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Istungite arv 

 

II istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 17 istungit, kõik toimunud istungid olid 

korralised. Sealhulgas 29.09.2015 toimus maaelukomisjoniga ühisistung, kus oli arutelul 

loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine ning sigade Aafrika katkuga seotud 

probleemid. 15.09.2015 toimus väljasõiduistung RMK Viimsi looduskeskusesse, kus 

komisjon kohtus keskkonnaministri Marko Pomerantsiga, kes andis ülevaate 

Keskkonnaministeeriumi 2015. a teise poolaasta õigusloome plaanidest ning 17.11.2015 

külastas komisjon Ülemiste veepuhastusjaama ja kohtus Eesti Vee-ettevõtjate Liidu 

esindajatega. Lisaks toimus 14.12.2015 väljasõiduistung RMK-sse, kus komisjonile tutvustati 

looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE). 

 

Eelnõud 

 

Enne II istungjärgu algust oli komisjoni menetluses 6 seaduseelnõu, keskkonnakomisjon 

määrati 4 seaduseelnõu juhtivkomisjoniks ning pärast II istungjärgu lõppu on komisjoni 

menetluses 3 seaduseelnõu. 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 7 seadust: 

 

1. „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise 

lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja 

Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ 

ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE), vastu võetud 28.10.2015; 

2. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE), vastu võetud 29.10.2015; 

3. Kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE), vastu võetud 29.10.2015; 

4. Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE), vastu võetud 19.11.2015; 

5. Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE), 

vastu võetud 19.11.2015; 

6. Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE), vastu võetud 09.12.2015; 

7. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), vastu võetud 16.12.2015. 

 

 

 



Arvamuse andmised 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kolmel korral: 

 

1. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Nõukogu otsuste, 

mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva 

rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja 

nende sellega ühinemist Euroopa Liidu nimel kohta, COM(2015) 304; COM(2015) 305. 

Komisjonis arutati arvamuse andmist 28.09.2015 toimunud istungil. 

2. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada 

heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad 

süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta, SWD(2015) 135, SWD(2015) 136, 

COM(2015) 337). Komisjonis arutati arvamuse andmist 19.10.2015 toimunud istungil. 

3. Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas osoonikihti 

kahandavate ainete Montreali protokolli muutmise kohta. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 26.10.2015 toimunud istungil. 

 

Muu tegevus 

 

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

21.09.2015 ja 28.09.2015 Arutelu Väikese väina avamisest 

28.09.2015 Õiguskantsleri märgukiri 11.06.2015, nr 1-6/15-49/1 

29.09.2015 Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine 

29.09.2015 Sigade Aafrika katkuga seotud probleemide arutelu 

12.10.2015 Arutelu Riigimetsa Majandamise Keskuse õiguslikust vormist 

13.10.2015 Pakendiaruandluse ja –auditi teemaline arutelu 

09.11.2015 Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ 

tutvustamine 

16.11.2015 Ülevaade Pariisis 30.11-11.12.2015 toimuvast kliimamuutuste konverentsist 

17.11.2015 Kohtumine Eesti Vee-ettevõtjate Liiduga 

 

Lisaks korraldas keskkonnakomisjon Keskkonnaministeeriumiga, Prantsuse saatkonnaga 

Eestis, Eesti Taastuvenergia Kojaga ja Eestimaa Looduse Fondiga koostöös seminari „Pariisi 

kliimakonverents – kellele võimalus, kellele väljakutse?“. 

 

Komisjoni välistegevus 

 

Perioodi jooksul on komisjoni esimees osalenud kahel välislähetusel. Komisjoni esimees 

Rainer Vakra viibis 23.09-25.09.2015. a lähetusel Prantsuse Vabariigi parlamendis 

korraldatud konverentsil, kus käsitleti tehnoloogia arengut ja kliimamuutuseid ning 03.12-

08.12.2015. a osales ta Prantsuse Vabariigis Pariisi kliimakonverentsil. Lisaks kohtus 

komisjoni esimees 3. novembril Prantsuse Vabariigi suursaadiku Michel Raineriga, kellega 

arutleti Pariisi kliimakonverentsi 2015/COP21 üle. 

 

 


