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Koosolekut juhatas Copa‐Cogeca peasekretär Pekka Pesonen
1.‐2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. ÜPP tulevik. Sekretariaat teavitas edasistest sammudest seoses muudatusettepanekute
esitamisest Europarlamendi raportitesse ning võimalikust edasisest ajakavast seadusandluse
kinnitamisega.
4. Info arengutest seoses ebasoodsate kaubandustavadega. Copa‐Cogeca on koostanud kirja
Europarlamendi saadikutele, milles palutakse toetada saadik DeCastro raportit. Copa‐Cogeca
planeerib kampaaniat sotsiaalmeedias, mis viiakse läbi hääletuse ajal ning milles palutakse osaleda
liikmetel. Lisainfo lähiajal Agri‐infost või EPKK Brüsseli esindusest.
5. Info arengutest seoses Brexitiga. Sekretariaat kommenteeris Brexiti arutelu tulemusi 17.‐18.
oktoobri EL nõukogu koosolekul. Tõenäoliselt nõustutakse üleminekuaja pikendamisega, juhul, kui
ÜK seda palub.
6. Info kaubandusläbirääkimiste käigust. Vaata lähemalt Agri‐infost või EPKK Brüsseli esindusest.
7. Info turuolukorrast. Peamiselt keskenduti SAK levikule ja võetud meetmetele ning nende
tõhususele. Copa‐Cogeca hinnangul on vajalik rõhutada kaubanduspartneritele, et sealiha import
EL‐st on endiselt ohutu.
8. Info komisjoni biomajanduse teatise kohta. Teatis avaldati 11. oktoobril. Loe lähemalt siit:
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐18‐6067_et.htm
9. Info Komisjoni ettepaneku kohta transrasvade sisalduse piiramisest toidus. Komisjon on välja
andnud määruse eelnõu, mille kohaselt seatakse transrasvade piirmääraks lõpptarbijale määratud
toiduainetes 2g 100g kohta. See ei kehti naturaalsetele toiduainetele, mis sisaldavad looduslikku
loomset rasva. Kohalviibijad nõustusid ettepanekuga.
10. Info vitamiin B2 allikate kohta mahesöödas. Sekretariaat teavitas, et nõudeid järgides ei ole
vitamiin B2 sisaldus söödas piisav, mistõttu liikmesriigid peavad taotlema erandit GM‐sööda
kasutamiseks. Küsimus on äärmiselt tundlik. Saadetud on kiri söödatootjate
esindusorganisatsioonile küsimusega võimalikest B2 alternatiividest loomasöödas.
11. Ülevaade Euroopa Farmerite Kongressist. Kongress oli huvitav ja edukas, osalejaid oli ligi 400.
Kahjuks ei osalenud rahvusvaheliste väljaannete ajakirjanikke, kuna nad ei ole huvitatud Brüsselist
väljapoole sõitma. Sekretariaat tänas Austria põllumajanduskoda organiseerimise eest.
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12. Sekretariaadi hiljutistest tegemistest vaata Agri‐infost või EPKK Brüsseli esindusest.
13. Muud küsimused. Kahjuks ei jõudnud liikmesriigid kokkuleppele antidumpingu meetmete
täielikus eemaldamises Venemaa ammoniumnitraadile, kuigi lepiti kokku tollimaksu
vähendamises.
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