Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade
RK XIII koosseisu III istungjärgul (11.01.2016 – 16.06.2016)
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Koosseisumuudatused
09.02.2016 lahkus Raivo Põldaru (EKRE) keskkonnakomisjoni liikme kohalt
sotsiaalkomisjoni.
Istungite arv
III istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 35 istungit, kõik toimunud istungid olid
korralised. Sealhulgas on toimunud kaks väljasõiduistungit. 19.04.2016 toimus
väljasõiduistung AS-i A.L.A.R.A, kus komisjon tutvus radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise
ja hoiustamisega ning kus saadi ülevaade radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga rajamise
plaanidest. 10.05.2016 toimus väljasõiduistung Paljassaare reoveepuhastusjaama, kus
komisjon tutvus reoveepuhastusjaama tegevusega, jälgiti reovee puhastamise protsessi ning
kohtuti Eesti Vee-ettevõtjate Liidu esindajatega. 09.02.2016 toimus avalik istung, kus oli
arutelul küsimus, kas puidu põletamine on 21. sajandil taastuvenergeetika. Tähelepanu
keskmes olid puitkütusega seotud küsimused tulenevalt valitsuse otsusest lubada seda
kasutada statistikakaubanduse raames Narva elektrijaamades. Lisaks toimus 07.06.2016
komisjoni istungil avalik arutelu, kus arutati lendorava ja metsade kaitseks esitatud
kollektiivset pöördumist ning otsiti lahendust, kuidas riigina jõulisemalt kaitsta lendoravat.
Eelnõud
Enne III istungjärgu algust oli komisjoni menetluses 3 seaduseelnõu, keskkonnakomisjon
määrati 7 seaduseelnõu ja ühe otsuse eelnõu juhtivkomisjoniks ning pärast III istungjärgu
lõppu on komisjoni menetluses 3 seaduseelnõu. Komisjon algatas perioodi jooksul ühe
eelnõu, milleks oli veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE).
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 7 seadust:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), vastu võetud 16.03.2016;
Keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE), vastu võetud 04.05.2016;
Kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), vastu võetud 08.06.2016;
Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE), vastu võetud 15.06.2016;
Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), vastu võetud 15.06.2016;
Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE), vastu võetud
16.06.2016;

7. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE), vastu võetud 16.06.2016.
Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 1 otsus:
1. Riigikogu otsus „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamine“
(166 OE).
Arvamuse andmised
Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus neljal korral:
1. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas ringmajanduse
paketi kohta, COM(2014) 397, COM(2014) 398, COM(2014) 440, COM(2014) 445,
COM(2014) 446. Komisjonis arutati arvamuse andmist 22.02.2016 toimunud istungil.
2. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa
Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat
pärast 2020. aastat. Komisjonis arutati arvamuse andmist 03.05.2016 toimunud istungil.
3. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kalavarude ja
mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil, COM(2016) 134. Komisjonis
arutati arvamuse andmist 03.05.2016 toimunud istungil.
4. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega
väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr
1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009, SWD(2016) 64; SWD(2016) 65; COM(2016) 157.
Komisjonis arutati arvamuse andmist 03.05.2016 toimunud istungil.
Õiguskantsleri ettepaneku arutelu
Keskkonnakomisjon arutas 11.01.2016 ja 18.01.2016 toimunud istungitel õiguskantsleri
ettepanekut veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Komisjon otsustas
õiguskantsleri ettepanekut toetada.
Muu tegevus
Valik komisjoni istungitel arutatud teemadest, mis ei olnud seotud eelnõude arutamisega:
18.01.2016 Ülevaade Pariisi kliimakonverentsi tulemustest
19.01.2016 Rail Balticu rajamise hetkeseisu arutelu
26.01.2016 Arutelu energiatuulikute ehitamisest ja nende mõjust riigikaitselistele ehitistele
ning elektrituulikute tööstuse rajamisest Ida-Virumaale
16.02.2016 Arutelu loodusobjektide kaitse alla võtmise protsessist ja kaitse planeerimisest
23.02.2016 Arutelu rehvide kogumisest ja taaskasutamise süsteemi probleemidest
08.03.2016 Arutelu mesilastest ja pestitsiididest
15.03.2016 Arutelu Kukruse aherainemäe korrastamisest
12.04.2016 Dotsent Hannes Veinla ettekanne keskkonnaseadustiku üldosa seadusest
31.05.2016 Arutelu Väikese väina tammiavadest
31.05.2016 Arutelu kalapüüginõuete rikkumisest Pärnu lahes
07.06.2016 Lendorava petitsiooni avalik arutelu
13.06.2016 Kliimapoliitika põhialuste tutvustamine
14.06.2016 Organic Estonia ja mahemetsade arutelu

Lisaks korraldas keskkonnakomisjon 08.06.2016 koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse
Liiduga ühiskonverentsi „Väärtustame metsa – kasvatame majandust“.
Komisjoni välistegevus
Perioodi jooksul on komisjoni esimees osalenud kahel välislähetusel. Komisjoni esimees
Rainer Vakra viibis 20.-27. märts 2016 lähetusel Prantsuse Vabariigis Pariisis ning 22.-25.
mail 2016 lähetusel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Londonis Eesti Metsa- ja
Puidutööstuse Liidu poolt korraldatud puitarhitektuuri õppevisiidil.
Komisjon kohtus 12.01.2016 toimunud istungil Euroopa Komisjoni kliimameetmete
peadirektori Jos Delbekega. Kohtumisel olid kõne all Eesti põlevkivienergeetika ja
metsanduse tulevik Pariisi kliimakokkuleppe valguses. Lisaks kohtus komisjon 18.02.2016
Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega.

