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1. Lendoravate petitsiooni arutelu
Päevakorrapunkti juhatas sisse komisjoni esimees, kes selgitas, et keskkonnakomisjonile on esitatud
lendorava ja metsade kaitseks kollektiivne pöördumine ning sellele on oma toetusallkirja andnud üle 2000
inimese. Arutelu koos petitsiooni algatajate ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega on korraldatud
leidmaks lahendus, kuidas riigina jõulisemalt kaitsta lendoravat.
Seejärel selgitati pöördumise sisu. Pöördumises kutsutakse üles mitte lubama lendorava elupaigaks
sobilike metsade lageraiet Ida-Virumaal, kui pole hinnatud selle mõju lendoravale ega kavandatud
täiendavast ohutegurist tulenevaid tegevusi. Samuti kutsutakse üles rakendama kiirendatud korras kõiki
äsja kinnitatud lendorava kaitsetegevuskavas kavandatud meetmeid selle liigi kaitseks ja kinnitama
kaitsekord uutes lendorava püsielupaikades.
Istungil märgiti, et keskkonnaminister on allkirjastanud lendorava kaitse tegevuskava, milles on
kavandatud hääbumisohus liigi Eestis säilimiseks vajalikud tegevused aastateks 2016-2020 ning
pikaajalised kaitse-eesmärgid aastani 2030.
Komisjoni esimehe Rainer Vakra küsimusele, kas eelnimetatud tegevuskavas on vasturääkivusi
petitsioonis väljatooduga vastas Züleyxa Izmailova, et vasturääkivusi elupaikade suhtes ei ole. Rainer
Kuuba täiendas, et Keskkonnaministeerium oleks pidanud juba varasemalt reageerima ning istungil
väljendati ka pessimismi tegevuskava toimimise kohta.
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Züleyxa Izmailova rõhutas, et kavandatav metsaseaduse muudatus on lendoravale suureks ohuks, sest
sellega tahetakse alandada kuuse raievanust, kuid raievanus on otseselt seotud lendorava elupaikadega. Ta
lisas, et praegu on haava raievanus 30 aastat, aga tegelikkuses on teada, et lendorav vajab palju vanemaid
puid.
Seejärel selgitas Uudo Timm, kuidas kuuseraie mõjutab lendoravat. Ta selgitas, et mõned aastad tagasi
tehti analüüs, mille tulemus näitas, et vanade haavade, lendoravale sobilike haavikute osakaal, kukub
lähima 15 aasta jooksul 30%-ile praegusest. Seda isegi siis, kui me neid enam jätkuvalt edasi ei raiu.
Haaba on suhtutud kui umbrohtu ja nüüd on sellise metsamajandamise tulemus näha. Praegusel hetkel
kujunevad lendoraval pesapuud ainult tänu sellele, kui nad on kuusesegametsades. Kui me aga toome
kuuse raie vanuse alla, siis sel juhul me paneme ohtu kujuneva metsa ja lendorava.
Komisjon leidis, et tagada tuleb lendoravate püsielupaikades liigile kohane kaitse, millega on võimalik
pidurdada elupaikade hävimine ja arvukuse langus. Komisjon otsustas, et sügisel tuleb arutelu jätkata
Keskkonnaministeeriumiga.
Otsustati:
1.1 Võtta istungil kuuldud informatsioon teadmiseks (konsensus).
2. Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE)
Komisjoni istungil vaadati läbi võimalikud komisjonipoolsed muudatusettepanekud ja jätkati eelmisel
istungil alustatud aruteluga. Ettepanekuid tutvustasid Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi
esindajad. Ettepanekuid kokku oli 10.
Komisjoni esimees Rainer Vakra tõstatas küsimuse, miks on Rahandusministeerium alles nüüd
ettepanekud eelnõu muutmiseks esitanud. Talle vastati, et vahepealse ajaga on valminud analüüs eelnõu
vastavuse kohta Euroopa Liidu õigusega ning riskide maandamiseks on Rahandusministeerium
omapoolsed ettepanekud esitanud.
Otsustati:
2.1. Vormistada eelnõule (233 SE) komisjonipoolsed muudatusettepanekud järgmises sõnastuses:
2.1.1. Täiendada § 1 punkti 1, millega muudetakse KeTS §-i 2, tekstiga järgmises sõnastuses:
„Maavara kaevandamisõiguse tasumäära kehtestamisel üle käesolevas seaduses sätestatud alammäärade
lähtutakse riigi tulu teenimise eesmärgist. Energeetilise maavara puhul lähtutakse lisaks tulu teenimise
eesmärgile energeetilisest maavarast toodetavast lisandväärtusest.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.2. Muuta § 1 punkti 2, millega muudetakse KeTS § 3 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Loodusvarade kasutusõiguse tasu makstakse käesoleva seaduse alusel kehtestatud tasumäärade järgi.
Tasumäärade kehtestamisel arvestatakse loodusvaravarude seisundit, kasutuskohta, kvaliteeti, defitsiitsust
, kasutusviisi keskkonnaohtlikkust, muude loodusvarade kaitse vajadust ning käesolevas seaduses
sätestatud juhul ka tasustatavast loodusvarast loodavast väärtusest. Maavara kaevandamisõiguse
tasumäära kehtestamisel üle käesolevas seaduses sätestatud alammäärade lähtutakse riigi tulu teenimise
eesmärgist. Energeetilise maavara puhul lähtutakse lisaks tulu teenimise eesmärgile energeetilisest
maavarast toodetavast lisandväärtusest.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.3. Muuta § 1 punkti 7, millega muudetakse KeTS 9 lõiget 8 ja sõnastada see järgmiselt:
„7)

paragrahvi 9 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maavara kaevandamisõiguse tasumäära kehtestamisel lähtutakse maavaravaru kvaliteedist,
defitsiitsusest, kaasnevate maavaravarude kaitsevajadusest, kaevandamiskoha ökoloogilisest väärtusest,
kaevandamistingimustest, maavarasid tõhusamalt kasutama suunamise vajadusest, maavarast loodavast
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väärtusest ning maavaravarude kasutusalast ja alternatiivsete materjalide kasutamisvõimalustest samal
eesmärgil. Maavara kaevandamisõiguse tasumäära kehtestamisel üle käesolevas seaduses sätestatud
alammäärade lähtutakse riigi tulu teenimise eesmärgist. Energeetilise maavara puhul lähtutakse lisaks tulu
teenimise eesmärgile energeetilisest maavarast toodetavast lisandväärtusest.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.4. Täiendada eelnõu § 1 punktiga 8 täiendatava KeTS §-i 91 lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Vabariigi Valitsus teeb vajadusel ettepaneku energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäära
ülempiiri tõstmiseks kui see on vajalik ettenähtavas perioodis õiglase tulu teenimiseks.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.5. Teha eelnõus järgmised muudatused (sisuliselt seotud ettepanekud):
2.1.5.1. Täiendada § 1 uue punktiga 9, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„9) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) 25 protsenti 2011. aastal kehtinud tasumäärast kaevandusala asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarvesse, kui maavaravaru kaevandatakse käesoleva lõike punktis 1 nimetamata piirkonnas asuvas
üleriigilise tähtsusega maardlas, välja arvatud käesoleva lõike punktides 5 ja 6 sätestatud juhul;“
2.1.5.2. Täiendada § 1 uue punktiga 10, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
10) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) 100 protsenti kaevandamisala asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui maavaravaru
kaevandatakse kohaliku tähtsusega maardlas, välja arvatud käesoleva lõike punktis 6 sätestatud juhul;“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.6. Muuta § 1 punkti 9 (uues numeratsioonis punkt 11) ja sõnastada see järgmiselt:
„11) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:
„5) 0,275 eurot kaevandatud tonni kohta kaevandamisala asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui
kaevandatakse põlevkivi;
6) 0,29 eurot kaevandatud tonni kohta kaevandamisala asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui
kaevandatakse hästilagunenud turvast;
7) käesoleva lõike punktides 5 ja 6 nimetatud osast üle jääv osa – 100 protsenti riigieelarvesse.“;
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.7. Teha eelnõus järgmised muudatused (sisuliselt seotud ettepanekud):
2.1.7.1. Täiendada § 1 uue punktiga 11 (uues numeratsioonis punkt 13), muutes järgnevate punktide
numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„13) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud raha eraldatakse riigi eraõiguslikes juriidilistes
isikutes osalemise seaduse alusel asutatud sihtasutusele, mille asutajaõigusi teostab
Rahandusministeerium (edaspidi sihtasutus), käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud eesmärgil kasutamiseks
järgmiselt:
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1) kalapüügiõiguse, jahipidamisõiguse ja saastetasudest riigieelarvesse laekunud raha - 2009. aastal
kehtinud keskkonnatasu määrade ulatuses;
2) vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamisõiguse tasudest, välja arvatud käesoleva seaduse § 91
lõikes 1 nimetatud energeetiliste maavarade kaevandamisõiguse tasu, riigieelarvesse laekunud raha - 50%
ulatuses 2009. aastal kehtinud keskkonnatasu määradest.““
2.1.7.2. Täiendada § 1 uue punktiga 12 (uues numeratsioonis punkt 14), muutes järgnevate punktide
numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„14) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sihtasutuse nõukogu liikmetest neli on Riigikogu liikmed,
kes nimetatakse Riigikogu otsusega Riigikogu keskkonnakomisjoni ettepanekul. Valdkonna eest vastutav
minister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgselt. Teised sihtasutuse nõukogu liikmed
nimetab asutajaõiguste teostaja, sealhulgas kolm liiget valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.““
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.8. Muuta § 1 punktiga 11 (uues numeratsioonis punkt 15) muudetava KeTS § 682lõiget 1 ja sõnastada
see järgmiselt:
„(1) Käesoleva seaduse §-e 2, 3, 4, 9, ja 91 rakendatakse käesoleva sätte jõustumisel kehtivas sõnastuses
tagasiulatuvalt 2015. a 1. juulist.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.9. Muuta § 1 punktiga 11 (uues numeratsioonis punkt 15) muudetava KeTS § 682lõiget 8 ja sõnastada
see järgmiselt:
„(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud koefitsientide kaotamise ja lõikes 4 viidatud
kaevandamisõiguse tasu määrade ja kaevandamisõiguse tasu arvestamise aluste tagasiulatuvast
rakendamisest tulenevalt ei vähendata 2017. a 1. jaanuarini kehtivas ulatuses käesoleva seaduse § 13
alusel kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse kantud maavara kaevandamisõiguse tasu ega 2016. a 1.
juulini käesoleva seaduse § 56 lõike 1 alusel sihtasutusele eraldatud maavara kaevandamisõiguse tasu.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
2.1.10. Muuta § 2 tekst ja sõnastada järgmiselt:
„(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9-11 jõustuvad 2017. a 1. jaanuaril.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
Menetlusotsused:
2.2.1 Teha ettepanek võtta eelnõu (233 SE) Riigikogu täiskogu päevakorda 15.06.2016 (konsensus).
2.2.2 Teha ettepanek eelnõu (233 SE) teine lugemine lõpetada (konsensus).
2.2.3 Juhul, kui eelnõu (233 SE) teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu (233 SE) kolmas
lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 16.06.2016 (konsensus).
2.2.4 Teha ettepanek viia läbi eelnõu (233 SE) lõpphääletus (konsensus).
3. Maapõueseadus (213 SE)
Päevakorrapunkti juhatas sisse komisjoni esimees, kes seejärel andis sõna Keskkonnaministeeriumi
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esindajale nende poolsete ettepanekute selgitamiseks. Ettepanekuid eelnõu muutmiseks oli palju,
mõningad neist olid normitehnilised, kuid oli ka sisulisi, mis puudutasid põlevkivi, väikesaarte ning ka
keskkonnamõju hindamise sätteid.
Komisjoni liikmed arutelu käigus leidsid, et kuivõrd ettepanekuid eelnõu muutmiseks on väga palju, need
on saabunud alles hiljuti, komisjoni liikmed ei ole jõudnud nendega süvitsi tutvuda, siis tuleb eelnõu
menetlemisega jätkata sügisel. Lisaks ei oleks põhjendatud eelnõu kiireloomuline menetlemine, mis
tähendaks Riigikogu täiskogus ühe töönädala jooksul eelnõu nii teise kui kolmanda lugemise toimumist.
Nimelt Riigikogu seaduseelnõu menetlemise hea praktika kohaselt ei kavandata üldjuhul samale
töönädalale seaduseelnõu mitut lugemist.
Otsustati:
3.1 Jätkata arutelu komisjonis (konsensus).
4. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE)
Komisjoni istungil vaadati läbi võimalikud komisjonipoolsed muudatusettepanekud. Ettepanekuid
tutvustasid Keskkonnaministeeriumi esindajad. Seejärel hääletati läbi ettevalmistatud komisjonipoolsed
muudatusettepanekud ning Riigikogu liikme Helir-Valdor Seedri esitatud kaks muudatusettepanekut.
Komisjon leidis, et Riigikogu Helir-Valdor Seedri esimene ettepanek tuleb jätta arvestamata, kuivõrd
ettepanek puudutab sõnnikumajandust ning komisjonil on kavas nimetatud teema laiemalt avada sügisel.
Tema teist ettepanekut otsustas komisjon arvestada osaliselt, kuivõrd ettepanek on osaliselt kaetud
muudatusettepanekuga nr 3, mis katab lisaks veistele ka kitsed, hobused ja lambad.
Otsustati:
4.1. Jätta arvestamata Riigikogu liikme Helir-Valdor Seedri poolt eelnõule (243 SE) esitatud
muudatusettepanek järgmises sõnastuses:
4.1.1. Eelnõu täiendatakse punktiga 2 järgmises sõnatuses:
„2) paragrahvi 26-2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 25 protsenti ning mille kogus ei ületa
ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust, on aunas lubatud hoida kuni kahekümne nelja kuu jooksul,
teavitades sellest Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne auna moodustamist.“
ja vastavalt sellele täiendusele muudetakse eelnõu järgmiste punktide numeratsiooni;“
Hääletustulemus: konsensus (jätta arvestamata)
4.2. Arvestada osaliselt Riigikogu liikme Helir-Valdor Seedri poolt eelnõule (243 SE) esitatud
muudatusettepanekut järgmises sõnastuses:
4.2.1. Eelnõu täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnatuses:
„5) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnatuses:
„(7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 sätestatud majandustegevuseks ei loeta aastaringsel
vabapidamisel olevate veiste karjatamist, kui karja suurus ei ületa 30 loomühikut.“;
ja vastavalt sellele täiendusele muudetakse eelnõu järgmiste punktide numeratsiooni.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada osaliselt), vt muudatusettepanek nr 3
4.3.1. Lugeda eelnõu tekst paragrahviks 1 ja teha selles järgmised muudatused (sisuliselt seotud
muudatused):
4.3.1.1. Täiendada § 1 uue punktiga 5, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„5) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine, roo
lõikamine ja heina ning roo koristamine ning karjatamine käesoleva seaduse paragrahvides 291 ja 292
sätestatud tingimustel;“
4.3.1.2. Täiendada § 1 uue punktiga 6, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„6) paragrahvi 29 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks“
4.3.1.3. Täiendada § 1 uue punktiga 7, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, järgmises sõnastuses:
„7) seadust täiendatakse paragrahvidega 291 ja 292 järgmises sõnastuses:
„§ 291. Karjatamise üldnõuded veekaitsevööndis
(1) Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada:
1) kaldaerosiooni või veekogu risustamist:
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1) kaldaerosiooni või veekogu risustamist:
2) vee-elustiku või kalade kudealade kahjustumist;
3) negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele või kallasraja kasutamisele;
4) looduskaitse all oleva või kultuuriväärtusliku veeobjekti kahjustamist;
5) veekogus muud olulist keskkonnahäiringut;
6) maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise kahjustamist.
(2) Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei tohi anda lisasööta, välja arvatud
mineraalsööt.
(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule on lisasööda andmine lubatud kevadisel üleminekul
karjamaasöödale ning ebasoodsate tingimuste tõttu tekkinud karjamaarohu nappuse korral.
(4) Sööda andmise kohad peavad asuma väljaspool veekaitsevööndit;
(5) Veekogu, välja arvatud mere ääres peab piki veekogu kallast olema ühele loomühikule tagatud
vähemalt viiemeetrine kaldariba.
(6) Kui karja suurus on kümme loomühikut ja enam, on karjatamist kavandav isik kohustatud üks kord
vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne karjatamise alustamist teavitama Keskkonnaametit oma
kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile infosüsteemi kaudu teatise.
(7) Teatise täpsema andmekoosseisu ja teatise esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister
määrusega.
(8) Kui Keskkonnaamet ei teavita teatise esitajat 14 päeva jooksul pärast teatise saamist vajadusest
teatises esitatud andmete muutmiseks või kontrollimiseks, siis võib alustada karjatamist veekaitsevööndis.
(9) Kui karjatamise käigus ilmneb, et käesoleva paragrahvi lõigetes 1-6 ning §-s 292 sätestatud
karjatamise nõuded ei ole täidetud, võib Keskkonnaamet seada karjatamisele täiendavaid tingimusi või
karjatamise ära keelata.
(10) Isik, kes karjatab loomi alla 10 loomühiku, peab täitma käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 ja §-s 292
sätestatud nõudeid ja talle võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõiget 9.
§ 292. Täiendavad nõuded karjatamisele veekogu, välja arvatud mere veekaitsevööndis
(1) Karjatamine veekogu, välja arvatud mere veekaitsevööndis on keelatud 31. oktoobrist 30. aprillini.
(2) Karjatamine ei ole lubatud:
1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjas nimetatud oluliste allikate ja
karstialade veekaitsevööndis;
2) ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaigaks olevatel veekogu lõikudel;
3) veekaitsevööndis oleval metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 punkti 2 tähenduses.
(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatule on veekaitsevööndis oleval metsamaal
lubatud loomade juurdepääs veele, kui karjamaa ja veekogu vahel on kogu karjatatava ala ulatuses
veekaitsevööndis metsariba.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
4.3.2. Täiendada eelnõu §-ga 2 järgmises sõnastuses:
„§ 2. Seaduse jõustumine
Käesoleva seaduse § 1 punktis 7 esitatud veeseaduse § 291 lõiked 6, 7 ja 8 jõustuvad 2017. aasta 1. aprillil
.“
Hääletustulemus: konsensus (arvestada täielikult)
Menetlusotsused:
4.4 Teha ettepanek võtta eelnõu (243 SE) Riigikogu täiskogu päevakorda 14.06.2016 (konsensus).
4.5 Teha ettepanek eelnõu (243 SE) teine lugemine lõpetada (konsensus).
4.6 Juhul, kui eelnõu (243 SE) teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu (243 SE) kolmas
lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 16.06.2016 (konsensus).
4.7 Teha ettepanek viia läbi eelnõu (243 SE) lõpphääletus (konsensus).
(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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