
Keskkonnakomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XIV V istungjärgul 11.01–20.06.2021 
 

 

Esimees:   Yoko Alender (RE) 

Aseesimees:  Andres Metsoja (I) 

Liikmed:        Peeter Ernits (EKRE) 

Heiki Kranich (RE) 

Timo Suslov (RE) 

Igor Kravtšenko (K) 

Natalia Malleus (K) 

 Jevgeni Ossinovski (SDE) 

 

Muudatused koosseisus 

28.01.2021 lahkus Erki Savisaar (K) keskkonnakomisjonist rahanduskomisjoni 

28.01.2021 lahkus Mart Võrklaev (RE) keskkonnakomisjonist põhiseaduskomisjoni 

28.01.2021 lahkus Üllar Saaremäe (I) keskkonnakomisjonist maaelukomisjoni 

28.01.2021 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Jüri Ratas (K) 

28.01.2021 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Timo Suslov (RE) 

28.01.2021 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Natalia Malleus (K) 

28.01.2021 keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Andres Metsoja (I) 

18.03.2021 lahkus Jüri Ratas (K) keskkonnakomisjonist Riigikogu esimeheks  

30.03.2021 lahkus Siim Pohlak (EKRE) keskkonnakomisjonist sotsiaalkomisjoni 

 

Istungid  

V istungjärgul pidas keskkonnakomisjon kokku 46 korralist istungit, sealhulgas ühe 

erakorralise istungi (27.01.21), kolm ühist istungit majanduskomisjoniga (23.02.21 teemal 

„Tugitegevused vesinikutehnoloogiate projektidele“, 17.05.21 teemal „Kollektiivne 

pöördumine Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel“, 

31.05.21 teemal Arenguseire Keskuse raporti tutvustus „Liikuvuse tulevik. 

Arengustsenaariumid aastani 2035.“), kolm ühist istungit maaelukomisjoniga (12.01.21 

teemal „Arutelu vesiviljeluse valdkonna arenguvõimaluste üle (Eesti Avamere Vesiviljelejate 

Ühistu kiri 13.11.20), 10.06.21 teemal jahipiirkondade kasutusõiguse tulevik ja 14.06.21 

teemal maa- ja rannarahva pöördumine), kaks avalikku istungit (19.01.21 ja 09.03.21) ja kaks 

väljasõiduistungit 08.06.21 tutvumine soode taastamisega ning 15.06.21 väljasõit erametsa. 

 

Eelnõud 

V istungjärgul oli komisjoni menetluses 8 seaduse eelnõu ja 3 otsuse eelnõu. Enne perioodi 

algust oli menetluses 5 seaduse eelnõu ja perioodi jooksul on keskkonnakomisjon 

juhtivkomisjoniks määratud 3 seaduse eelnõule ja 3 otsuse eelnõule. 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest võeti vastu 6 seadust ja 2 otsust: 

1. 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja 

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

eelnõu (302 SE), vastu võetud 17.03.2021 

2. Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete 

tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (342 OE), vastu võetud 17.03.2021 

3. Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja 

uue liikme nimetamine“ eelnõu (343 OE), vastu võetud 17.03.2021 



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

24.03.2021 

5. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), vastu võetud 

21.04.2021 

6. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (364 SE), vastu võetud 19.05.2021 

7. Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), vastu 

võetud 02.06.2021 

8. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), vastu võetud 15.06.2021 

 

Keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon algatasid 1 otsuse eelnõu, mis võeti Riigikogu 

menetlusest tagasi: 

1. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu 

määramiseks" eelnõu (316 OE) 

 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud seaduse eelnõudest jäid menetlusse 2:  

1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) (292 SE) 

2. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) 

 

Kollektiivsed pöördumised 

V istungjärgul menetleti komisjonis kokku 5 kollektiivset pöördumist. 

Keskkonnakomisjon lõpetas 2 kollektiivse pöördumise menetlemise: 

1. Kollektiivne pöördumine „Metsapöördumine“, arutatud kahel istungil (19.01.21, 25.01.21), 

menetlus lõpetatud 25.01.21 

2. Kollektiivne pöördumine: "Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid 

Eestis olema keelatud? ", arutatud kahel istungil (09.03.21, 18.05.21), menetlus lõpetatud 

27.05.21. 

 

Keskkonnakomisjoni menetlusse jäi 3 kollektiivset pöördumist: 

1. Kollektiivne pöördumine Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti 

merel, arutatud 17.05.21 istungil 

2. Kollektiivne pöördumine tootjavastutuse laiendamine sigaretikonile kui ohtlikule jäätmele, 

arutatud 10.06.21 istungil 

3. Kollektiivne pöördumine "Kohustuslik pesitsusrahu Looduskaitseseadusesse!", arutatud 

15.06.21 istungil 

 

Arvamuse andmised teistele komisjonidele: 

Euroopa Liidu asjade komisjonile  

1. Eesti seisukohad Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa 

Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle COM(2020) 787. Komisjonis 

arutati arvamuse andmist 15.02.21 

2. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalikele konsultatsioonidele energiatõhusust 

käsitleva direktiivi 2012/27/EL läbivaatamise ja muutmise kohta ning taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist käsitleva direktiivi (EL) 2018/2001 

läbivaatamise kohta. Komisjonis arutati arvamuse andmist 16.02.21 

3. Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu 

suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824. Komisjonis 

arutati arvamuse andmist 22.02.21 



4. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb patareisid ja akusid 

ning patarei- ja akujäätmeid, eelnõu kohta - COM(2020) 798. Komisjonis arutati arvamuse 

andmist 08.03.21 

5. Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - 

COM(2020) 789. Komisjonis arutati arvamuse andmist 15.03.21 

6. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ 

kohta - COM(2020) 663. Komisjonis arutati arvamuse andmist 03.05.21 

7. Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa 

kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82. 

Komisjonis arutati arvamuse andmist 11.05.21 

 

Arvamuse andmine Riigikohtule: 

1. Põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-21-3. Komisjonis arutati arvamuse andmist 19.04.21 

 

Muu tegevus 

 

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

 

18.01.21 Arutelu rohekoridoride teemal 

16.02.21 Single Earth tutvustus 

25.02.21 Metsandusalane arutelu RMK juhatuse liikmetega 

15.03.21 Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2030 eesmärkide tutvustamine 

16.03.21 Raporti vääriselupaikade hävimisest riigimetsas tutvustamine 

25.03.21 Riigikontrolli ülevaate "Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt" ja 

auditi „Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle“ aruannete 

tutvustamine 

05.04.21 Arutelu teemal: ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord Eesti merealal 

12.04.21 Arutelu metsaregistri andmete väärkasutusest 

20.04.21 Arutelu rohehangete teemal 

04.05.21 Ülevaade maavarade kaevandamisest ja varudest Eestis 

18.05.21 Arutelu biolagunevate jäätmete sertifitseerimise teemal 

20.05.21 Ülevaade Eestimaa Looduse Fondi ja Estwatchi koostatud uuringust, kui hästi on 

hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad 

02.06.21 Rohetiigrit tutvustav infopäev Riigikogu konverentsisaalis 

07.06.21 KAH alade arutelu 

08.06.21 Metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustus  

14.06.21 Eesti mereala planeeringu ja mõjude hindamise aruande eelnõude tutvustamine 

16.06.21 Metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustav infopäev Riigikogu konverentsisaalis 

 

 
 


