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14. oktoobril 2016 kohtusid 
Le Mansis Prantsusmaa, Sak-
samaa ja Poola põllumajan-
dusministrid, kes arutasid 
muuhulgas ka sigade Aafri-
ka katku levikuga seotud olu-
korda Poolas ja teistes liik-
mesriikides. Ministrid kutsu-
sid Euroopa Komisjoni üles 
eraldama rahalist toetust rii-
kidele, kes seisavad silmit-
si sigade Aafrika katku levi-
kuga.

Kohtumisel osalenud ministrid kut-
susid komisjoni ühtlasi üles tõhusta-
ma dialoogi sigade Aafrika katkust 
puudutatud riikidega väljaspool Eu-
roopa Liitu (sh Venemaa, Valgevene 
ja Ukraina), et need suudaksid efek-
tiivselt võidelda taudi leviku vastu 
oma territooriumil.

Poola põllumajandusminister Mi-
nisters Krzysztof Jurgiel, Saksamaa 
põllumajandusminister Christian 

Schmidt ja Prantsusmaa põllumajan-
dusminister Stéphane Le Foll kirjuta-
sid kohtumisel alla dokumendi ühis-
te seisukohtadega, milles leitakse, et 
taudi vastu võitlemine nõuab lähe-
nemist erinevatel tasanditel ja mär-
kimisväärseid finantsvahendeid. Do-
kumendis tehakse ettepanek luua 
sissetulekute vähenemise kompen-
seerimiseks meetmed seakasvataja-
tele, tapamajadele ja lihatööstustele, 
keda mõjutavad veterinaarsed pii-
rangud katku leviku aladel.

10. oktoobril toimunud EL põllu-
majandusministrite kohtumisel Luk-
semburgis nõudis 
Poola põllumajan-
dusminister Euroo-
pa Liidu toetust, et 
rakendada ulatus-
likku toetusprog-
rammi sigade Aaf-
rika katku tõttu 
kehtestatud kaup-
lemispiirangute all 

kannatanud Poola seakasvatussek-
torile. Põllumajandusvolinik Phil 
Hogan lubas kohtumisel, et komis-
jon jätkab rahalise ja tehnilise abi 
andmist taudi leviku takistamiseks.

28. oktoobril toimub Varssavis 
kõrgetasemeline konverents, millel 
osalevad ministrid ja peaveterinaa-
rid Poolast, Eestist, Lätist, Leedust, 
Ungarist, Soomest, Slovakkiast ja 
Rumeeniast. Samuti Euroopa Ko-
misjoni tervisevolinik  Vytenis And-
riukaitis. Kutsustud on ka Valgeve-
ne, Moldova, Venemaa ja Ukraina 
delegatsioonid.

Kolm suurriiki nõuavad toetusi 
sigade Aafrika katku tõttu 
kannatavatele tootjatele
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Copa-Cogeca esimesed mõtted ühisest 
põllumajanduspoliitikast 2020+
Copa-Cogeca tutvustas Kree-
kas toimunud Euroopa Far-
merite kongressil esmakord-
selt esialgset visiooni Euroo-
pa ühise põllumajanduspo-
liitika tuleviku kohta järg-
miseks eelarveperioodiks 
peale 2020.aastat.

Copa president Martin Merrild kõ-
neles, et viimase kahe aasta jooksul 
on põllumajandusturul valitsenud 
tasakaalutus ja farmerid on silmit-
si jätkuvalt väheneva kasumi, ma-
dalate hindade ning  kõrge tootmi-
se maksumusega. Olukorda halven-
das veelgi Venemaa impordikeeld, 
mis vähendas oluliselt EL sealiha, 
piimatoodete ning puu- ja köögivil-
ja eksporti. Mitte keegi ei arvanud, 
et kriis jääb nii kauaks kestma. Eu-
roopa Liit on praeguseks ekspordi-
mahud paljuski taastanud, kuid tu-
ruolukord on endiselt habras. EL 
piimandus- ja sealihaturg näitavad 
paranemise märke tänu suurema-
le nõudlusele Hiinast. Piimatootjad 
siiski ei näe veel reaalset hinnatõu-
su, kuid peame säilitama lootust, et 
see juhtub lähema 6 kuu jooksul. 
Samas aga on EL teraviljaturg ras-
kes olukorras ning tootjad kannata-
vad puuduliku rahavoo tõttu. 

Euroopa Komisjon on koostamas 
teatist ÜPP kohta peale 2020. aastat, 
mis ilmub järgmisel suvel. Seetõttu 
on väga tähtis luua oma seisukoht 
ning olla kaasatud poliitika koosta-
mise protsessis, et tagada põlluma-
jandussektori parem võimekus krii-
sidega toimetulekuks tulevikus.

Peamiste punktidena rõhutas 
Martin Merrild, et vajame ühist põl-
lumajanduspoliitikat, mis toimiks 
hästi, nii et põllumehed saaksid oma 
tööd teha. EL peab olema senisest 
ambitsioonikam bürokraatia vähen-
damisel. Volinik Hogani lihtsusta-
mise plaan on kena, kuid see pole 
piisav. Mõned seni tehtud muuda-
tusettepanekud teevad olukorra far-
meri jaoks hoopis raskemaks ja osu-
tavad karuteene keskkonnasäästlik-
kusele. Sellised reeglid tuleb muu-
ta kohe järgmisel aastal, kuid veelgi 
enam ühises põllumajanduspoliiti-

kas pärast 2020. aastat. Vajame liht-
said, toimivaid ning kergesti arusaa-
davaid reegleid. 

Vajalik on välja töötada farmi ta-
sandil kasutatavad vahendid, mis 
aitaksid põllumehi paremini maan-
dada riske järjest enam volatiilse-
tel turgudel: näiteks riskimeetmed, 
kindlustus, futuuride turg, tõhusa-
mad turukorraldusmeetmed. Toot-
mine peab olema paremas vastavu-
ses tarbija nõudmistega. Ühine põl-
lumajanduspoliitika peab seda kõi-
ke peegeldama. Tarbijad aga peavad 
olema teadlikud EL kõrgetest toot-
misstandarditest ja paljust muust 
kasulikust, mida põllumajandussek-
tor pakub maapiirkondade majan-
dusele. Ühisel põllumajanduspolii-
tikal on selles võtmeroll. Kommuni-
katsiooni tuleb parandada, rõhutas 
Merrild.

Põllumeheks olemine ei tähen-
da siiski ainult turul osalemist. Sel-
le jaoks on vaja ka kõrge elustan-
dardi olemasolu maapiirkondades, 
juurdepääsu kvaliteetsele hariduse-
le, meditsiiniteenustele ja töökohta-
dele meie pereliikmete jaoks. Nagu 
kõigi teiste tegevusvaldkondade ini-
mesed, vajame ka meie heal tasemel 
taristut ning lairiba-internetiühen-
dust, et saaksime arendada oma äri-
tegevust ning nautida nutipõlluma-
janduse ja digitehnoloogiate hüve-
sid. Nutipõllumajandus ja täppisvil-
jelus aitavad toota rohkem vähese-
mate vahenditega ning hoida kok-
ku sisendite kuludelt. Praegu kasu-
tab täppisviljelust vaid 25% põllu-
meestest ning seda arvu tuleb tõs-
ta. EL tugi, koolitus ning asjakohane 
lairiba-taristu on vajalikud, et aren-
dada välja digitaalse põllumajandu-
se potentsiaal.  Vaja on ka uuringu-
tegevust, et luua farmeritele sobivad 
(tehnoloogilised) vahendid. Parem 
juurdepääs turgudele ning olemas-
olevate loodusressursside tõhusam 
kasutamine aitab meil toime tulla 
ühe järgmise dekaadi suurima väl-
jakutsega, milleks on järjest kasva-
va inimkonna suurenev toiduvaja-
dus. Oluline on ka, et samal ajal ai-
tab see võidelda kliimamuutusega, 
mis ähvardab toidu tootmist, kõne-

les Merrild. 
Kuidas aga on võimalik ühist põl-

lumajanduspoliitikat muuta, et põl-
lumehed oleksid enam kliima-tõ-
husad ja toodaksid rohkem? Ei ole 
mingit mõtet vähendada tootmist 
EL-s, et see siis kusagil mujal uuesti 
üles ehitada. Koos kõikide EL insti-
tutsioonidega peame panema Parii-
si kliimakokkuleppe enda jaoks töö-
le. Selle saavutamiseks aga vajame 
stabiilset põllumajanduspoliitikat 
koos korraliku eelarvega ka peale 
2020. aastat, et põllumehed ja ühis-
tud saaksid planeerida elujõulist tu-
levikku.

Ühistute roll
Cogeca president Thomas Magnus-
son rõhutas põllumajandusühistute 
kasu nende liikmetele. Paljudel juh-
tudel pakub ühistu liikmetele stabiil-
sust ning aitab parema hinna saa-
mist toodete eest ning edukamat tu-
rustamist. Eelmise ÜPP reformi ajal 
tõhustati ühistute toetamist, laien-
dades toetust peaaegu kõigile sekto-
ritele eesmärgiga edendada, julgus-
tada ja tugevdada põllumeeste ühis-
tegevust. Sama suund peab jätkuma 
ka ÜPP-s peale 2020. aastat.

Järjest enam turule orienteeri-
tud põllumajandussektoris muutub 
ühistute roll aina tähtsamaks. Edu-
kas ühistu peab olema innovatiivne 
ning töötama välja tooted, mida tar-
bija soovib, et olla võimeline tooma 
oma liikmetele kasumit. Peame ar-
vestama ka ühistute väga erinevat 
olukorda EL-s. Saksamaal, Hollan-
dis, Taanis ja Rootsis on ühistud vä-
ga suured, kuid enamus EL 22 000 
ühistutest on väikesed või keskmi-
se suurusega. Tulevikus peavad EL 
poliitikad arvestama ja võimaldama 
kasvada. Vaja on töötada ka ühistu-
te edendamise nimel uutes liikmes-
riikides, näidates ühistute tõhusust 
ja julgustades farmereid nendega lii-
tuma. 

Kuid isegi nendes tarneahelates, 
kus ühistud on suhteliselt tugevad, 
on vajalikud ekstra meetmed EL ta-
semel. Seetõttu on Cogeca olnud ak-
tiivne tarneahela küsimustega te-
gelemisel ning tervitame Slovakkia 
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Euroopa Komisjon avaldas ühise 
põllumajandus poliitika lihtsustamise 
ettepanekud

eesistumise initsiatiivi põllumees-
te positsiooni tugevdamiseks. Sa-
muti on teretulnud Europarlamendi 
tugev toetus sellele problemaatika-
le. Vaja on EL ülest seadusandlust, 
mis võimaldaks EL siseturul paremi-
ni toimida. Soovime järgmisel aas-
tal näha selleteemalisi samme Eu-
roopa Komisjoni poolt, kõneles Mag-
nusson. 

Iirimaal Corkis vastuvõetud maa-
elu arengu deklaratsioon on hea näi-
de, mis rõhutab põllumeeste, metsa-
omanike ja nende ühistute võtme-
rolli praeguste ja tuleviku väljakut-
setega toimetulekul tagades maa-

piirkondade majandusliku kasvu, 
toidujulgeoleku ning võitluse klii-
mamuutusega. EL poliitikad peavad 
jätkama nende toetamist sihipärase 
innovatsioonitegevuse ja investee-
ringute kaudu, et tugevdada konku-
rentsivõimet ja kestlikkust. 

On oluline, et põllumajandussek-
torit ei nähtaks ainult innovatsioo-
ni- ja uuringutegevuse lõpptarbija-
na. Tootjad peavad olema kaasatud 
kogu protsessi, nii et nad saaksid ka-
sutada uusimaid tehnoloogiaid ning 
säästlikult toota rohkem vähesema-
te vahenditega. Ei ole kahtlust, et 
ühistutest on siinjuures suur abi, rõ-

hutas Magnusson.
Lõpetuseks peame survestama 

EL põllumajandussektorile kasulike 
vabakaubanduslepingute sõlmimist 
ning kasutama promotsioonimeet-
meid, et arendada uusi turge meie 
kvaliteetsetele toodetele. Käimas-
olevad EL-Jaapani läbirääkimised 
tuleb viia lõpule esimesel võimalu-
sel. Pakume lähikuudel oma ideed 
tuleviku ÜPP kohta välja, et põllu-
majandussektor oleks tulevikus elu-
jõuline mitte ainult põllumeeste sei-
sukohalt, vaid ka tarbijate, keskkon-
na ning majanduse jaoks üldiselt, li-
sas Magusson.

14. septembril avaldas Eu-
roopa Komisjon järgmise 
seeria põllumajanduspoliiti-
ka lihtsustamismeetmeid nn 
„Omnibuss“ -paketi nime all. 
Komisjoni eesmärk on teha 
sihipäraseid muudatusi nel-
jas ÜPP määruses ja leeven-
dada farmerite ja liikmesrii-
kide ametiasutuste haldus-
koormust.

Üheks oluliseks väljapakutud ele-
mendiks on Sissetuleku Stabilisee-
rimise Meede (Income Stabilisa-
tion Tool), mida tutvustati eelmise 
ÜPP reformi käigus, kuid mida liik-
mesriigid pole peaaegu üldse ka-
sutanud. Nüüd muutuks uuenda-
tud fond sektorispetsiifiliseks, luba-
des regioone ja liikmesriike maks-
ta toetusi piima- ja veiselihatootja-
tele, nagu seda mõned liikmesriigid 
(nt Hispaania) on nõudnud. See või-
maldaks liikmesriikidel ise disaini-
da meede vastavalt eri sektorite va-
jadustele lootuses, et see on farme-
ritele atraktiivsem. Seni on ainult 
Ungari ja Itaalia ning Hispaania re-
gioon Castilla y León kasutanud se-
da võimalust oma maaelu arengu 
programmides.

Ettepaneku raames kohandati ka 

sissetuleku stabiliseerimise meet-
me toetuse käivitamise läve, mil-
leks sai 20%-line sissetuleku kaotus 
võrreldes eelmise kolme aastaga, 
mis peaks lubama suuremat paind-
likkust ja kiiremat juurdepääsu toe-
tusele. Seniste reeglite kohaselt pi-
di farmer tõestama rohkem kui 
30%-list aasta keskmise sissetuleku 
vähenemist võrreldes kolme eelmise 
aastaga ning kompensatsioon ulatus 
vaid kuni 70% sissetuleku vähene-
misest.

Komisjon soovib teha liikmesrii-
kide ja regioonide jaoks lihtsamaks 
maaelu arengu programmide kasu-
tamist Euroopa Investeeringupan-
gast raha saamiseks uute finants-
instrumentide ja soodustingimustel 
laenude jaoks. Otsitakse võimalust 
selliste „pehmete laenude“ võtmise 
suurendamiseks, et pakkuda farme-
ritele paremat juurdepääsu kapitali-
le ja lihtsustada protseduure ka pan-
kade jaoks, kes ei ole sageli harju-
nud keeruliste põllumajanduse reeg-
litega. Volinik Hogan on rõhutanud 
kolme olulist sihtvaldkonda – noo-
red alustavad farmerid, kvoodijärg-
ne piimandussektor ning biomajan-
dus. 

Ülejäänud põllumajandusega seo-
tud „Omnibussi“-teemad hõlmavad 

suuremat tegevusvabadust aktiiv-
se põllumajandustootja määratluse 
kohandamisel liikmesriigi tasandil 
ning finantsdistsipliini protseduuri-
de ja puu- ja köögiviljaprogrammi-
de mõningast muutmist. Volinik Ho-
gani sõnul on ette pandud muutused 
kõik olulised ning eemaldavad hul-
ga pudelikaelu ja muudavad oluli-
selt põllumajanduspoliitika täidevii-
mist. Paljud muudatused vastavad 
otseselt farmerite muredele, millest 
volinik korduvalt kuulis oma visiiti-
del liikmesriikidesse. 

„Omnibussi“-määrus on liide-
tud mitmeaastase finantsraamisti-
ku (MFF) ümbervaatamise protses-
si. MFF ümbervaatamise eesmärk 
on hinnata EL pikaajalisi kulutusi 
(2014-2020) arvestades majandus-
olukorda, soodustades rohkem tu-
lemusele orienteeritud eelarve ka-
sutamist ning töötada kaasa peale 
2020.a. eelarve koostamisele. Selle 
ettepanekuga tuleb Komisjon välja 
enne 1. jaanuari 2018.

Poliitilist kokkulepet „Omni-
buss-“ paketi osas oodatakse järgmi-
sel aastal. See eeldab EL nõukogu ja 
europarlamendi omavahelist kokku-
lepet. Uus seadusandlus peaks jõus-
tuma enne 1. jaanuari 2018.
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Euroopa Komisjon avaldas turuprognoosi 
2016-2017. aastate kohta

Tõhus kaubandus aitab 
leevendada kriitilist olukorda 
põllumajandusturul

6. oktoobril ilmus Komisjoni 
lühiajaline prognoos aasta-
teks 2016-2017 Euroopa Lii-
du teravilja-, piima- ja liha-
turu kohta.

EL sealihaeksport jõuab eeldatavalt 
rekordilisele 2,7 miljoni tonni taseme-
le tänu väljaveokoguste suurenemise-
le Hiinasse. Sealiha hindade osas oo-

datakse samuti kasvutrendi. 
Piimatoodete hinnad on Euroopas 

viimasel ajal mõningast tõusu näida-
nud, mis võib peatselt kajastuda ka 
tootjatele makstavas hinnas. Piimasek-
tori taastumisele kuluv aeg ei ole siiski 
praegu veel ennustatav. Seetõttu käivi-
tas Euroopa Komisjon ka piimatootmi-
se vähendamise programmi 150 miljo-
ni euro väärtuses, mida tootjad on ak-

tiivselt kasutanud. 
Teravilja ja õlikultuuride saak on 

maailmas erakordselt rikkalik, eriti 
nisu ja maisi osas. Euroopa Liidus oo-
datakse siiski kasinat saaki.

Turuprognoosiga on võimalik lähemalt 
tutvuda siin: http://ec.europa.eu/
agriculture/markets-and-prices/short-
term-outlook/pdf/2016-10_en.pdf

Brüsselis toimunud koh-
tumisel EL kaubandus-
volinik Cecilia Malmst-
römiga rõhutasid Copa 
ja Cogeca presidendid, 
et hästi toimival kauban-
dusel on oluline roll krii-
tilise olukorra leeven-
damisel EL põllumajan-
dusturgudel. Samuti rõ-
hutati EL-Jaapani kau-
bandusleppe sõlmimise 
tähtsust järgmise 6 kuu 
jooksul.

Copa president Martin Mer-
rild ütles, et kuigi hakkame nä-
gema esimesi paranemise mär-
ke EL piima- ja sealihaturgudel, 
jääb turuolukord endiselt haava-
tavaks ning põllumeestel läheb 
aega ootamatu kriisi põhjustatud 
kahjudest ülesaamiseks. Parane-
misel mängib rolli Hiina nõudlu-
se kasv ning Euroopa Komisjoni 
edukus uute turgude leidmisel. 
Vabakaubanduslepped Jaapani, 
Mehhiko, ja Indoneesiaga aitak-
sid oluliselt kaasa EL turuolukor-
ra paranemisele. Seetõttu kiirus-
tame Euroopa Liitu sõlmima va-
bakaubanduslepingut Jaapaniga 
järgmise 6 kuu jooksul, eriti ku-
na tegu on meie suuruselt teise 
eksportturuga sealiha jaoks.

Vabakaubandusleppes USA-ga 
(TTIP)  näeme üheaegselt nii või-

malusi kui ka väljakutseid mõle-
male poolele. On küsitav, miks 
toimub nii palju protestiaktsioo-
ne Euroopa Liidus kui me isegi ei 
tea veel, mida võimalik lepe si-
saldama hakkab, sõnas Merrild. 

Meie jaoks on oluline eemal-
dada mittekaubanduslikud bar-
jäärid, kuna sellest tuleks kaks 
kolmandikku kogu vabakauban-
dusleppe kasust. Seni ei ole selles 
valdkonnas veel kuigi suurt lii-
kumist täheldatud. Näiteks on EL 
piimatoodete ekspordil ees suu-
red takistused USA-s, kui püüda 
eksportida USA A-klassile vasta-
vaid piimatooteid. Samalaadne 
olukord on puu- ja köögiviljaeks-
pordil, lisas ta. 

Cogeca president Thomas 
Magnusson jätkas põllumajan-
dusühistute olulisuse rõhutami-
sega. Euroopa Liidus on kõrge 
kvaliteediga tooted ning tarbija-
tel väljaspool Euroopa Liitu oleks 
hea võimalus neid nautida. Siis-
ki, Copa-Cogeca on tõsiselt mu-
res võimaliku kaubandusleppe 
üle Ladina-Ameerika Mercosuŕ i 
bloki maadega, sest kokkulepe 
mõjuks katastroofiliselt EL veise- 
ja linnulihasektoritele. 

Kaubandusvolinik lubas Copa-
Cogeca muresid arvestada ning 
lisas, et kaubanduslepingute ku-
mulatiivse mõju analüüs avalda-
takse hiljem sel sügisel.

Euroopa Liit ja Ka-
nada sõlmisid vaba-
kaubandusleppe
Euroopa Liit ja Kanada kirjuta-
sid 30. oktoobril alla kõikehõlma-
va majandus- ja kaubandusleppe 
(CETA).

Leppele andsid Brüsselis toimunud tsere-
moonial allkirja Kanada peaminister Justin 
Trudeau, Euroopa Ülemkogu president Do-
nald Tusk, Euroopa Komisjoni president Je-
an-Claude Juncker ja EL-i eesistuja Slovakkia 
peaminister Robert Fico.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude 
Juncker ütles leppe allkirjastamisele järgne-
nud pressikonverentsil, et „Kanada ja Euroo-
pa Liidu inimesed avasid täna oma suhetes 
uue peatüki. Rohkem kui pool miljardit ini-
mest mõlemal pool Atlandi ookeani saab osa 
uutest võimalustest. Paljude inimeste jaoks 
tähendab see uusi töökohti ja paremaid töö-
kohti.“

Leppega kaotatakse peaaegu kõik impor-
dimaksud. CETA aitab Euroopa Liidu tööstus-
kaupade ja põllumajandussaaduste eksporti-
jatel igal aastal säästa kuni 500 miljonit eu-
rot. Euroopa Liidu geograafilise tähisega too-
ted saavad Kanada turul erilise staatuse.
Vaata lisaks: http://ec.europa.eu/
news/2016/10/20161030_en.htm 
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Copa-Cogeca soovib erakorralist abi 
teraviljatootjatele 2016. aasta kaotuste 
vähendamiseks
Copa-Cogeca saatis kirjad 
Euroopa Komisjoni põllu-
majandusvolinik Phil Hoga-
nile, Europarlamendi põl-
lumajanduskomitee esime-
hele Adam Siekerskile ning 
põllumajandusministrite 
nõukogu esinaisele Gabrie-
la Matečnále nõudega leida 
võimalusi teraviljatootjate 
erakorraliseks toetamiseks 
halbadest ilmastikuoludest 
tingitud saagi kaotusega toi-
metulekuks.

Käesoleva aasta maist juulini va-
litsesid mitmel pool Euroopas keh-
vad ilmaolud (üleujutused, madal 
temperatuur, vähene päiksepais-
te), mistõttu paljudest piirkondadest 
(Prantsusmaa, Belgia, Iirimaa, Läti, 
Leedu, Ühendkuningriik, Slovakkia, 
Poola, Saksamaa, Eesti jm) on teata-
tud teraviljasaagi  vähenemist isegi 
kuni 50% võrra. Copa-Cogeca liik-
mesorganisatsioonid püüavad kasu-
tada kõiki rahvuslikke ja ühistute-
le kättesaadavaid finantsvõimalusi 
kaotuse leevendamiseks. Siiski, kõ-

nesolevates piirkondades võib toot-
ja sissetulek väheneda 500 -1000 
euro võrra hektari kohta, mistõttu 
farmerid ei ole võimelised hanki-
ma uusi seemneid ega taimekaitse-
vahendeid, mistõttu võib kannatada 
ka järgmise, 2017. aasta saak.

Copa-Cogeca loodab EL solidaar-
susele sellel farmeritele raskel ajal, 
mis on põhjustatud halbadest ilmas-
tikutingimustest ning soovib, et EL 
institutsioonid leiavad kiiresti adek-
vaatseid võimalusi ja meetmeid, et 
põllumehi erandkorras toetada.

FAO: Maailma nisuturu väljavaated
Maailma Toidu ja Põlluma-
janduse Organisatsiooni FAO 
poolt oktoobris avaldatud 
maailma toiduturu ülevaa-
te kohaselt hoiavad nisu re-
kordiline toodang maailmas 
ning piisavad varud nisu hin-
da aastate madalaimal ta-
semel. Konkurentsivõimeli-
se hinnaga pakutava madala 
kvaliteediga nisu suured ma-
hud on laiendanud selle ka-
sutamist söödasegudes. Ve-
nemaa tõusis suurimaks ni-
su eksportööriks. Võib eelda-
da, et 2016/17 aasta maailma 
nisukaubanduse maht püsib 
rekordtasemel. 

Tarnete mahud on kasvanud ning 
ootused püsivad kõrgel, eeldatakse, 
et ladustatud nisu varud kasvavad. 
2016/17 nisutoodangu prognoosiks 
on 742,4 mln tonni, mis annaks aas-
taseks toodangu kasvuks 1,2% (vt. 
tabel), see oleks ka parim saak vii-
mastel aastatel. Väga hea saagiaas-
ta on olnud Indias, Venemaal ja USA-
s. Saagiprognoosi on tõstetud 1,6% 
septembriga võrrelduna, seda eelkõi-
ge tänu algsest paremale saagile Ar-
gentiinas ja Austraalias. 

Kogu nisukaubanduse, mis sisal-
dab ka töödeldud nisu ümberarvesta-

tuna teraks, mahu kasvuks võrreldes 
viimase, septembri prognoosiga, hin-
natakse 1,5 mln tonni.  Uue prognoo-
si kohaselt peaks saaginumber olema 
165 mln tonni ehk sama palju kui re-
kordilisel 2015/2016 põllumajandus-
aastal. Regiooniti peaks nisu import 
püsima eelmise aasta tasemel. Juhul, 
kui Venemaa tõepoolest tõuseb suu-
rimaks nisu eksportööriks, jääb EL 
koos USA-ga jagama teist kohta, täp-
semalt, mõlema polt eksporditud ni-
su maht peaks jääma enam vähem sa-
masse suurusjärku. 

Vahetult kasutusse mineva nisu 
maht peaks 2016/17 aastal kasva-
ma 2,1% ning saavutama 730,5 mln 
tonni taseme. Kui toidunisu mahtu-
de kasv on tagasihoidlik 1% ning saa-
vutab 498,2 mln tonni, siis söödarat-
sioonides kasutatud nisu maht kas-

vab koguni 6,2%, saavutades 145,7 
mln tonni. Seega kasvab söödaks mi-
neva nisu maht aastaga 8,5 mln ton-
ni, mis peegeldab turu olukorda – 
saadaval on rohkelt  madalakvalitee-
dilist nisu konkurentsivõimelise hin-
naga. 

Ladustatud nisu koguseid prog-
noositakse ületama 234 mln tonni 
taset ehk siis kasvama 8,4 mln ton-
ni, mis teeks aastaseks kasvuks 3,7%. 
See on suurim laovaru maht alates 
2001/02 aastast. 2016/17 aasta la-
dustatud nisu kasutamise protsendiks 
hinnatakse 31,7%, mis on märkimis-
väärselt suurem, kui väikseima laova-
rude kasutamisega 2007/08 aastal, 
mil kasutusprotsent oli vaid 22,7%. 
Kõigest ülaltoodust lähtuvalt prog-
noositakse hinda püsivat madalal ko-
gu 2016/17 aasta lõikes. 

Teravilja toodang ja 
kaubandus mln t

2014/15 2015/16  
hinnang 

2016/17 
prognoos

% 
2016/17 vs 2015/16 

Toodang 730.5 733.8 742.4 1.2 

Müüdud vabaturul 156.6 164.9 165.0 0.1 

Utiliseeritud 703.6 715.7 730.5 2.1 

Toidunisu 486.7 493.2 498.2 1.0 

Söödanisu 133.4 137.2 145.7 6.2 

Muu kasutus 83.5 85.3 86.5 1.4 

Laovarude jääk 211.2 225.8 234.2 3.7 

Allikas: http://www.fao.org/3/a-i6198e.pdf
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FAO: Maailma söödaviljaturu väljavaated
Maailma Toidu ja Põlluma-
janduse Organisatsiooni FAO 
poolt oktoobris avaldatud 
maailma toiduturu ülevaates 
avaldatud prognoos, mis põ-
hineb suuresti USA rekord-
saagil, eeldab 2016. aastaks 
tootmismahtude taastumist. 
Samas võivad laovarude ma-
hud kohati väheneda  - Hii-
nas, Brasiilias ja LAV-is on ar-
vestatav osa ladustatud vil-
jast utiliseeritud. Söödavilja 
suured ekspordiks mõeldud 
kogused hoiavad hinna lan-
gevas trendis.

Vaatamata sellele, et 2016 aastal oo-
datakse söödavilja tootmismahu väi-
kest kasvu, arvatakse, et 2016/17 
söödavilja turg püsib võrreldes eel-
mise perioodiga suhteliselt pingeli-
ne. Kuigi turul toimetab palju eks-
portööre ning pakutavad mahud on 
kasvanud, püsib nõudlus turul taga-
sihoidlik ning söödavilja hind on tu-
geva surve all, seega hind  püsib ma-
dalal. 

Maailma söödavilja toodangut 
eeldatakse kasvavat 1,8%, mis tä-
hendab eelmisel saagiperioodil lan-
genud toodetud koguste taastumist. 
Rekordiline maisisaak USA-s ja Ar-
gentiinas peaks kasvatama maail-
ma maisitoodangut, seda vaatama-

ta tootmismahtude langusele Brasii-
lias, Hiinas ja Lõuna-Aafrika Vaba-
riigis. Lisaks maisile näitab ka sor-
go toodangu maht kasvu, Sudaani ja 
Mehhiko toodangu kasv peaks ületa-
ma tootmismahu langust USA-s. Kõi-
ge taustal oodatakse odra tootmis-
mahte langevat alla eelmise aasta ta-
seme, eriti suur peaks langus olema 
Marokos ja Türgis. 

Eelmise aastaga võrreldes ooda-
takse 2016/17 aasta söödavilja uti-
liseerimist kasvavat 1,5%, põhjusena 
nähakse eelkõige suuremat nõudlust 
loomatoidu järele, kuid ka tööstuse 
vajadusi. Peamiseks kasvumootoriks 
peaks saama mais, mida kasutatakse 
järjest laiemalt loomasöödas, kasvu 
vedavateks riikideks peetakse USA-d 
ja Hiinat. Olulisel kohal on ka kodu-
maise toodangu varasema perioodi-
ga võrreldes soodne hinnatase. Ma-

dal hinnatase soodustab maisi kasu-
tamist tööstuses, peamiselt tärklise 
ja biokütuse tootmisel.

Kuna nõudlus kasvab, peaksid 
laovarud 2017 aastal kahanema, 
seda vaatamata toodangu kasvule. 
Nõudlus püsib nii söödale kui töös-
tuses ja see peaks laovarude mahtu 
oluliselt langetama. Suurimat mõ-
ju maailma laovarude kahanemisele 
peaks avaldama Hiina valituse otsus 
vähendada oluliselt ladustatud mai-
si varusid. Laovarude mahu vähen-
damine peaks omakorda viima uti-
liseeritud sööda koguste  vähenemi-
sele, mis omakorda tasakaalustaksid 
ladustatud sööda varude ja utilisee-
ritud sööda vahekorda. 

Vaatamata laovarude mahtude 
vähenemisele ning utiliseeritud söö-
davilja kasvule jääb sööda hind ko-
gu 2016/17 aastal hinnasurvele alla.  

Söödavilja toodang 
ja kaubandus mln t

2014/15 2015/16  
hinnang

2016/17  
prognoos

%
2016/17 vs 2015/16

Toodang 1 338.2 1 305.4 1 328.8 1.8

Müüdud vabaturul 177.3 185.8 176.0 -5.2

Utiliseeritud 1 301.4 1 309.0 1 328.4 1.5

Toiduks 199.4 200.6 204.5 1.9

Söödaks 734.5 742.7 758.0 2.1

Muu kasutus 367.5 365.7 365.9 0.1

Laovarude jääk 268.6 259.0 256.1 -1.1

Allikas: http://www.fao.org/3/a-i6198e.pdf

Foto: Kevili
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Maailma Toidu ja Põllu-
majanduse Organisatsioo-
ni FAO oktoobris avaldatud 
maailma toiduturu ülevaa-
tes toodud esialgne 2016/17 
prognoos lubab suhteliselt 
tasakaalustatud nõudmise 
ja pakkumise vahekorda nii 
šroti, koogi kui õli osas. Eel-
datakse, et õli ja sööda toot-
mine on tänu sojaoale ning 
palmiõlile maailmas taastu-
mas. Ka nõudlus peaks vähe-
haaval kasvama.

Kui 2015/16 aasta õlikultuuride turg 
kujunes küllaltki pingeliseks, siis 
2016/17 aasta tõotab kujuneda nii 
nõudmise kui pakkumise osas märk-
sa tasakaalustatumaks. See puudub 
nii šrotti/kooki kui õlisid/rasvu. Tä-
navune õliseemnete toodang peaks 
varasema perioodiga võrreldes täie-
likult taastuma, võimalik on ka re-
kordsaakideni  jõudmine. Toodangu 
kasvu veab sojauba, ka teiste õlikul-
tuuride osas võib oodata teatud kas-
vu, seevastu raps jääb ilmselt sama-
le tasemele või koguni langeb pisut. 

Sojaoa toodangu kasv koondub 
valdavalt USA-sse, kus oodatakse 
rekordilist saaki. Lõuna-Ameerikas 
peaks sojaoa toodangu kasv jääma 
suhteliselt tagasihoidlikuks, taluni-
kud on hakanud soja asemel enam 
kasvatama alternatiivseid kultuure. 

Hiinas ja Indias peaksid tootmisma-
hud, mis viimastel aastatel olid lan-
guses, hakkama taas kasvama. Kagu-
Aasia, kus 2015/16 majandusaastal 
kannatati suurte looduskahjude all, 
palmiõli toodang on taas tõusuteel. 

Tuginedes prognoosidele võib eel-
dada nii šroti/kookide kui õli osas re-
kordaastat. Jämedalt võetuna peak-
sid nii tootmisvõimsus ja nõudlus 
olema tasakaalus, seda nii šroti/koo-
gi kui õli/rasva osas. Laovarud peak-
sid püsima eelmise aasta tasemel.

Palmiõli osas eeldatakse nõulust 
pisut ületavat tootmismahte, mis 
tähendab väikest varude vähene-
mist maailmas. Kui laovarud tervi-
kuna vähenevad, siis peamiste eks-

portööride laovarude mahtu eelda-
takse kasvavat. Õlide ja rasvade osas 
oodatakse võrreldes eelmise aastaga 
märksa kiiremat kasvu, sellele aitab 
tublisti kaasa palmiõli tootmismah-
tude taastumine Indoneesias ja Ma-
laisias. Šroti turg jääb vähemaktiiv-
seks, võimalik on vaid tagasihoid-
lik kasv, põhjuseks Hiina vähene-
nud nõudlus. Õli ja šroti, mille hin-
nad hakkasid aasta alguses tõusma, 
hinnad muutusid juunis ebastabiil-
seks. Lähikuudel peaks selgeks saa-
ma millises suunas hinnad liikuma 
hakkavad, peamiseks hindade mõju-
tajaks on Lõuna-Ameerika ja Kagu-
Aasia turud. 

FAO: Maailma õlikultuuride turu väljavaated

Õlikultuuride toodang ja kaubandus 
mln t

2014/15
2015/16 
hinnang

2016/17 
prognoos

2016/17 vs  
2015/16 (%)

Õlikultuurid kokku
Toodang 549 534.1 556.9 4.3
Õli ja rasvad 
Toodang 210.8 207.3 216.5 4.4
Tarned 247.3 246.3 250.5 1.7
Utiliseeritud 206.2 211.2 217.3 2.9
Müüdud vabaturul 114.3 115.8 119.4 3.1

Ladustatud % 18.6 16.3 15.6

Peamiste eksportööride laovarud (%) 10.7 9.7 10.0
Srott ja kook

Toodang 141.1 137.9 143.9 4.4

Tarned 162.6 164.1 168.1 2.4
Utiliseeritud 133.4 139.1 144.0 3.5
Müüdud vabaturul 86.7 90.5 93.5 3.3

Allikas: http://www.fao.org/3/a-i6198e.pdf
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FAO: Maailma lihaturu väljavaated
Maailma lihatoodang peaks 
2016. aastal püsima 320 
mln tonni piires, märgitak-
se Maailma Toidu ja Põllu-
majanduse Organisatsioo-
ni FAO oktoobris avalda-
tud maailma toiduturu üle-
vaates. Kui paljudes riikides 
toodang kasvab, siis Hiinas 
ja Austraalias eeldatakse se-
da langevat. Maailma liha-
kaubanduse maht on taas-
tumas, aastaseks juurde-
kasvuks oodatakse 31,1 mln 
tonni ehk 4,4%.

Maailma lihaturgu oodatakse stag-
neeruvat, aastaseks kasvuks ooda-
takse 2016. aastal nappi 0,2% ning 
kogutoodanguks 319,8 mln tonni. 
Siia hulka on arvestatud nii punane 
kui valge liha. Vaatamata olematu-
le kasvule oodatakse nii USA-s, EL-
s, Brasiilias, Indias, Mehhikos, Kana-
das ning Venemaal korraliku kasvu. 
Vastukaaluks langeb  toodang Hii-
nas ja Austraalias. Kui viimase kahe 
langus maha arvata, kasvab lihatoo-
dang ülejäänud regioonides 1,4%. 

Kuigi kogutoodang kasvab vaid 
pisut, oodatakse maailmaturul 2016. 
aastal turustatud liha koguste kasvu. 
Eeldatav 31,1 mln tonni kõik lihalii-
gid  kokku annab aastaseks kasvuks 
4,4%. Kui maailma lihaturg lan-
ges 2015. aastal, siis tänavu on turg 
taastumas, tõsi liigiti on kasv erinev. 
Enim kasvab sealiha turumaht 4,4% 
annab kokku 8,0 mln tonni. Linnu-

liha kasvab ootuspäraselt 4,4% kasv 
annab kokku kahe aasta taguse ko-
guse 12,7 mln tonni, veisliha kasvab 
vaid 0,3% jäädes siiski alla 2014. 
aasta tasemele. Ainus langeja on 
lambaliha - 2,8% annab küll langu-
seks vaid 0,1 mln tonni, kuid turus-
tatud koguseks ainult 0,9 mln tonni.

Liha importi eeldatakse kasvavat 
Hiinas, Jaapanis, LAV-is, Tšiilis, Ko-
reas, Mehhikos, EL-s, Iraagis, Filipii-
nidel, Vietnamis, Araabia Ühendemi-
raatides ja Venemaal. Väheneva im-
pordi tulemusena arvatakse kodu-
maist toodangut kasvatavat USA-d, 
Kanadat, isegi Angola import peaks 
vähenema. Maailma eksportturgu-
del valitsevad Brasiilia ja EL, järg-
nevad USA ja Kanada. Ekspordi osa-
kaal peaks kasvama veel Valgevenes, 
Tais, Venemaal, Paraguais, Mehhikos 
ja Ukrainas. Kõrvuti kasvavate eks-
portturgudega võib oodata ekspor-
di langust Austraalias, Hiinas, Tür-
gis, LAV-s, Uus-Meremaal, Argentii-

nas ja Indias. 
2016. aasta esimesel kolmel kuul 

püsis FAO lihahinna indeks suh-
teliselt madalal 146 punkti tase-
mel, aprillist septembrini hakkas in-
deks tõusma, kerkides oktoobriks 
17,7 punkti ehk 12,1% ja saavuta-
des 163,5 punkti taseme. Jaanua-
rist septembrini tõusis FAO lihahin-
na indeks keskmiselt 12,6%, kõige 
tagasihoidlikum hinnatõus jäi veise-
liha osaks, vaid 4,3%, ülejäänud li-
haliikide osaks jäi keskmiselt 18,%. 
Sealiha tarnetele ning selle hinnale 
avaldab mõju eelkõige vähenenud 
nõudlus EL-s, lambaliha puhul mõ-
jutab hinda eelkõige kasvav nõudlus 
Okeaanias. Oodatult mõjutab linna-
liha tarnet ja hinda jätkuvalt nõud-
lus Aasia turul. Veiseliha maailmatu-
ru hinda mõjutab seevastu eelkõige 
USA toodangu taastumine, mis toob 
kaasa sisseveo vähenemise riiki ning 
sellest tulenevalt aeglasemalt kasva-
va veiseliha hinna.

Allikas: http://www.fao.org/3/a-i6198e.pdf

Lihatoodang ja 
kaubandus mln t

2014
2015  
esialgne

2016 
prognoos

% 
2016/2015

Kogutoodang 315.4 319.2 319.8 0.2
Veiseliha 68.0 67.6 67.8 0.3
Linnuliha 111.0 114.8 115.8 0.9
Sealiha 116.9 117.2 116.5 -0.6
Lambaliha 13.9 14.0 14.1 0.6
Müüdud turul 30.7 29.8 31.1 4.4
Veiseliha 9.6 9.1 9.1 0.3
Linnuliha 12.7 12.2 12.7 4.4
Sealiha 7.1 7.2 8.0 10.8
Lambaliha 1.0 1.0 0.9 -2.8
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Piimatoodete, mille tarned 
rahvusvahelisele turule on 
vähenenud, hinnad näita-
vad alates maist kasvuten-
dentsi, märgitakse Maailma 
Toidu ja Põllumajanduse Or-
ganisatsiooni FAO maailma 
toiduturu ülevaates. Maa-
ilma piimatoodang peaks 
2016. aastal tervikuna kas-
vama. Seda vaatamata eba-
soodsatest ilmastikuoludest 
ning langenud kokkuostu-
hindadest tingitud tootmi-
se vähenemisele osades rii-
kides. 

Tänavu oodatakse 1,1% piimatoo-
dangu kasvu, kogutoodangu maht 
peaks jõudma 817 mln tonnini. Ar-
vestust peetakse piima ekvivalendis 
ehk siis lisaks toorpiimale piimatoo-
teid arvestatuna toorpiimaks. Too-
dang kasvab eelkõige Aasias, Põh-
ja- ja Kesk-Ameerikas. Euroopas ja 
Aafrikas oodatakse seisakut ning 
Okeaanias ning Lõuna-Ameerikas 
tootmisemahtude langust. 

EL liigse eksporttoodangu turult 
kõrvaldamine annab alust prognoo-
sida 2016. aasta teises pooles väik-
semat aktiivsust turul ning teata-
vat hindade taastumist. Maailma-
turul kaubeldud piimatoodete ko-
gused jäävad viimaste aastatega sa-
masse suurusjärku ehk siis 72 mln 
tonni piirimaile piima ekvivalen-
dis. Kui vahemikus 2009-2014 kas-
vas piimaturu maht 6%, siis alates 
2015. aastast on kasv olnud vägagi 
tagasihoidlik. Vabaturul kaubelda-
vate piimatoodete mahtude pidur-
dumist tingib eelkõige Hiina nõud-
luse vähenemine, samuti Vene-
maa embargo peamiste piimatoot-
jate toodete impordile 2015 aastal. 
Tänavu loodetakse Hiina, võimalik 
ka Venemaa ostude teatavat taastu-
mist, kasvu nähakse eelkõige Brasii-
lia, USA ja Mehhiko suunal. Kasva-

vad turud peaksid tasakaalustama 
impordi langust Venetsueela, Alžee-
ria, Araabia Ühendemiraatide, Ni-
geeria, Sinapuri, malaisia, Vietnami 
ja Tai turgudele. 

Kui kauplemine juustu ja võiga 
peaks elavduma, siis piimapulbrite 
osas oodatakse käibe langust. Pea-
miselt kasvatavad oma turuosa EL, 
Uus-Meremaa, Valgevene ja Urugu-
ai eksportöörid. Kuigi USA, Brasiilia 
ja Argentiina impordile ennustatak-
se kasvu, siis nende eksport tõotab 
langeda. USA-s prognoositakse küll 
piimatoodangu kasvu, kuid ekspor-
di languse taga nähakse juba mõnda 
aega tugevnevat dollarit. Austraalia 
ja Šveitsi eksporti eeldatakse püsi-
vat samal tasemel. Kuigi EL ekspordi 
osas nähakse tõusu, siis selle tempot 
nähakse languses, põhjuseks tänavu-
sed suured interventsiooniostud. 

FAO: Maailma piimaturu väljavaated

Maailma piimandus
mln tonni ekvivalent

2014
2015
esialgne

2016 
prognoos

2016/2015 
(%)

Piima kogutoodang 793.7 808.7 817.2 1.1
Müüdud vabaturul 72.0 72.1 72.3 0.4

Allikas: http://www.fao.org/3/a-i6198e.pdf
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Eucolait: Miks levib piimatoodete 
kohustuslik päritolumärgistus EL 
liikmesriikides ning kui kaugele 
sellega minnakse? 

Päritolumärgistus on Euroo-
pa Liidus olnud kuum teema 
viimase kümne aasta jooksul. 
2011. aastal lõppesid mara-
tonläbirääkimised toidualase 
info esitamisest toote paken-
dil kompromissiga, mille järgi 
päritolu märkimine jääb põ-
himõtteliselt vabatahtlikuks 
(v.a. juhul, kui päritolu mitte 
märkimine eksitaks tarbijat), 
kuid Komisjon koostab rapor-
ti teatud toodete (sh piimatoo-
ted) päritolu märkimise teos-
tatavusest, maksumusest jne.

Hilinemisega valminud Komisjoni ra-
port sedastas ootuspäraselt, et pärit-
olu märkimisega seotud kulud on olu-
liselt suuremad, kui sellest tulenev 
kasu ning vabatahtlikkuse põhimõte 
peab jätkuma. Europarlamendi poolt 
omakorda tehtud raport esitas eelne-
nule küll väljakutse, kuid ei muutnud 
senist suunda. Tüdinud EL tasandi te-
gevusetusest ning kasutades kriisi põl-
lumajandussektoris ettekäändena asu-
sid mitmed liikmesriigid oma märgis-
tamisplaanide väljatöötamist. Vastupi-
diselt varasemale ajale, mil Euroopa 
Komisjon alati sellised kavatsused il-
ma eranditeta blokeeris, paistab prae-
gu, et poliitilised prioriteedid võivad 
EL siseturu pühaduse üles kaaluda. 

Komisjoni otsus mitte vastu seis-
ta Prantsusmaa dekreedile piima kui 

koostisaine päritolu märkimiseks on 
EL piimakauplejate organisatsioo-
ni Eucolait hinnangul seetõttu täies-
ti laastav, et  tähistab esimest sammu 
EL piimatoodete siseturu lammutami-
sel. Dekreedi selge eesmärk on vähen-
dada teistest liikmesriikidest pärit pii-
ma kasutamist Prantsusmaal toodeta-
vates piimatoodetes. See ei ole koos-
kõlas ei kaupade vaba liikumise põ-
himõttega ega ka tarbija teavitami-
se määrusega, mis lubab rahvuslikke 
reegleid ainult väga rangete kriteeriu-
mide alusel. Tõsiasi, et dekreeti esit-
letakse kaheaastase prooviperioodi-
na, ei muuda sellele antud hinnangut 
mitte kuidagi. Et dekreet kehtima lu-
bati, näitab, et otsus on selgelt poliiti-
line; seda enam, et dekreedi ette val-
mistamise ajal valitsenud piimandus-
turu olukord on praegu kiirelt para-
nemas. Üht-teist negatiivset on öelda 
ka protseduuri läbipaistvuse ja sellest 
teavitamise kohta – dekreedi kohta ei 
ilmunud ühtki saavutusest juubelda-
vat pressiteadet. 

Lisaks katastroofilisele mõjule, mi-
da dekreet omab Prantsusmaa piima-
kaubandusele teiste liikmesriikide-
ga, on murettekitav ka selle lumepal-
liefekt. Itaalia, Kreeka ja Leedu on sa-
muti esitanud Komisjonile kinnitami-
seks oma rahvuslikud päritolumärgis-
tuse plaanid – seni küll edutult, kuid 
nõudega viia sisse parandused Prant-
susmaa eeskujul. Trendi järgivad ka 

teised liikmesriigid ning ilmselt sellele 
veel peatset lõppu ei saabu. 

Euroopa Komisjon kui EL alusle-
pingute täitmise jälgija peaks keeldu-
ma edasistest kohustusliku päritolu-
märgistuse pilootprogrammidest vaa-
tamata sellele, kas need määratak-
se piiratud ajaks või kas need sisalda-
vad vastastikkuse tunnustamise nõuet 
või mitte. Kohustusliku päritolumär-
gistuse eesmärk on alati luua eelised 
kodumaisele toodangule piirates liik-
mesriikide vahelist kaubandust. Sama 
kehtib ka sellistele algatustele nagu 
Rumeenia toiduainetega kauplemise 
seadus, mis kohustab jaemüüjaid te-
gema hankeid kohalikelt tootjatelt. 
Kohustuslikust päriolumärgistamisest 
EL tasandil loobuti peale pikaajalist 
seadusandlikku protsessi ning seda 
olulisel põhjusel. Miks peaksid nüüd 
liikmesriigid eraldi saama vastupidist 
otsustada? See valik on senisest isegi 
halvem, sest lisaks märgistuse kohus-
tuslikuks muutmisele ei oleks reeglid 
harmoniseeritud. 

Lõpetuseks, edasiste dekreetide 
hindamine tuleks peatada niikauaks, 
kui Prantsusmaa eksperimendi ning 
võimalike seadusandlike väljakutse-
te tulemused on selgunud. Kuid kas 
on võimalik blokeerida, kasvõi aju-
tiselt, uusi meetmeid, mis sarnane-
vad Prantsuse omadega? Kahjuks tu-
leb meil selle teemaga ilmselt ka veel 
järgmised 10 aastat tegeleda.

Piima rahvuslik päritolumärgistus kogub tuure
Soome liitus hiljuti nende 
liikmesriikidega, kes soovi-
vad kasutada kohustuslikku 
päritolumärgistust piima-
le koostisainena erinevates 
piimatoodetes. Eelnõu ko-
haselt on meede väga sarna-
ne Prantsusmaal, Itaalias jm 
kasutusele tulevate meetme-
tega.

Soome eelnõu kehtestab, et pärito-
lumaaks märgitakse maa, kus toi-
mub lüpsmine või juhul, kui piim tu-
leb mitmest kohast, siis märgitakse 
„kogumispunkt“ toote pakendile pä-
ritolumaana. Juhul, kui piim kogu-
takse mitmest erinevast liikmesrii-
gist, võib pakendile märkida „mit-
med EL liikmesriigid“ või „mitmed 
mitte-EL riigid“.  Märgistust ei ko-
haldata toodetel, mida turustatakse 

ametlikult teistes EL liikmesriikides 
ning seetõttu mõjutab märgistamis-
nõue ainult Soome piimatöötlejaid.

Lisaks ülalnimetatud eelnõu kä-
sitlemisele on Komisjon määranud 
vastamistähtaja Leedu ja Itaalia 
ametiasutustele 13. oktoobriks. Por-
tugali eelnõu saatus otsustatakse 
27. oktoobril ning Kreeka peab oo-
tama oma aega kuni detsembri al-
guseni.
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Euroopa Parlament kiitis heaks Pariisi 
kliimakokkuleppe ratifitseerimise

Eurosaadikud ei toeta Komisjoni plaani 
viie GMO-toote tunnustamiseks

Euroopa Parlamendi otsu-
sega ületati viimane takis-
tus Pariisi kliimakokkulep-
pe ratifitseerimiseks. Kok-
kuleppe heakskiitmise juu-
res viibisid teiste hulgas Eu-
roopa Komisjoni president 
Jean-Claude Juncker, ÜRO 
peasekretär Ban Ki-moon 
ja COP21 eesistuja Ségolène 
Royal. Poliitiline protsess 
Euroopa Liidus kokkuleppe 
ratifitseerimiseks on lõpule 
jõudnud.

President Jean-Claude Juncker üt-

les seoses sellega järgmist: „Täna 
muutis Euroopa Liit kliimaeesmär-
gid kliimameetmeteks. Pariisi kok-
kulepe on ainulaadne ning ilma Eu-
roopa Liiduta ei oleks seda võima-
lik jõustada. Tänase otsusega näi-
tasime taas oma juhtpositsiooni ja 
tõendasime, et koos tegutsedes on 
Euroopa Liit võimeline tulemusi 
saavutama.“

Energialiidu eest vastutav ase-
president Maroš Šefčovič sõnas: 
„Euroopa Parlament on võtnud 
kuulda rahva häält. Euroopa Liit ju-
ba rakendab oma kohustusi seoses 
Pariisi kokkuleppega, kuid tänane 

ratifitseerimisotsus käivitab kokku-
leppe rakendamise ülejäänud maa-
ilmas.“

Seni on Pariisi kokkuleppe rati-
fitseerinud 62 osalist, kelle arve-
le langeb ligikaudu 52% maailma 
koguheitest. Kokkulepe jõustub 30 
päeva pärast seda, kui selle on rati-
fitseerinud vähemalt 55 osalist, kel-
le heide moodustab vähemalt 55% 
maailma koguheitest. ELi-poolne 
ratifitseerimine ja ratifitseerimis-
kirja hoiule võtmine tähendab seda, 
et 55% piir ületatakse ning Pariisi 
kokkulepe jõustub.

EL on kliimamuutustega võitle-
misel eestvedaja ning mängis otsus-
tavat rolli kõrgete eesmärkide püsti-
tamisel, mis võimaldas Pariisi kok-
kuleppe möödunud aasta detsemb-
ris vastu võtta. Euroopa Komisjon 
on juba tulnud välja õigusaktiette-
panekutega, et täita ELi kohustust 
vähendada 2030. aastaks Euroopa 
Liidus heitkoguseid vähemalt 40%.

Edasised sammud. Tänu Euroopa 
Parlamendi heakskiidule saab nõu-
kogu otsuse ametlikult vastu võtta. 
ELi iga liikmesriik ratifitseerib Pa-
riisi kokkuleppe ka eraldi vastavalt 
oma parlamentaarsele korrale.

Euroopa Parlament hääle-
tas 6. oktoobril Euroopa Ko-
misjoni plaani vastu auto-
riseerida viis uut GMO too-
det: maisiliinid Bt11, 1507 ja 
MON810 ning glüfosaadi-re-
sistentne puuvill. Saadikud 
muretsevad, et maisisordid 
Bt11 ja 1507 võivad kahjus-
tada liblikaid ja koisid. Kü-
simärgi alla seati ka Euroo-
pa Toiduohutusameti (EFSA) 
kontseptsioon „sihtgruppi 
mitte kuuluvate liblikaliste 
aktsepteeritavast suremuse 
määrast“.

EFSA hinnang MON810 maisi kohta 
sisaldab ebapiisavalt andmeid, ütle-
sid eurosaadikud. Nad märkisid ka, 
et võimalik ristsaastumine, mille  
võib tekitada Bacillus thuringiensiś t 
edasi kandev invasiivne taim, kuju-
tab endast olulist riski farmeritele ja 
keskkonnale. 

Maisi MON810 ja GMO-puuvilla 
281-24-236 × 3006-210-23 × MON 
88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-
5×MON-88913-8) puhul märkisid 
europarlamendi liikmed, et praegu 
on need Komisjoni poolt tunnusta-
tud, kuid seda ei ole toetanud liik-
mesriikide komiteed. Algselt oli 

mõeldud selline protseduuri käik 
erandina, kuid paistab olevat kuju-
nenud normiks. 

2015. aasta oktoobris lükkas Eu-
roparlament tagasi seaduseelnõu, 
mis võimaldaks igal liikmesriigil 
eraldi keelata või lubada EL-s tun-
nustatud GMO toidu või loomasöö-
da müügi ja kasutamise. Saadikute 
arvates võinuks selline seadus prak-
tikas mitte tööle hakata või siis vii-
nuks piirikontrollide taastamiseni 
GMO-d pooldavate ja vastaste rii-
kide vahel. Saadikud kutsusid Ko-
misjoni üles uut seadusettepanekut 
koostama.
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Lehe väljaandmist toetab:

EL ohutusreeglid toiduga kontaktis olevate 
materjalide kohta peaksid olema karmimad
Europarlamendi saadikud 
võtsid 6. oktoobril vastu mit-
te-siduva resolutsiooni, mil-
le kohaselt EL-ülesed ohu-
tusreeglid peaksid kehtima 
senisest rohkemate mater-
jalide kohta, millel on toidu-
ga otsene kokkupuude, na-
gu näiteks pakendid, köögi-
tarbed ja lauanõud. Mõned 
neist materjalidest, nt plas-
tik ja keraamika, on läbi-
nud põhjalikud testid inime-
se tervisele ohutuse seisuko-
halt; teised aga, sh mitmesu-
gused lakid, katted, tindid 
ja liimid, on veel põhjalikult 
testimata.

“Sel viisil saame tagada, et toiduga 
otseses kontaktis olevad materjalid 

oleksid ohutud. Praegu kehtiv mää-
rus käsitleb 17 ainet, kuid ainult neli 
neist on praegusel hetkel EL tasemel 
harmoniseeritud. Ülejäänutega pea-
vad liikmesriigid ise tegelema,“ rää-
kis raportöör Christel Schaldemose 
(S&D, Taani). Raport kinnitati 559 
poolt- ja 31 vastuhäälega, erapoole-
tuid oli 26.

„Puuduolev harmoniseerimine 
põhjustab probleeme nii tarbijatele, 
ettevõtetele, kui ka ametiasutustele. 
Reaalselt tähendab see, et ühisturg 
ei ole ühisturg: mõnedes riikides on 
kõrged, teistes jällegi madalad stan-
dardid. Teame paljude uuringute 
põhjal, et pakendites sisalduvad ai-
ned põhjustavad terviseprobleeme. 
Seetõttu peaks EL olemasoleva sea-
dusandluse üle vaatama. Toiduohu-
tus tähendab üht ja sedasama terves 

EL-s,“ lisas ta.
Kemikaalid, mis satuvad toiduga 

kontaktis olevatest materjalidest toi-
du sisse, ohustavad inimeste tervist 
või muudavad toiduainete koostist, 
leiavad eurosaadikud. Ainult ne-
li 17-st EL poolt üles loetud toiduga 
kokku puutuvatest materjalidest on 
kaetud EL seadusandluses ette näh-
tud  ohutusmeetmetega: plastik, ke-
raamika, regenereeritud tselluloos 
ning „aktiivsed ja intelligentsed ma-
terjalid“. Euroopa Komisjon peaks 
seadma esmatähtsaks spetsiaalsete 
ohutusmeetmete koostamise ka pa-
beri, papi, lakkide ja katete, metal-
lide ja sulamite, trükivärvide ja lii-
mide kohta, ütlevad Europarlamen-
di liikmed. 

Europarlamendi saadikud soovivad 
transrasvhapete vähendamist toidus
EL peaks kehtestama kohus-
tuslikud piirmäärad tööstus-
likult toodetud transrasvha-
petele, mida on seostatud 
südame-veresoonkonnahai-
guste, viljatuse, Alzheime-
ri tõve, diabeedi ja ülekaalu-
lisuse riski suurenemisega, 
öeldakse 26. oktoobril vastu 
võetud Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis.

Euroopa Parlamendi saadikute arva-

tes näitab asjaolu, et vaid üks kol-
mest tarbijast ELis teab transrasv-
hapetest, et pakendile märkimise 
meetmed üksi, kui need kehtesta-
da, ei ole piisavad. Transrasvhape-
te sisaldust puudutava teabe lisami-
ne pakenditele on oluline, kuid vaja-
likud on ka kohustuslikud piirmää-
rad, leiavad saadikud.

Euroopa Komisjon peaks seetõt-
tu tegema ettepaneku ELi piirmää-
ra kehtestamiseks tööstuslike trans-
rasvade sisalduse kohta kõigis toidu-

ainetes. Saadikud loodavad, et seda 
tehakse kahe aasta jooksul.

Transrasvhappeid kasutatakse 
rohkem odavates toiduainetes, mis 
tähendab, et madalama sissetuleku-
ga inimesed on kõige vähem kaits-
tud kõrge transrasvhapete sisaldu-
sega toiduainete eest. See omakorda 
põhjustab tervisealase ebavõrdsuse 
suurenemist.

Loe resolutsiooni siit: https://goo.
gl/Kfmw67


