EESTI PÕLLUMAJANDUSKAUBANDUSKODA
KOJAS ASUS TÖÖLE ARENDUSNÕUNIK

1. NÄDALA KOKKUVÕTE – 5. jaanuar 2020

1. detsembril 2019 asus EPKK arendusnõunikuna tööle Triin Hallap, kelle
töö eesmärgiks on kaardistada EPKK
liikmete teadus- ja arendustegevuse
(TA) vajadused keskpikas perspektiivis
(3-5 aastat) ning pikas perspektiivis
(üle 5 aasta) ning toetada ettevõtteid
TA tegevuste elluviimisel.
Eesti majanduse arengu huvides tuleb
toetada teadussuundi, mis arvestavad
ettevõtete teadus ja arendus suundumuste ja vajadustega. Poliitikakujundajatel puudub kindlus, millist riigipoolset teadust või toetust ettevõtted vajavad. EPKK kui valdkondlik erialaliit
soovib olla selles osas riigi partner, kes
annab sisendit teaduse-, arenduse
toetussüsteemi kujundamiseks.
Kontakt: Triin Hallap, triin@epkk.ee
VABATAHTLIK
PÄRITOLUMÄRGISTUS
17. detsembril vastas Maaeluministeerium EPKK kirjale, mis puudutas
kaubamärgi „Toodetud Eestis“ kasutamist kui päritoluviide toidualase
teabe märgistamisel. Ministeerium
kinnitab, et EL-i toidumärgistamise
määruse ja selle rakendusmääruse
nõuete täitmise üle teostab järelevalvet
VTA. Samuti nõustub ministeerium
oma kirjas, et vabatahtlikult esitatav
toidualane teave sh päritolualane teave
ei tohi tarbijaid eksitada ja see peab
vastama määruses sätestatud nõuetele.
Siiski möönab ministeerium ka kirjas,
et kuna kaubamärke rakendusmäärus
ei puuduta, siis päritoluviidet sisaldav
kaubamärk võib mõjuda tarbijat eksitavalt.
Kuna Patendiamet kuulub Justiitsministeeriumi haldusalasse ei saa Maaeluministeerium sekkuda kaubamärgi
registreerimise protseduuri, võidakse
tulevikus päritoluviiteid registreerida
kaubamärkidena ja seeläbi teadlikult
tarbijat eksitada. Lisainfo: Meeli
Lindsaar meeli@epkk.ee

AASTANÄITUS EPA2020 TULEB TAAS
Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2020 toimub 14.-15. oktoobrini 2020
Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Esimese näituse tagasiside oli positiivne ning
osalejate arvates on uues formaadis näitus vajalik. Sellel aastal on kavas
mõningad uuendused, kuid üldjoontes keskendub ka EPA2020 ärikülastajatele ning hõlmab endas nii messi, seminariprogrammi kui konverentse.
Lisainfo ja registreerimine www.epamess.ee. Registreerida tasub juba aegsasti, sest näitusepind on piiratud ja kiiremad saavad valida paremad kohad.
HANELISTE HEIDUTUSJAHT
EPKK saatis 31. detsembril keskkonnaminister Rene Kokale märgukirja
seoses haneliste heidutusjahiga. Viimase aastakümne jooksul on oluliselt
suurenenud rändel Eestit läbivate haneliste arvukus, mis on oluliselt
suurendanud ka nende poolt tekitatavaid kahjusid põllumajanduslikele
kõlvikutele. Eesti põllumajandusele tekitatavad kahjud ulatuvad arvutuslikult
10-20 miljoni euroni, millele lisanduvad kulud heidutusele. See on oluline
osa Eesti põllumajanduse kogutoodangust. Kahjud on piirkonniti erinevad ja
sõltuvad eelkõige põllumajanduslike kõlvikute kaugusest hanelistele
sobivatest veekogudest.
Linnuvaatleja.ee-s refereeritud teadusartikli järgi võiks kevadine heidutusjaht vähendada oluliselt rändel olevate haneliste poolt tekitatavaid kahjustusi, kuna haned ei peatuks enam Eestis nii kaua ja kasutaksid oma peatumise ja poegimiseelse rasvavaru täiendamiseks pigem teisi lähipiirkonna riike.
Eesti Vabariigi Põhiseaduse §13 sätestab, et igaühel on õigus riigi ja seaduse
kaitsele. Ka põllumehed vajavad, et riik ja vastavad ametkonnad annaksid
põllumeestele ning nende tööle ja eesti rahva toidule kaitset rändel olevate

EPKK MEEDIAKAJASTUS
DETSEMBRIS 2019
EPKK leidis detsembris Eesti ajakirjanduses kajastamist 190 korral.

PÕKA 2030 KESKKONNAMÕJU
HINDAMISE ARUANNE
Maaeluministeerium (MeM) on tunnistanud nõuetele vastavaks 20.12.2019
otsusega nr 182 PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande. KSH aruandega on võimalik
tutvuda MeM kodulehel. Lisainfo:
Riina Maruštšak, riina@epkk.ee
EPKK meeskond soovib kõikidele
liikmetele head uut aastat!

Kontakt
EESTI PÕLLUMAJANDUSKAUBANDUSKODA
Pärnu mnt 141 Tallinn 11314
Tel 600 9349; e-post: info@epkk.ee
www.epkk.ee
Nädala kokkuvõtte väljaandmist toetab
Euroopa Liit.

haneliste rüüste eest.
Jahiseaduse §23 annab lõikes 4 Keskkonnaametile kohustuse korraldada
jahipidamist uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks väljaspool jahiaega.
Keskkonnaministri 28. mai 2013. aasta määruse nr 32 lisa sätestab
väikeulukitena rabahane, hallhane, suur-laukhane, kanada lagle ja
valgepõsk-lagle, kelle kahjustused rände ajal kevadel ja sügisel on meie
põllumajanduskõlvikutele valdavad.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördus 10. juulil 2019 kirjaga
Keskkonnaameti peadirektori poole taotlusega selguse saamiseks eespool
viidatud jahipidamise korraldamise osas. Keskkonnaameti 15. augusti 2019
vastuskirjas nr 13-11/19/11634-2, mille on allkirjastanud jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko, viidatakse, et kevadise heidutusjahi
lubamise saab otsustada 2019. aastal läbi viidud pilootuuringute tulemuste
põhjal. Nimetatud uuringu tutvustamisel 15. novembril 2019 Tartus
kinnitasid uuringu teostajad, et letaalne heidutus oli mõjusam. Seda
kinnitavad ka teiste riikide vastavad kogemused ja praktika.
Vabariigi Valitsuse seaduse §49 lõige 4 kohustab ministrit valvama
ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste ülesannete täitmise üle.
Taotleme keskkonnaministrilt tuge, et Keskkonnaamet täidaks talle pandud
kohustust rändel olevate haneliste kahjustuste vähendamiseks seaduses
võimaldatud vahenditega juba eeloleval kevadel.
BÜROKRAATIA VÄHENDAMINE KESKKONNAVALDKONNAS
Keskkonnaministeerium (KeM) kutsus 2019. a sügisel huvigruppe üles
esitama ettepanekuid bürokraatia vähendamise kohta, millele EPKK vastas
04.10.2019 saadetud kirjaga. Tänaseks on KeM kõik esitatud ettepanekud
läbi analüüsinud, valminud ülevaade on kättesaadav SIIT. Järgnevalt on
esitatud EPKK ettepanekud koos KeM tagasisidega:
•

Vabastada veisekasvatuse ettevõtted kompleksloa kohustusest ning
sellega kaasnevatest konkurentsivõimet vähendavatest nõuetest – KeM
kaalub võimalusi lahendada probleem alternatiivsete meetmetega, st
leevendada nõudeid. Täna on tehtud mõningaid leevendusi, nt on
kaotatud lähteolukorra aruande esitamise nõue, vähendatud loa kontrolli
sagedust. Lisaks ollakse valmis üle vaatama siseriikliku veiste PVT-d,
mille kohta soovitakse EPKK-lt ettepanekuid selle paindlikkumaks
muutmise kohta.

•

Lubada veekaitsevööndis maaharimist ja rohukamara uuendamist –
ettepanekuga ei arvestata, kuna veekaitsevööndis maaharimine
põhjustab erosiooni, misläbi suureneb veekogude saastumine.

•

Ametkondadega asjaajamise tõhustamine, st tagada õigusaktide selgus ja
seletuskirjade piisavus, et leida lahendus erimeelsuste korral –
ettepanekuga arvestatakse.

•

Kaotada vedelsõnniku laotusplaani esitamise kohutus iga kolme aasta
tagant – kavandamisel on veeseaduse muudatus, millega on kavas
kaotada vedelsõnniku laotusplaani esitamise kohutus.

Lisainfo: Riina Maruštšak, riina@epkk.ee

