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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: pohja@vet.agri.ee
Raplamaa keskus, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla , E-post: pohja@vet.agri.ee
Saaremaa keskus Kohtu 10, pk 35 93802 Kuressaare, E-post: laane@vet.agri.ee
Hiiumaa keskus Hiiu mnt 3, 92101 Käina, E-post: laane@vet.agri.ee
Viljandimaa keskus Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi, E-post: laane@vet.agri.ee
Pärnumaa keskus Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu, E-post: laane@vet.agri.ee
Läänemaa keskus Jaani 8, 90502 Haapsalu, E-post: laane@vet.agri.ee
Ida-Virumaa keskusl Viru 5a, 41537 Jõhvi linn, E-post: ida@vet.agri.ee
Lääne-Virumaa keskus Neffi 2, 46607 Piira, E-post: ida@vet.agri.ee
Jõgevamaa kesus Ravila 10, 48306 Jõgeva, E-post: ida@vet.agri.ee
Järvamaa keskus Pärnu 58, 72712 Paide, E-post: ida@vet.agri.ee
Tartumaa keskus Tartumaal Tähe 4, 51010 Tartu, E-post: louna@vet.agri.ee
Põlvamaa keskus Puuri tee 1, 63308 Põlva, E-post: louna@vet.agri.ee
Valgamaa keskus Tartu mnt 79, 68205 Valga, E-post: ilouna@vet.agri.ee
Võrumaa keskus Jüri tn 18, 65608 Võru, E-post: louna@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

Taotlemisel
märkige
sümboliga
„X“

Käideldavad tooted

MAHETOIT
1. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud toidu ettevalmistamine:

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. Mahepõllumajandusliku toote
turuleviimine
2.1 Toote ladustamine (ettevõte ladustab
tooteid või kasutab ladustamise teenust)
2.2 Toote üksnes turustamine (ettevõte
vahendab tooteid, ettevõte ei ladusta ega
kasuta ladustamise teenust)

Palun valige tegevuse alavaldkond, vastavalt 2.1 või 2.2

3. Mahetoidu interneti- ja/või postimüük
4. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud pakendamata toidu jaemüük
5. Importimine ELi välistest riikidest
Allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse ettevõtte tegevuskoha järgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule
keskusele.
Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
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6. Eksportimine ELi välistesse riikidesse
Mahepõllumajanduslike koostisosade
kasutamine tavatoodete valmistamisel.
Nimetada lisaks mahedad koostisosad.

Mahedad koostiosad:

MAHESÖÖT
1. Mahesööda tootmine (sh pakendamine,
märgistamine, turustamine)
2. Mahesööda
pakendamine/ümberpakendamine
3. Mahepõllumajandusele viitava
märgistuse lisamine, märgistuse
muutmine
4. Mahepõllumajandusliku toote
turuleviimine
4.1 Toote ladustamine (ettevõte ladustab
tooteid või kasutab ladustamise teenust)
4.2 Toote üksnes turustamine (ettevõte
vahendab tooteid, ettevõte ei ladusta ega
kasuta ladustamise teenust)

Palun valige tegevuse alavaldkond, vastavalt 4.1 või 4.2

5. Importimine ELi välistest riikidest
6. Eksportimine ELi välistesse riikidesse
7. Mahesööda interneti- ja/või postimüük
8. Mahepõllumajandusele viitavalt
märgistatud pakendamata sööda jaemüük
Mahepõllumajandusliku vegetatiivse
paljundusmaterjali ja külviseeme import
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,
10 või 11 nimetatud dokumendid ning tasutakse riigilõiv.
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/sööda käitlemine. Üksnes turustamise puhul, kui
tegevuskoht puudub, märgitakse juriidiline aadress.
Allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse ettevõtte tegevuskoha järgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule
keskusele.
Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3
11415 Tallinn

Telefon. 605 1710• Faks 621 1441

vet@vet.agri.ee• www.vet.agri.ee
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Taotlusel märgitakse märkega ”X” 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 vahendatakse tooteid.
Taotluse veergu ”Käideldavad tooted” pannakse kirja kõik toidu või/ja söödagrupid, mida tegevus puudutab.
Toidu valmistamise korral märgitakse valmistatavate toodete ehk valmistoodete grupid, mitte kasutatavate toorainete grupid.
Väljaarvatud mahekoostiosade kasutamise korral tavatoidus, sellisel juhul märgitakse veergu ” Käideldavad tooted" need
toidugupid (toorained) mida kasutatakse mahedana.
Toodete importimine mahepõllumajanduse seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu territooriumi asuvast riigist või
territooriumilt Eestisse toimetatud mahepõllumajanduslikule tootele vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduuri
rakendamine. Importimine ei ole toodete toomine Eestisse Euroopa Liidu liikmesriikidest. 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.
Eksportimine ei ole toodete turustamine Euroopa Liidu turule. Näiteks juhul kui käitleja tegeleb toidu hulgimüügi ja
eksportimisega, tuleb tegevusena märkida vastavalt ladustamine või üksnes turustamine ning import.

* Taotlusele tuleb lisada allhankijate nimekiri koos nende tegevuse lühikirjeldusega 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.
Komisjoni määruse 889/2008 artikli 86 kohase lepingu näidis on leitav VTA kodulehlet:
Kalandus, toiduturg -> Mahepõllumajandus->Toit -> Tunnustamine-> Juhendid

Kinnitan oma allkirjaga, et taotluses esitatud andmed on õiged ning võtan endale kohustuse teostada
mahepõllumajandusliku käitlemise toiminguid vastavalt Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 ja Komisjoni
määruse 889/2008 sätetele, taotluse esitamise päevast alates.

Allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse ettevõtte tegevuskoha järgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule
keskusele.
Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3
11415 Tallinn

Telefon. 605 1710• Faks 621 1441

vet@vet.agri.ee• www.vet.agri.ee

