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Kutsutud: Olav Kreen, EPKK; Roomet Sõrmus, EPKK; Erkki Miller,
taimekasvatussaaduste büroo juhataja; Mai Talvik, põllumajandusturu korraldamise
osakonna juhataja; Henno Nurmsalu, maaelu arengu osakonna juhataja; Jaan Sõrra,
EPK; Katrin Rannik, põllumajanduskeskkonna büroo juhataja; Ando Adamson, MTÜ
Eesti Noortalunikud; Ragne Lokk, loomakasvatussaaduste büroo peaspetsialist
Päevakord:
1. 2009. a otsetoetused vähenenud eelarvetingimustes ja vastavad ajagraafikud
2. Artikkel 68 võimalused
3. Nõuetele vastavusest
4. Aktuaalne info eelarve diskussioonidest
1. 2009. a loomakasvatuse täiendavad otsetoetused vähenenud eelarvetingimustes
ja taotluste menetlemise ajagraafikud - ülevaate andis loomakasvatussaaduste
büroo peaspetsialist Ragne Lokk
Oopkaup: selle kava järgi me tõenäoliselt käitume. Kuigi lambakasvatajad näiteks on
olnud pahurad, miks nii lühikese etteteatamise ajaga seda tehakse. Sest neil on
lammaste poegimine niimoodi planeeritud, et võimalikult suur hulk uttesid oleksid
toetusõiguslikud. Statistiliselt on kaotajaks väga väike protsent - ainult 1.09%
uttedest.
2. Artikkel 68 võimalused - ülevaate andis põllumajandusturu korraldamise
osakonna juhataja Mai Talvik
Oopkaup: tegu on ühe toetuse arvelt täiendava toetuse kehtestamise võimalusega.
Peaksime arutama, kas Eestil võiks olla või tekkida soov kasutada artiklit 68.
Me ei pea seda täna otsustama, kuid peaksime sektorilt saama selge signaali mõistliku
aja jooksul, et saaksime 1. augustiks taotluse kokku panna.

Jaan Kallas: viimase kahe nädala info, mis meie kontorisse on tulnud nii päringute kui
otsuste teavitamise kaudu, kus piimandussektori kodanikud küsivad ühtepidi
võimalikku täiendavat toetust ja teistpidi uurivad oma 200-400 pealiste piimakarjade
lihaks tegemise võimalusi. Päringuid on tulnud keskeltläbi 10-12 päevas. 2. märtsil
hakkab toetuse taotluste vastuvõtt. Selleks ajaks ootavad piimakarjakasvatajad mingit
sõnumit. Otsus peaks olema 20. aprilliks olemas, et teha omad ettepanekud 27.
aprilliks ühikumäära mõistes.
Talvik: see võib jääda ka aasta teise poole väljamaksesse
Kallas: meil on oluline teada saada, kas seda olukorda leevendatakse või mitte.
Visnapuu: see on koht, kus riik saab oma põllumajanduspoliitikat teha. Ettepanek
oleks toetada Art 68 raames veisekasvatust.
Oopkaup: meil on üks ettepanek praegu, et artikkel 68 toetuse maksmine toimub veise
loomühiku alusel, kuid hetkel see valdav seisukoht ei ole. Tõenäoliselt peame selle
küsimuse juurde tagasi tulema.
Talvik: kuna PMANis on tootjaorganisatsioonide esindajad, siis teeksime ettepaneku,
et organisatsioonid saadaksid oma ametlikud seisukohad teatud kuupäevaks.
Oopkaup: 25. märtsiks ootame organisatsioonide seisukohti, kas ja mis osas Artikli 68
võimalusi võiks või peaks rakendama.
3. Nõuetele vastavusest - ülevaate andis maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
Toomas Kevvai
Vingisaar: küsimus toetuste vähendamise määrade kohta, et kes seda otsustab ja kas
kõigil toetustel võetakse see toetuse määr maha või kuidas see protsess käiks?
Kevvai: selle vähendamise hinnangu, missugust nõuet on rikutud ning kas rikkumine
on tahtlik ja püsiv, annab kontrolliasutus. PRIA tugineb kontrolliasutuse inspektori
kontrolliraportile. Vähendamise maksimum- ja miinimummäärad iseenesest tulenevad
Euroopa Liidu õigusaktidest. Euroopa audiitorite koda on neid hinnanud väikesteks.
Tahtliku nõude rikkumise korral jäädakse toetusest üldse ilma.
Oopkaup: punkti kokku võttes saab öelda, et nõuded on Eestis kehivad juba mitu
aastat ning sellest aastast alates on nõuetele vastavuse reeglite mittetäitmine toetuste
vähendamise aluseks ning see on asja juures kõige suurem muudatus.
4. Aktuaalne info eelarve diskussioonidest - ülevaate andis põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup
Oopkaup: suur tänu kõigile konstruktiivsuse ning osavõtu eest.
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