppereisil Filipiinidel 27.0504.06.2017, kus anti ülevaade arengukoostööprojektide vajaduspõhisusest ning kohtuti
kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ning ametnikega.

