
Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade 

 

RK XIII koosseisu IV istungjärgul (12.09.2016 – 18.12.2016) 

 

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) 

 

Koosseisumuudatused  
 

16.09.2016 lahkus Deniss Boroditš (RE) keskkonnakomisjoni liikme kohalt 

majanduskomisjoni.  

23.11.2016 lahkus Mati Raidma (RE) keskkonnakomisjoni liikme kohalt ja uueks liikmeks 

tuli Kalle Palling (RE).  

24.11.2016 lahkus Rein Ratas (K) keskkonnakomisjoni aseesimehe kohalt ja uueks 

liikmeks tuli Igor Kravtšenko (K). 

24.11.2016  lahkus Yoko Alender (RE) keskkonnakomisjoni liikme kohalt 

kultuurikomisjoni ja uueks liikmeks tuli Terje Trei (RE). 

06.12.2016 keskkonnakomisjoni esimeheks kinnitati Rainer Vakra ja aseesimeheks Kalle 

Palling. 

 

Istungite arv 

 

IV istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 21 istungit, millest üks toimunud istung oli 

erakorraline (15.12.2016). Sealhulgas on toimunud kaks avalikku istungit. 18.10.2016 toimus 

avalik istung, kus arutleti Väikese väina avamise kollektiivset pöördumist. Kohal olid 

teadlased, initsiatiivgrupi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad, kes kaalusid võimalikke 

lahendusi Väikese väina seisundi parandamiseks. Lisaks toimus 25.10.2016 komisjoni istungil 

avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal, kus avalikule pöördumisele alla kirjutanud tuntud 

ühiskonna tegelased selgitasid projekti detailsema ja rahulikuma läbimõtlemise vajalikkust.  

 

Eelnõud 

 

IV istungjärgul oli komisjoni menetluses 7 seaduseelnõu ning antud perioodil määrati 

keskkonnakomisjon 6 seaduseelnõu juhtivkomisjoniks. Komisjon algatas IV istungjärgul 1 

eelnõu, milleks oli atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE). 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 5 seadust: 

 

1. Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadus (310 SE), vastu võetud 26.10.2016; 

2. Maapõueseadus (213 SE), vastu võetud 27.10.2016; 

3. Jäätmeseadus (257 SE), vastu võetud 16.11.2016; 

4. Atmosfääriõhu kaitse seadus (319 SE), vastu võetud 13.12.2016; 

5. Veeseadus (316 SE), vastu võetud 13.12.2016. 



Keskkonnakomisjon algatas ühe otsuse eelnõu, milleks oli Riigikogu otsus „Sihtasutuse 

Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete 

nimetamine“ (352 OE). 

Arvamuse andmised 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus viiel korral: 

 

1.  Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis 

käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi teatavaid aspekte, eelkõige 

kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, mille asukoht ei ole teada (1-2/16-616/1). 

Komisjonis arutati arvamuse andmist 12.09.2016 toimunud istungil. 

2. Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse, eelnõu kohta COM(2016) 

482 (1-2/16-546/5). Komisjonis arutati arvamuse andmist 26.09.2016 toimunud 

istungil. 

3. 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 (1-2/15-411/9). Komisjonis arutati arvamuse andmist 

11.10.2016 toimunud istungil. 

4. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside 

heitkogused 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku, eelnõu kohta 

COM(2016) 479 (1-2/16-545/5). Komisjonis arutati arvamuse andmist 11.10.2016 

toimunud istungil. 

5. 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 (1-2/15-411/11). Komisjonis arutati arvamuse andmist 

08.11.2016 toimunud istungil. 

 

Õiguskantsleri ettepaneku arutelu 

 

Keskkonnakomisjon arutas 11.10.2016 toimunud istungil õiguskantsleri ettepanekut 

looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Komisjon otsustas toetada 

õiguskantsleri ettepanekut põhimõtteliselt. 

 

Muu tegevus 

 

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

12.09.2016 Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2016.a. II poolaasta õigusloome plaanidest 

12.09.2016 Korruptsioonivastase erikomisjoni 15.06.2016 kiri nr 2-11/16-8/15 

22.09.2016 Ühisistung riigikaitsekomisjoniga teemal: tuulepargid ja eelhoiatus 

10.10.2016 Arutelu teemal: rohealade omandisuhted, reformimata riigimaad 

17.10.2016 Arutelu teemal: Reidi tee ehitusprojekt 

18.10.2016 Arutelu teemal: Väikese väina avamise kollektiivne pöördumine  

24.10.2016 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), Keskkonnaministeeriumi 

valitsemisala tutvustus 

25.10.2016 Avalik arutelu teemal: Rail Balticu projekt 

07.11.2016 Energiamajanduse arengukava aastani 2030 
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21.11.2016 Arutelu teemal: Teeme Ära SA plaanid ja üleilmse koristusaktsiooni 

ettevalmistamine 

05.12.2016 Arutelu teemal: ressursitasude jaotus ja jäätmehoolduse rahastamine, kohtumine 

Võrumaa omavalitsusjuhtidega 

05.12.2016 Arutelu ressursitasude jaotusest ja jäätmehoolduse rahastamisest Võrumaa 

omavalitsusjuhtidega 

06.12.2016 Arutelu teemal: linnujahi korraldamine ja šaakali leviku tõkestamine 

12.12.2016 Arutelu teemal: Rail Balticu projekti hetkeolukord 

 


