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Ekspordinõukogu elektrooniline nõupidamine

Toimumise koht: elektrooniline nõupidamine e-posti teel
Algus 14. august 2018, lõpp 31. august 2018
Juhatas maaeluminister Tarmo Tamm
Protokolli koostas põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo
peaspetsialist Liis Raska
Teavitati e-posti teel: Valdur Noormägi (Eesti Kalaliit), Piret Potisepp (Eesti KaubandusTööstuskoda), Mati Sarevet (Eesti Kaugpüüdjate Liit), Marje Josing (Eesti
Konjunktuuriinstituut), Tiina Saron (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda), Olavy Sülla
(Eestimaa Talupidajate Keskliit), Kerli Ats (Eestimaa Talupidajate Keskliit), Veljo Ipits (Eesti
Toiduainetööstuse Liit), Sirje Potisepp (Eesti Toiduainetööstuse Liit), Andres Trumm (Eesti
Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon), Raul Rosenberg (MES), Martti Kalvik
(MKM), Elar Ollik (EAS), Raina Mõttus (Põllumajandusamet), Meelis Tambla (Sihtasutus
Kredex), Mariko Rukholm (Sihtasutus Kredex),Väino Reinart (VäM), Jüri Seilenthal (VäM),
Olev Kalda (VTA), Marko Gorban (MEM), Siim Tiidemann (MEM), Toomas Kevvai (MEM),
Kristel Maidre (MEM).

Päevakord:
1. Anda toidusektori ekspordinõukogu liikmetele ülevaade uute prioriteetsete sihtturgude
valikuks laekunud tagasiside kohta.
2. Võtta vastu otsus valida lisaks olemasolevatele prioriteetsetele riikidele Tuneesia ja
Aserbaidžaan uuteks prioriteetseteks sihtturgudeks.
Oma seisukohad esitasid ekspordinõukogu liikmed e-posti teel kuupäevaks 31.08.2018.
Taust
05.03.2018 toimunud ekspordinõukogus tegi Maaeluministeerium esindusorganisatsioonidele
ettepaneku koguda oma liikmetelt infot avamist vajavate turgude kohta. Veterinaar- ja
Toiduametil oleks käesoleval aastal võimalik veel töösse võtta kuni 2 uut riiki prioriteetsete
turgude nimekirja täiendamiseks. Lisas 1 välja toodud tabelisse on koondatud Eesti
Toiduainetööstuste Liidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindusorganisatsioonide

nimetatud sihtturud koos Veterinaar- ja Toiduameti kommentaaridega.
Otsuse ettepanek
Kuivõrd ettepanekuid laekus kahe sektori lõikes, sai võimalikuks nii piimatoodete kui
elusloomade puhul valida üks uus avamist nõudev sihtturg. Piimatoodete puhul uueks
prioriteetseks sihtturuks valida Tuneesia, kuna teiste ettepanekus esitatud riikide piimaturg on
juba ametlikult avatud või toimub eksport riigi pädeva asutuse poolt aktsepteeritud
sertifikaadiga. Aretus- ja tootmisveiste ekspordiks avada Aserbaidžaani turg. Teised loetletud
turud on kas juba avatud või Moldova puhul märgitud perspektiivikaks tulevikus.
Edastatud seisukohad
Otsuse ettepanekule esitasid seisukohad Olev Kalda (VTA), Piret Potisepp (Eesti KaubandusTööstuskoda), Sirje Potisepp (Eesti Toiduainetööstuse Liit) ja Tiina Saron (Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoda). Kõik esitatud seisukohad toetasid otsuse ettepanekut.
Täpsemad seisukohad ja Maaeluministeeriumi vastused on välja toodud Lisa 2 tabelis.
Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsus(t)e poolt või vastu, loetakse
vastavalt ekspordinõukogu moodustamise käskkirja punktile 12, et ta hääletab otsus(t)e poolt.
Kokkuvõtteks
Otsuse ettepanek valida lisaks olemasolevatele prioriteetsetele riikidele Tuneesia ja
Aserbaidžaan uuteks prioriteetseteks sihtturgudeks, on ekspordinõukogu poolt heaks kiidetud.
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