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Istungid  

IV istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 20 korralist istungit, sealhulgas ühise istungi 

maaelukomisjoniga (13.10.2020 teemal kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE)) ja 

ühe avaliku istungi (29.10.2020 kollektiivne pöördumine „Maapõueseaduse muutmiseks, et 

hoida karjäärid eluhoonetest eemal“). 

 

Eelnõud 

IV istungjärgul oli komisjoni menetluses 8 seaduse eelnõu. Enne perioodi algust oli menetluses 3 

seaduse eelnõu ja perioodi jooksul on keskkonnakomisjon juhtivkomisjoniks määratud 5 seaduse 

eelnõule. 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 2 seadust: 

1. Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(196 SE) vastu võetud 30.09.2020 

2. Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike 

lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE) vastu võetud 12.10.2020 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest lükati tagasi 1: 

1. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest jäid menetlusse 5: 

1. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE)  

2. Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) 

3. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) (292 SE) 

4. Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) 

5. 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike 

ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 

SE) 

 

Kollektiivsed pöördumised 

IV istungjärgul menetleti komisjonis kokku 2 kollektiivset pöördumist. 

 

Keskkonnakomisjon lõpetas 1 kollektiivse pöördumise menetlemise: 

1. Kollektiivne pöördumine „Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest  

eemal“, arutatud kahel istungil (29.09.2020 ja 27.10.2020), menetlus lõpetatud 29.10.2020 

 

Keskkonnakomisjoni menetlusse jäi 1 kollektiivne pöördumine: 

1. Kollektiivne pöördumine „Metsapöördumine“ 



Arvamuse andmised teistele komisjonidele: 

 

Maaelukomisjonile 

1. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) kohta. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 13.10.2020 ja 27.10.2020. 

 

Rahanduskomisjonile 

1. Riigikogu otsus „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035““ heakskiitmine (262 OE) 

kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 07.12.2020. 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile 

1. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 

2030“ kohta COM(2020) 380. Komisjonis arutati arvamuse andmist 12.10.2020. 

2. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine - 

lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa 

vesinikustrateegia“ kohta COM(2020) 299, COM(2020) 301. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 24.11.2020. 

3. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Fluoritud kasvuhoonegaasid – 

Euroopa Liidu eeskirjade ülevaade (2015–2020)“ kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 

07.12.2020. 

4. Eesti seisukohad teatise „Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia. Mürgivaba keskkonna 

loomise suunas“ kohta COM(2020) 667. Komisjonis arutati arvamuse andmist 14.12.2020. 

 

 

Muu tegevus 

 

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

 

22.09.2020 Metsanduse statistika arutelu 

27.10.2020 Ohtlike jäätmete käitlemise arutelu 

09.11.2020 Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu 

koostise ja koguste uuringu tulemuste tutvustus 

09.11.2020 Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele 

plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüsi tutvustus 

16.11.2020 Rohevõrgustike planeerimine üldplaneeringute koostamise arutelu 

23.11.2020 Eesti kui maheriik arutelu 

24.11.2020 „Rohetiigri“ tutvustus 

15.12.2020 Arutelu põlevkivituha töötlemise tehase eriplaneeringu algatamisest 
 


