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1.
2.
3.
4.

Sissejuhatus
EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava seirekomisjoni töökorra tutvustamine
EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava läbirääkimiste seis
Kalandusmeetmete ettevalmistamise seis

1. Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai juhatas sisse seirekomisjoni
istungi ning tutvustas istungi päevakorda.

2. Ülevaate seirekomisjoni töökorrast ja liikmeskonnast andis Põllumajandusministeeriumi
kalanduse arengu büroo koosseisuväline teenistuja Merle Vesiloo. EKF seirekomisjoni
töökord ja liikmed kinnitatakse põllumajandusministri käskkirjaga.
Ettepanekud, küsimused ja kommentaarid
1. TÜ Eesti Kalapüügiühistu (Andres Jagor): Kas koosolek ja kirjalik protseduur on
võrdsed komisjoni töövormid: koosolek otsustab lihthäälteenamusega, aga kirjaliku
protseduuri puhul peab vastu olema vaid 1/3 liikmetest?
PM vastus: Komisjoni kirjalikku protseduuri kasutaksime erandjuhul. Kirjalik
protseduur toimub vaid siis, kui on läbiarutatud teema, aga kui on vaja täiendada ja et
mitte kokku kutsuda istungit, siis saadetakse täiendatud versioon kirjaliku protseduuri
käigus kooskõlastamiseks komisjoni liikmetele.
2. Keskkonnaministeerium (Ain Soome): Mille alusel on koostatud seirekomisjoni
liikmete nimekiri? Miks ei ole nimekirjas näiteks Eesti Kalaspordi Liitu?
Vastus: Nimekirja koostamisel oli eesmärk kaasata suuremaid rannakaluriteühinguid,
kes esindaksid oma piirkonda või valdkonda. Võiksime kaaluda küll harrastuskalurite
kaasamist, nad ei ole küll programmist otseselt kasusaajad, aga võiksid olla huvitatud
kaasarääkimisest, eriti mis puudutab IV telge (kalanduspiirkondade jätkusuutlik
areng).
3. Eesti Kalapüüdjate Ühing (Tiiu Kupp): Kui komisjoni liige peab teatama oma
mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva ette, kas siis peab teatama ka asendusliikme
nime, kes koosolekul osaleb? Seda ei ole ju käskkirjas fikseeritud.
Vastus: Seirekomisjoni käskkirjas me tõesti ei fikseeri asendusliikmete nimesid
sellepärast, et komisjoni liige saaks ise valida, olenevalt päevakorra teemadest, kes
võiks nende organisatsiooni esindada.
4. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (Taavi Nuum): Kui seirekomisjoni istung toimub
2 korda aastas, siis on 10 tööpäeva ette teatada istungi toimumisest liiga lühike aeg.
Vastus: Seirekomisjoni istungite arv 2 korda aastas on miinimum ja see nõue tuleneb
Euroopa Nõukogu määrusest. Reaalselt hakkame rakendusperioodil kohtuma
tihedamini. Ettepanek oleks eelmisel seirekomisjoni istungil kokku leppida järgmise
kohtumise kuupäev.
5. Keskkonnaministeerium (Ain Soome): Kes on hääleõigusega liikmed? Miks on
Põllumajandusministeeriumil 6 häält kokku? Komisjonis võib olla rohkem

Põllumajandusministeeriumi esindajaid, aga oleks vaid 1 hääl nagu teistel
ministeeriumitel.
Vastus: Kõik seirekomisjoni liikmed omavad hääleõigust, välja arvatud Euroopa
Komisjoni esindaja. Kõik Põllumajandusministeeriumi esindajad ei esinda EKF
rakendamise seisukohalt ühte institutsiooni, aga liikmelisust võib kaaluda.
6. Hiiumaa Kutseliste Kalurite Ühingu (Rein Raudsepp) ettepanek: Kõik
arenduspiirkonnad võiksid olla esindatud seirekomisjonis.
PM ettepanek: Arenduspiirkonnad võiks kutsuda vaatlejatena (st nad on ilma
hääleõiguseta) seirekomisjoni istungitele, nende hääl oleks esindatud kalurite
institutsiooni kaudu. Neil peab olema juurdepääs seirekomisjoni istungitele. Kas
arenduspiirkonnad on valmis kokku leppima oma esindaja, esindaja võib ju aeg-ajalt
vahetuda.
Keskkonnainspektsiooni (Indrek Ulla) arvamus: Kui kõik arenduspiirkonnad
osalevad seirekomisjoni istungil, neil ei ole hääleõigust, vaid neil on 1 esindaja, võib
tekkida huvide konflikt arenduspiirkondade vahel.
7. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (Taavi Nuum): Kas seirekomisjoni töökord kehtib
muutumatuna 2017.aastani või saab vahepeal teha muudatusi töökorras?
Vastus: Seirekomisjon saab teha ministrile ettepaneku käskkirja muutmiseks. Kui
muutuvad institutsioonide esindajad, tuleb teha muudatus käskkirjas.
Otsustati: Seirekomisjoni liikmete nimekiri jääb hetkel samaks, kuni
arenduspiirkondade loomiseni. Kaaluda võib Põllumajandusministeeriumi liikmelisust
ja nende hääleõigust, samuti Eesti Kalaspordi Liidu osalemist seirekomisjoni töös.
Seirekomisjoni töökord koos ettepanekutega põhimõtteliselt heaks kiidetud. Kui
seirekomisjoni käskkiri on ministri poolt allkirjastatud, saadetakse see ka
seirekomisjoni liikmetele. Eelmisel seirekomisjoni istungil lepitakse kokku järgmise
istungi
kuupäev.
Järgmiseks
istungiks
vajalikud
materjalid
saadab
kalamajandusosakond 10 tööpäeva varem komisjoni liikmetele. Kirjalikku protseduuri
kasutatakse väga harva, istungil lepitakse eelnevalt kokku, mis küsimuse puhul
kirjalikku protseduuri kasutatakse. Kui mõnel institutsioonil on olemas alternatiivne
meiliaadress, kuhu võiks saata seirekomisjoniga seonduvat infot, siis palun sellest
teatada kalamajandusosakonnnale.
3. Ülevaate EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava läbirääkimistest andis
Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai.
Põllumajandusministeerium on esitanud EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava Euroopa
Komisjonile, kes on saatnud rakenduskava kohta kommentaarid, mis põhiliselt puudutasid
andmestiku täiendamist ning sõnastust. Euroopa Komisjon leidis, et rakenduskavva oleks
vaja lisada uusi statistilisi andmeid. Komisjon juhtis tähelepanu uute liikide kasvatamisele
eelneva uuringu vajadusele, et vähendada riske uute liikide kasvatamisel. Laevade
lõikamiseks peab olema koostatud lõikamise kava. IV telge peab rakenduskavas rohkem
lahti seletama. Kui parandused on sisse viidud, siis ilmselt uut kohtumist ei toimu ja
rakenduskava läheb Euroopa Komisjonis kooskõlastamisele. Parandatud rakenduskava
esitatakse Euroopa Komisjonile oktoobri esimestel nädalatel.

Ettepanekud, küsimused ja kommentaarid

1. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (Taavi Nuum): Kas ja kui palju rakenduskava
viimane variant võttis arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise soovitusijäreldusi?
Vastus: Rakenduskavva lisatakse tabeli kujul täpne ülevaade keskkonnamõju
strateegilise hindamise ja eelhindamise järeldustest, mis on arvesse võetud ja mis mitte
koos põhjendustega.
4. Ülevaate kalandusmeetmete ettevalmistamise seisust esitas Põllumajandusministeeriumi
kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup.
Ettepanekud, küsimused ja kommentaarid
1. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit (Urmas Pirk): Kas meede 4.1 osas on kavas
sisse viia olulisi muudatusi?
Vastus: Ei.
Toomas Kevvai selgitas ka eelmisest programmperioodist 2004-2006 kasutamata jäänud
ressursside kasutamise kava.
Järgmine seirekomisjoni istung toimub kolmapäeval, 24.oktoobril 2007.a. Ettekandeid
puudutavad materjalid saadab kalamajandusosakond seirekomisjoni liikmetele elektrooniliselt
10 tööpäeva enne istungi toimumist.
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