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TAOTLUS ETTEVÕTTE TUNNUSTAMISEKS MAHEPÕLLUMAJANDUSELE
VIITAVALT MÄRGISTATUD TOOTE KÄITLEMISE VALDKONNAS
Taotlus esitatakse: (tegutsemiskoha järgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele)
Harjumaa keskus Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, E-post: info.harju@vet.agri.ee
Hiiumaa-Saaremaa keskus Saaremaal Kohtu 10, pk 35 93802 Kuressaare, E-post: info.hiiu@vet.agri.ee
Hiiumaa-Saaremaa keskus Hiiumaal Hiiu mnt 3, 92101 Käina, E-post: info.saare@vet.agri.ee
Virumaa keskus Ida-Virumaal Viru 5a, 41537 Jõhvi linn, E-post: info.iv@vet.agri.ee
Virumaa keskus Lääne-Virumaal Neffi 2, 46607 Piira, E-post: info.lviru@vet.agri.ee
Jõgevamaa-Tartumaa keskus Jõgevamaal Ravila 10, 48306 Jõgeva, E-post: info.jogeva@vet.agri.ee
Jõgevamaa-Tartumaa keskus Tartumaal Tähe 4, 51010 Tartu, E-post: info.tartu@vet.agri.ee
Järvamaa keskus Pärnu 58, 72712 Paide, E-post: info.jarva@vet.agri.ee
Läänemaa-Raplamaa keskus Läänemaal Jaani 8, 90502 Haapsalu, E-post: info.rapla.lm@vet.agri.ee
Läänemaa-Raplamaa keskus Raplamaal Kuusiku tee 6, 79511 Rapla , E-post: info.rapla.lm@vet.agri.ee
Pärnumaa keskus Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu, E-post: info.prn@vet.agri.ee
Põlvamaa keskus Puuri tee 1, 63308 Põlva, E-post: info.polva@vet.agri.ee
Valgamaa keskus Tartu mnt 79, 68205 Valga, E-post: info.valga@vet.agri.ee
Viljandimaa keskus Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi, E-post: info.vil@vet.agri.ee
Võrumaa keskus Võrumõisa tee 4a, 65555 Võru linn, E-post: info.voru@vet.agri.ee

TAOTLEJA ANDMED
Isiku nimi:

Äriregistrikood või isikukood:

Juriidiline aadress:

Sihtnumber

Maakond

Tegevuskoha aadress:

Sihtnumber

Maakond

Isiku esindaja ees- ja perekonnanimi:

Ettevõtte kodulehe aadress

Telefoninumber, E-posti aadress:

TEGEVUS
1. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud toidu ettevalmistamine:

Märgi
tegevused

Käideldavad tooted
Palun valige tegevuse alavaldkond, vastavalt 1.1., 1.2 või 1.3

1.1 Toidu valmistamine (sh pakendamine,
märgistamine, turustamine)
1.2 Toidu pakendamine /
ümberpakendamine
1.3 Mahepõllumajandusele viitava
märgistuse lisamine, märgistuse muutmine
2. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud toote üksnes turustamine
(ettevõte vahendab tooteid, ettevõte ei
ladusta ega kasuta ladustamise teenust)
3. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud toote ladustamine (ettevõte
ladustab tooteid või kasutab ladustamise
teenust)
4. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud pakendamata toidu jaemüük
5. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud toote import ELi välistest
riikidest
6. Mahepõllumajandusele viitavalt
Allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse ettevõtte tegevuskoha järgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule
asutusele.
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märgistatud toidu eksport ELi välistesse
riikidesse
7. Mahepõllumajanduslike koostisosade
kasutamine tavatoodete valmistamisel.
Nimetada lisaks mahedad koostisosad.
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS sh allhankijate nimekiri* koos nende tegevuse lühikirjeldusega.

Kuupäev

Taotleja nimi ja allkiri

ALLKIRI

Taotlusele lisatakse vastavalt tegevusvaldkonnale Põllumajandusministri 20.02.2009 määruse nr 26
”Mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” paragrahvis 8
või 11 nimetatud dokumendid
Lisainformatsiooni leiab Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljelt www.vet.agri.ee-mahepõllumajandus
Juhend taotluse täitmiseks














Väljale ”Isiku nimi” märgitakse juriidilise või füüsilise isiku nimi (ärinimi, mittetulundusühingu või sihtasutuse nimi vms).
Väljale ”Tegevuskoha aadress” märgitakse aadress, millisel toimub toidu käitlemine. Üksnes turustamise puhul, kui
tegevuskoht puudub, märgitakse juriidiline aadress.
Taotlusel märgistakse vaid need tegevused, millele tunnustamist taotletakse.
Toidu valmistamise üheks etapiks on ka oma toodete pakendamine, märgistamine, ladustamine ning turustamine. Kui
ettevõte tegeleb toidu valmistamisega ning sealhulgas pakendab, märgistab ja turustab toodet, siis tehakse märge
valmistamise lahtrisse.
Ladustamine, turustamine, pakendamine või märgistamine valitakse siis kui tegemist on eraldiseisva protsessiga, mis ei ole
toote valmistamise üks osa.
Ladustamine valitakse juhul, kui ettevõte tegeleb toodete hulgimüügiga (va enda valmistatud toodete hulgimüük) ning
ladustab tooteid enda ettevõttes või kasutab ladustamise teenust.
Üksnes turustamine valitakse juhul kui ettevõte tegeleb hulgimüügiga (va enda valmistatud toodete hulgimüük), ja ei
ladusta tooteid ega kasuta ladustamisteenust, vaid üksnes vahendab tooteid.
Toodete importimine Mahepõllumajanduse seaduse tähenduses on väljaspoolt Euroopa Liidu territooriumi asuvast riigist või
territooriumilt Eestisse toimetatud mahepõllumajanduslikule tootele vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduuri
rakendamine. Importimise mõiste ei hõlma toodete üksnes turustamist, ladustamist või ettevalmistamist. Näiteks juhul kui
käitleja tegeleb toodete hulgimüügi ja importimisega, tuleb tegevusena märkida vastavalt ladustamine või üksnes
turustamine ning import.
Toidu eksportimine on mahepõllumajandusliku toote Eestist väljaspoole Euroopa Liidu territooriumi toimetamine.
Eksportimise mõiste ei hõlma toidu üksnes turustamist, ladustamist või ettevalmistamist. Näiteks juhul kui käitleja tegeleb
toidu hulgimüügi ja eksportimisega, tuleb tegevusena märkida vastavalt ladustamine või üksnes turustamine ning import.
Taotlusel kirjutada kõrval asuvasse ruutu kõik tootegrupid, mida tegevus puudutab. Toidu valmistamise korral märgitakse
valmistoodete grupid.
* Allhankijate nimekiri koos nende tegevuse lühikirjeldusega esitatakse juhul kui käitleja on sõlminud mahepõllumajandusliku
käitlemisega seotud toimingu puhul kolmanda isikuga Komisjoni määruse 889/2008 artikli 86 kohase lepingu asjaomaste
tegelike toimingute osalise või täieliku teostamise kohta. Näiteks kasutatakse ladustamisteenust või mõni toidu valmistamise
etapp toimub alltöövõtu korras teises ettevõttes.
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