
Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade 

 

RK XIII koosseisu I istungjärgul (30.03.2015 – 27.08.2015) 

 

Koosseis  

 

Esimees:  Rainer Vakra (SDE)  

Aseesimees:  Rein Ratas (K)  

Liikmed:  Andres Metsoja (IRL) 

Deniss Boroditš (RE)  

Ivi Eenmaa (RE) 

Mati Raidma (RE) 

Raivo Põldaru (EKRE)  

Valeri Korb (K) 

 

Koosseisu muudatused 

 

15.07.2015 lahkus Ivi Eenmaa keskkonnakomisjoni liikme kohalt ning 28.07.2015 asus 

Meelis Mälberg keskkonnakomisjoni liikme kohale. 

 

Istungite arv 

 

I istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 19 istungit, 16 istungit neist olid korralised 

ning kolm neist olid erakorralised (10.06.2015, 02.07.2015 ja 27.08.2015). Sealhulgas 

02.06.2015 toimus maaelukomisjoniga avalik ühisistung, kus oli arutelul 

karusloomakasvanduste keelustamine. 11.05.2015 toimus väljasõiduistung 

Keskkonnaametisse, kus komisjon sai ülevaate loodusobjektide kaitse alla võtmise protsessist 

ja selle käigus tehtavatest valikutest ning kaitse-eeskirjade koostamisest. Lisaks 29.05.2015 

toimus väljasõiduistung Pärnumaale, kus kohtuti omavalitsusjuhtidega ja arutati 

looduskaitseliste probleemide üle. 

 

Eelnõud 

 

Keskkonnakomisjon määrati 3 seaduseelnõu ja 2 otsuse eelnõu juhtivkomisjoniks. Pärast I 

istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses 1 seaduseelnõu (jahiseaduse §-ga 101 täiendamise 

ja püsiasutusega väikesaarte seaduse § 5 lg 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE)). 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 2 seadust ja 2 otsust: 

 

1. Veeseaduse muutmise seadus (23 SE), vastu võetud 11.06.2015; 

2. Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (43 SE), vastu võetud 

15.06.2015; 

3. Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ 

(45 OE), vastu võetud 09.06.2015; 

4. Riigikogu otsus „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete 

tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ (44 OE), vastu võetud 09.06.2015; 

 

Seejuures keskkonnakomisjon ise algatas ja esitas kaks otsuse eelnõud, milleks olid Riigikogu 

otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ (45 OE) ja Riigikogu 



otsus „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja 

uute liikmete nimetamine“ (44 OE). 

 

Arvamuse andmised 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile esitati arvamus kolmel korral: 

 

1. 1-2/15-60/5 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 

hülgetoodetega kauplemise kohta, eelnõu suhtes, COM(2015) 45. Komisjonis arutati 

arvamuse andmist 13.04.2015 toimunud istungil. 

2. 1-2/15-238/3 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas 

Euroopa energialiidu paketi kohta, COM(2015) 80; COM(2015) 81; COM(2015) 82. 

Komisjonis arutati arvamuse andmist 25.05.2015 toimunud istungil; 

3. 1-2/15-302/2 Keskkonnakomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas 

põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist Euroopa Liidu kliima- 

ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi 

kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 01.06.2015 toimunud istungil; 

 

Samuti andis keskkonnakomisjon ühel korral arvamuse väliskomisjonile. Arvamuse andmist 

arutati 28.04.2015 ning arvamus anti Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa 

Komisjoni teatise „Vaesuse kaotamine ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. 

aastat“ kohta, COM(2015) 44. 

 

Muu tegevus 

 

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

 

27.04.2015 Eesti Erametsaliidu avalik pöördumine 

04.05.2015 „Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015-2019“ keskkonnapoliitika 

ettevalmistamise tutvustus 

05.05.2015 Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike 

koosluste säilitamise tagamiseks“ kuulamine 

11.05.2015 Ülevaade loodusobjektide kaitse alla võtmise protsessist ja selle käigus tehtavatest 

valikutest ning kaitse-eeskirjade koostamisest 

26.05.2015 Arutelu räimepüügist Liivi Lahe piirkonnas 

26.05.2015 Arutelu keskkonnahariduse riiklikust juhtimisest ja rahastamisest 

29.05.2015 Arutelu looduskaitseliste probleemide üle 

02.06.2015 Arutelu karusloomakasvanduste keelustamisest 

03.06.2015 Keskkonnakomisjoni ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldatud 

konverents „Kestlik tulevikumajandus – fookus metsa- ja puidutööstusel“ 

08.06.2015 Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamise- ja 

töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel“ kuulamine 

08.06.2015 Arutelu biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva elektrijaamades 

 

 

 

 


