KOMISJONI MÄÄRUSE (EÜ) nr 889/2008 artikkel 86 kohane alltöövõtu leping1
Osapooled:
Teenuseteostaja nimi ja
kontaktandmed
(Kolmanda isiku, kes võtab enesele
kohustuse nõudeid täita, andmed)
Teenusetellija nimi ja kontaktandmed:
(Selle ettevõtte andmed, kes teenuse
tellib)

Objekt ja sellega kaasnevad seadmed ja nende asukoht (aadress):
(aadress kus asub ettevõte, kes teenust pakub. Lisada lühikirjeldus milliseid ruume ja seadmeid- nt kuivati, seoses teenusega
kasutatakse. Kirjutada veovahendite nr ja iseloomustus, mida kasutatakse jne)

Käitlemisetappide kirjeldused ja vastutajad
(nende tegevuste kirjeldused ja vastutajad, mida tehakse teenuse korras)

Rendi ja muud tingimused*

Kolmanda isiku ehk teenuseteostaja kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et olen teadlik, et meie ettevõtte suhtes kohaldatakse määruse 834/2007 V jaotises kehtestaud
kontrollsüsteemi

Kohustun järgima teenusetellija kirjeldatud protseduure mahetoodete nõuetekohase käitlemise tagamiseks

Luban kontrollasutusel kontrollida oma ettevõttes toimuvat tegevust.
Koht ja aeg
Teenuseteostaja (kolmanda isiku
kinnitus)
Teenusetellija kinnitus


Teenusetellija annab kontrollasutusele teada oma kolmandatest isikutest

Koht ja aeg
Teenusetellija kinnitus ja allkiri

Antud kinnitus on koostatud kahes eksmplaris, kummalegi osapoolele üks eksemplar

Lisad

Mis on kolmanda osapoole leping?
Mahetunnustatud ettevõttel on võimlik sõlmida kolmandate osapooltega ehk teiste ettevõtetega teatud
toimingute osaliseks või täielikuks teostamiseks lepinguid. Lepingu sõlmimine tähendab seda, et osa oma
tegevusest või kogu oma tegevus antakse teha kolmandale isikule ehk teisele ettevõttele.
NB! Teenust saab sisse osta oma tunnustamise otusel näidatud tegevuse ulatuses, st ettevõtte kelle
tunnustamise otusel on kirjas vaid üksnes mahetoote turustamine, ei saa osta mahetoidu pakendamise
teenust.
Näiteks kui ettevõttel endal puuduvad piisava suurusega ruumid mahetoodete hoiustamiseks või ei ole
nende ülalpidamine otstarbekas, võib ettevõte sõlmida lepingu mahetoodete ladustamiseks teise
ettevõttega, kellel on olemas toodete ladustamiseks tingimused.
Näiteks võib ettevõte osta pakendamise teenust sisse teiselt ettevõttelt.
Näiteks võib ettevõte osta logistika ja veoteenust.
Kolmanda osapoole lepinguga võib osta sisse ka mahetoote valmistamise teenust. See tähendab sisuliselt
seda, et kogu tooraine (ja ka nt abimaterjalid) on kogu toote valmistusprotsessi jooksul teenusetellija
omandis, ehk tooraineid (abimaterjale) ei müüda toote valmistajale ja ei osteta valmistooteid tagasi, vaid
ostetakse valmistamise teenust.
Üldjuhul kontrollitakse kolmanda isiku tegevust teenusetellija (mahetunnustatud ettevõtte) üldise nõuetele
vastavuse hindamise raames, väljaarvatud juhul, kui kolmas osapool on ise ka mahetunnustatud ettevõte.
See tähendab, et kuna viimasena nimetatud ehk mahetunnustatud ettevõte, on läbi tunnsutamise juba
kontrollsüsteemi lülitatud, siis tema tegevust kontrollitakse kontrollasutuse poolt nii kui nii. Erandjuhtudel
pole siiski välistatud ka kolmandate isikute kontrollimine riskipõhislet.
Oluline: Kolmas isik, ehk ettevõte kes pakub teenust ei pea olema Mahepõllumajanduse seaduse alusel
tunnustatud, küll aga peab kolmas isik olema kas oma tegevusest teavitanud Veterinaar- ja Toiduametit
või saanud tegevusloa Toiduseaduse või Söödaseaduse alusel.
Teenuseteostaja (kolmanda isiku) kohustused:
Kuigi kolmandad isikud (teenuseteostajad) ei ole ise mahetunnustatud ettevõtted, peavad nad siiski täitma
mahepõllumajanduse seadusest ja mahemäärustest tulenevaid nõudeid. See tähendab, et nii
teenuseteostaja, kui ka teenusetellija poolt tehtavad toimingud peavad olema kontrollitavad.
Seetõttu peab teenusetellija saama teenuseteostajalt kirjalikku kinnituse, et viimane on teadlik enesele
võetud kohustust tagada mahetoodete nõuetekohane käitlemine oma ettevõttes.
Kirjalikult peab kinnitama seda, et ollakse teadlik, et ka nende endi ettevõtte suhtes kohaldatakse
kontrollisüsteemi vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotisele.
Kontrollsüsteemi kohaldamine tähendab seda, et kontrollasutus kontrollib teenuseteostaja tegevust
mahenõuetest lähtuvalt.
Teenusetellija kohustused:
Teenusetellija peab kõiki tegevusi, kaasa arvatud teenuseteostaja poolt tehtavaid tegevusi, kirjeldama oma
enesekontrolliplaanis.
Kuna osa tegevusest on siiski kontrollitav kolmanda isiku juures, siis peab sama tegevuse kirjeldus
(enesekontrolliplaan) olema kättesaadav ka teenuseteostaja juures. Teenuse korras tehtavad tegevused
võivad olla intgreeritud ka teenuseteostaja oma enesekontrolliplaani.
Teenusetellija on kohustatud teavitama kontrollasutust oma kolmandatest isikutest.
Toote nõuetekohase käitlemise eest vastutab alati teenusetellija ehk mahetunnustatud ettevõte, seetõttu
on oluline hoolikalt kirjeldada, kuidas teenusetellija ja teenuseteostaja tööülesannetes kokku lepivad.

Teenusetellijal tuleb alati pidada raamatupidamisarvestust selliselt, et ka temal enesel oleks olemas
ülevaade vastuvõetud ja väljastatud toodetest, nende tarnijatest, müüjatest, kaubasaajatest ja ostjatest
ning kogustest.
* Rendi ja muud tingimused võivad olla järgmised: Rendiperiood (konkreetne periood aastas, üks kord nädalas / kuus / aastas, seni,
algus jne); Rendisumma / hind ja makseviis (märkus: Seda teavet kontrollasutus kontrollimiseks ei vaja)
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antud alltöövõtu lepingu näidis puudutab vaid KOMISJONI MÄÄRUSE (EÜ) nr 889/2008 artikkel 86 kohast
alltöövõtu. Tegemist ei ole tavapärase koostöö/alltöövõtu jmt lepinguga, mille puhul ostatetakse erinevaid
teenuseid (veoteenust, laoteenust jne).
(Lepinguga ei saa hõlmata tegevusi, milliseid ei ole kirjas mahetunnustatud ettevõtte ehk teenusetellija tunnustamise otsusel. Nt kui
tunnustatud ettevõtte tunnustamise otsusel on kirjas toodete turuleviimine, siis ei saa osta teenust pakendamise, valmistamise jne
valdkonnas. Mahetoodete esmatootja ei saa osta mahetoodete valmistamise teenust selle lepingu alusel, vaid peab taotlema enne
mahetunnustust mahetoodete valmistamise valdkonnas ja alles siis võib ta anda mingi osa oma toidu valmistamisega seotud
tegevusest teha kolmandale isikule )

