Eesti EL Nõukogu eesistumine
2017 II poolaasta

Eesti EL Nõukogu eesistumise üldine ülevaade

• Lühidalt eesistumisest
• Programmid – trio, rahvuslik, nõukogu

• „Suured“ prioriteedid

Keskkonnaministeeriumi eesistumise meeskond
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Eestis toimuvad üritused (1)
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Eestis toimuvad üritused (2)

• Mitteametlik keskkonnanõukogu;

• Keskkonnaministeeriumil on kokku 20
ekspertkohtumist.

Konverents
1
Kõrge ekspert
5

Ekspert
14

Eestis toimuvad üritused (3)
Kõrgetasemelised eksperttaseme üritused:
•
•
•
•
•

EL looduse ja elurikkuse direktorite kohtumine;
Kalandusdirektorite kohtumine koos mitteametliku kalandusatašeede kohtumisega;
Keskkonnavaldkonna direktorite kohtumine;
Metsadirektorite kohtumine;
Vee- ja meredirektorite kohtumine;

Konverents:
• Keskkonnaalane konverents: looduspõhised lahendused

Eestis toimuvad üritused (4)
Eksperttaseme üritused:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EGA (kliimamuutuste töögrupi alla kuuluv kohanemise ekspertgrupi töögrupi kohtumine);
EGI (kliimamuutuste töögrupi alla kuuluv rakendamise ekspertgrupi töögrupi kohtumine);
EGMIT ( kliimamuutuste töögrupi alla kuuluv leevendamise ekspertgrupi töögrupi kohtumine);
EGC (Cross cutting and Horizontal issues ekspertgrupi töögrupi kohtumine);
EL – Venemaa ühendatud Läänemere kalanduskomitee (JBSFC);
Euroopa Komisjoni riiklike KMH/KSH ekspertide grupi kohtumine;
Issue group on AFOLU;
Issue Group on Transparency;
Mitteametlik Global issues ekspertide seminar;
Mitteametlik keskkonnaatašeede kohtumine;
Mitteametlik kliimaseminar ekspertidele;
PCC (Permanent Cadastre Committee) juhatuse koosolek ja konverents;
Põhjavee töörühma nõupidamine;
Üleujutuste töörühma nõupidamine ja seminar.

Rahvusvahelised üritused
Kokku 43 rahvusvahelist üritust (24 keskkonna valdkonnas, 19 kalanduse
valdkonnas), sh 10 kõrgetasemelist kohtumist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säästev areng, ÜRO, HLPF, 10.-19.07, New York, USA
ÜRO metsanduse foorum, juuni/juuli (tbc), New York, USA
CMS COP12 looduskaitse, 22.-28.10, Manila, Filipiinid
ÜRO rahvusvaheline kliimakonverents COP23, 06.-17.11, koht tbc
ÜRO UNEP keskkonnaassamblee, detsember (tbc), Nairobi, Kenya
IAEA peakonverents (kiirgus), september, Viin, Austria
Minamata COP1, kemikaalid, september (tbc), Genf, Šveits
Arhus + PRTR MOP, 10.-14.09, Budva, Montenegro
Kõrbestumise konventsiooni COP14, 16.-27.10, Hiina
Montreali protokolli osapoolte kohtumine, tbc, Montreal, Kanada

Ajakava
• Detsembris valmib esialgne Eesti sisuprogrammi eelnõu. Valitsus
kinnitab juunis 2017.
• Teemalehtede täitmine – tähtaeg aprill 2017.

Elusloodus
LOODUSKAITSE
• Loomaaedade direktiivi toimivuskontoll - REFIT on Zoos Directive
1999/22/EC;
• EL ühispositsioonide kujundamine bioloogilise mitmekesisuse
konventsiooni raames, SBBSTA;
• EL ühispositsioonide kujundamine CITES ehk Washingtoni (1973)
loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise
kaubanduse konventsiooni raames;
• EL ühispositsioonide kujundamine Berni (1979) Euroopa floora ja fauna
ning nende elupaikade kaitse konventsiooni raames;
• EL ühispositsioonide kujundamine rändliikide konventsiooni (CMS) raames
• Linnudirektiivi ja loodusdirektiivi toimivuskontoll;

KALAVARUD
• Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine;
• Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitse reguleerimine tehniliste meetmete
abil;
• Põhjamere kalavarude majandamise mitmeaastane kava;
• Aadria mere väikeste pelaagiliste kalavarude majandamise mitmeaastane
kava;
• Lääne-Vahemere väikeste pelaagiliste kalavarude majandamise mitmeaastane
kava;
• Läänemere lõhevarude majandamise mitmeaastane kava;
• 2018. aasta püügivõimaluste määramine Läänemerel, Mustal merel, EL vetes
ja väljaspool;
• EL ühispositsioonide kujundamine rahvusvaheliste kalanduslepingute raames
ja kolmandate riikidega.

METSANDUS
• EL ühispositsioonide kujundamine rahvusvahelise metsanduse
valdkonnas;

• EL ühispositsioonide kujundamine troopilise puidu organisatisooni
raames;
• Metsanduse ja maakasutuse (LULUCF) otsus post-Kyoto perioodiks.

Keskkonnakorraldus
KOHTUMISED JA TEGEVUSED
•

High level political forum 2017. a juulis – säästva arengu eesmärkide 2030 elluviimine,
ÜRO riigid annavad ülevaate enda arengutest;

•

„Nature based solutions“ rahvusvaheline teaduse konverents, korraldatud koostöös
Horizon2020-ga;

•

Rahvusvaheline kemikaalide töögrupp sh ettevalmitus SAICM 2. sessioonidevaheliseks
kohtumiseks ja Minamata konventsiooni osapoolte 1. kohtumine (COP1) 2017 sügisel;

•

Keskkonnamõju hindamise ekspertide kohtumine 2017 sügisel Eesti;

•

ÜRO keskkonnaassamblee kolmas sessioon 2017 detsembris Nairobis, ÜRO
keskkonnapoliitika ja –programmi arendamine ja elluviimine.

RINGMAJANDUS
•

Plastistrateegia:
 plasti tootmise lahtisidumine fossiilsetest
kütustest ja selle elutsükli kasvuhoonegaaside
mõju vähendamine;
 plasti ümbertöötlemise ja taaskasutamise
majanduse, kvaliteedi ja kasutuselevõtu
parandamine;
 plasti keskkonda sattumise vähendamine;

•
•

Jäätmepakett
Säästev tootmine ja tarbimine

ÖKOINNOVATSIOON
Ökoinnovatsioon – prioriteet ja algatus – ministrite mitteametlik nõukogu 2017. aasta
juulis ja ametlik nõukogu 2017. aasta detsembris.
Kõik hea innovatsioon on ökoinnovatsioon

On kasvav vajadus ressursitõhusate lahenduste järele
Oluline on teadvustada, et innovatsioon võimaldab vähendada survet keskkonnale

Toom Tekstiil AS

OÜ Hepsor

Loodusvägi OÜ

ÖKOLOOGILISE JALAJÄLJE INFOTABEL
• Inspiratsiooniks on toiteväärtuse tabel
• Ökoloogilise jalajälje infotabel:
 Kasvuhoonegaaside emissioon
 Veekasutus
 Energia kasutus
• Firmad võivad soovi korral ka lisainformatsiooni pakkuda

1 pair of jeans
GHG emission (CO2 eqv.)

30 kg

Water use

7000 L

Energy use

52 kWh

FairTrade

Yes

Esimene samm
ökoloogilise
jalajälje
kommunikeerimise
suunas.

Keskkonnakasutus
VESI
• Heitvee kasutamine - töötatakse õigusliku arvamusega, et leida kvalitatiivsed
kriteeriumid heitvee kasutamiseks seal, kus on veenappus, selle vee kasutamise
võimalusi põllumajanduses, niisutuses ja põhjaveevarude täiendamisena
Eesti ülesanne: jõuda konkreetse ettepanekuni kas direktiivi muudatuse või mõnes
muus vormis sh ringmajanduse kontekstis.
• Vee raamdirektiivi, üleujuste direktiivi ja põhjavee direktiivi rakendamise üritused
Eestis

Eesti ülesanne organiseerida ja sisustada:
 EL vee- ja meredirektorite kohtumine VRD rakendamise küsimustes;
 EL seminar üleujutuste küsimuses ;
 EL põhjavee töögrupi istung ;

JÄÄTMED
• Jäätmepakett – jäätmealaste direktiivide muutmine:
 suund jäätmete vältimisele;
 uued jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistuse sihtarvud olme- ja
pakendijäätmetele;
 nõuded tootjavastutusele;
 olmejäätmete ladestamise piiramine;
Eesti ülesanne: tõenäoliselt eelnõu menetluse lõpetamisega seotud läbirääkimised.
• Plastistrateegia – käsitleb muuhulgas plastijäätmete käitlemist
Eesti ülesanne: kui dokument valmib 2017 II poolaastaks, siis tuleb korraldada Euroopa Liidu
Nõukogu keskkonnatöögrupis dokumendi arutelu ja vormistada järeldused.
• Mereprügi strateegia käsitleb tegevussuundi mereprügi vähendamiseks
Eesti on koostanud koos teiste Läänemere riikidega selle piirkonna kohta soovitused, mis on
kohased kasutamiseks ka laiemas ulatuses. Meie ülesanne sõltub kui kaugele jõutakse selle
teemaga meile eelneval perioodil.

MEREKESKKOND (1)
• Merestrateegia raamdirektiivi muutmine eesmärgiga tagada direktiivi eesmärgi samaväärne kohaldamine kõikides
liikmesriikides. Määratakse ühtsed seisundi hindamise kriteeriumid, hindamise metoodikad ja kord
hindamistulemuste võrdlemiseks riigiti.
Eesti ülesanne on aidata kaasa dokumentide lõplikule kinnitamisele, vajadusel koostada järeldused, liikmesriikide
ühised seisukohad ja pidada läbirääkimisi.
• ÜRO uue rahvusvahelise kokkuleppe kontseptsioon, et tagada ÜRO mereseaduse rakenduskokkulepe, sh
keskkonnamõju hindamise, mere geneetiliste ressursside kasutamise, merekaitsealade moodustamise,
merendustehnoloogia ja kompetentsi arendamise osas nii rahvusvahelistes vetes kui ka ookeanide põhjas.
Eesti ülesanne on tagada EL-i poolelt kokkuleppeni jõudmise ja ÜRO konverentsi ettevalmistamise uue lepingu
kontseptsiooni osas kokkuleppe saavutamiseks ÜROs. Samuti peame korraldama ÜRO-s EL-i nimel läbirääkimisi
peamiselt Venemaa, USA, Kanada, Lõuna-Ameerika riikide, Norra, Jaapani, Hiina G77 mõjukamate riikidega, et
tagada ühistele seisukohtadele jõudmine.
• 2018. aasta ÜRO peaassamblee resolutsiooni ettevalmistamine merede ja ookeanide kaitsmise kohta.
Eesti ülesanne: korraldada EL-i liikmesriikide vahelise läbirääkimise ja ühise ettepaneku esitamise ÜRO-le.

MEREKESKKOND (2)
• Rahvusvaheline konverents Maltal „Our Oceans-Our Future“ 2017. aasta oktoobris, mis keskendub maailma
merede ja ookeanide kaitsele. Riigid võtavad kohustusi ja annavad lubadusi konkreetsete tegevuste rakendamiseks
merede kaitsel.
Eesti ülesanne on esindada EL-i seisukohti.
• Laevaheitmete (jäätmed, reovesi) direktiivi ajakohastamine – Euroopa Komisjon esitab ettepaneku direktiivi
muutmiseks, mille eesmärgiks ajakohastada aegunud regulatsioon, korrastada tasude kehtestamist sadamates ja
andmete liikumist heitmete kohta.
Eesti ülesanne on pidada läbirääkimisi EL-is ühistele seisukohtadele jõudmiseks.
• Eesistumise perioodile vahetult eelneval ajal (2017 kevad) toimuvad üritused sh olulisim IMO merekeskkonna
kaitse komitee nõupidamine 2017 aasta kevadel, mille põhiteemadeks on CO2 ja lämmastikuemissioonid
merendussektorist, Läänemere piirkonnas meretranspordi lämmastikuheidete piiramine, laevade reovee merre
juhtimise piiramine.

Horisontaalsed rahvusvahelised teemad
• ÜRO majanduskomisjoni Keskkonnapoliitika komitee töö, peamised teemad:
 regionaalsed rahvusvahelised konventsioonid (Aarhus, piiriülene õhusaaste,
Espoo, piiriveed, tööstusõnnetused);
 protsess keskkond Euroopa jaoks;
 keskkonnaülevaated.
Sel perioodil toimuvad üritused:
 Aarhusi konventsiooni osapoolte konverents
 ÜRO majanduskomisjoni Keskkonnapoliitika Komitee 23. istung
Eesti ülesanne on korraldada EL nimel erinevate üritustega seoses EL positsioonide
kujundamine, ettevalmistamine ja esindamine. Samuti läbi viia vastavad EL
koordinatsiooniüritused, läbirääkimised ja tagada EL positsioonide esitamine.

Digiteemad
• Riigikantselei eestvedamisel on koostatud eesistumise digiprogramm.
Selle eesmärgiks on teadlikult suunata Eesti eesistumise ajal
tähelepanu digiteemadele.
• Eesistumise digiprioriteedid on järgmised:
 andmete vaba liikumine;
 e-kaubandus;
 e-valitsus;
 tark majandus;
 teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon;
 usaldus ja turvalisus.

Kliima, kiirgus, välisõhk
• Pariisi leppe rakendamine:
•
•
•
•

ETS, riiklikud CO2 vähendamise eesmärgid (ESR), LULUCF;
ETS ja lennundus
CO2 transpordis
Montreali protokoll

• Kiirguses on erinevad juhendid ning aruanded;
• 2030 eesmärgid võeti vastu koos MCP direktiiviga;
• Võimalik LOÜ-de direktiivi ülevaatamine 2017 lõpp

Olulised rahvusvahelised üritused
• ÜRO rahvusvaheline kliimakonverents COP23, 06.-17.11.2017.

• Montreali protokolli osapoolte kohtumine, oktoober/november,
Montrealis, Kanadas.
• IAEA peakonverents (kiirgus), september, Viin, Austria

Aitäh!

