JUHISED MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU
TOOTMISE SERTIFIKAADI VORMI
TÄITMISEKS
Käesolev dokument on koostatud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi talituste
töödokumendina. See on välja töötatud koostöös liikmesriikidega. Dokumendi eesmärk ei ole
tekitada õiguslikult siduvaid tagajärgi ning see ei piira oma olemuselt komisjoni või liikmesriigi
poolt määruse (EL) 2018/848 rakendamisel võetud meetmeid ega nende sätete kohta välja töötatud
kohtupraktikat.

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda pädevatele asutustele või vajaduse korral kontrolliasutustele
või kontrollorganitele ühine lähenemisviis, kuidas täita mahepõllumajanduslike ettevõtjate või
ettevõtjate rühma sertifikaati, mille vorm on esitatud määruse (EL) 2018/848 1 VI lisas.
Juhised selle kohta, kuidas täita määruse (EL) 2018/848 VI lisas esitatud ja määruse (EL) 2018/848
artiklis 35 osutatud sertifikaadi vormi kohustuslikke ja valikulisi osi.

I osa
See osa on kohustuslik. Pädevad asutused või vajaduse korral kontrolliasutused või kontrollorganid
sisestavad sertifikaadi I osa igasse lahtrisse teabe.
Lahter 1:

dokumendi number, s.o sertifikaadi kordumatu kood.

Lahter 2:

kas sertifikaat antakse ettevõtjale või ettevõtjate rühmale (valida sobiv).

Lahter 3:

ettevõtja või ettevõtjate rühma nimi ja aadress, sealhulgas riik.

Lahter 4:
ettevõtja või ettevõtjate rühma pädeva asutuse või asjakohasel juhul kontrolliasutuse
või kontrollorgani nimi ja aadress ning kood, kui tegemist on kontrolliasutuse või
kontrollorganiga vastavalt määruse (EL) 2018/848 V lisa punktile 2.
Lahter 5: ettevõtja või ettevõtjate rühma tegevusala(d): olukorrad, kus tegevus tuleb ära märkida:
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb
mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1).

1

ET

Mõisted
Tootmine „ettevõttes“, mis on määratletud
määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 8,
sealhulgas seente ja vetikate tootmine ning
looduslike taimede, vetikate ja seente
kogumine.
Tootmine

„ettevõte“ – kõik elusloomade või töötlemata
põllumajandustoodete tootmiseks, sh artikli 2
lõike 1 punktis a osutatud vesiviljelustoodete ja
mesindussaaduste tootmiseks või I lisas loetletud
toodete, välja arvatud eeterlike õlide ja pärmi
tootmiseks ühe juhtimise all majandatavad
tootmisüksused.

Olukorrad, kus tegevus tuleb ära
märkida

Ettevõtja tegeleb „tootmisega“.

Määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 44
määratletud ettevalmistamine (kehtib
eeterlike õlide ja pärmi tootmisel)

„ettevalmistamine“ – mahepõllumajanduslike
või üleminekuaja toodete säilitamise või
töötlemisega seotud toimingud või muud
töötlemata tootega tehtavad toimingud, mille
käigus ei muudeta esialgset toodet, näiteks
tapmine, tükeldamine, puhastamine või
jahvatamine, samuti pakendamine, märgistamine
või mahepõllumajandusliku tootmisega seotud
märgistusel muudatuste tegemine.

Ettevalmistamine

Ettevõtja tegeleb „ettevalmistamisega“.

Mahepõllumajanduslike või üleminekuaja
toodete turustamine, sealhulgas selliste
toodete kogumine ja transport ja/või
turuleviimine, nagu on määratletud määruse
(EL) 2018/848 artikli 3 punktis 48.

Turustamine/turuleviimine

„turuleviimine“ – toidu või sööda valdamine
müügi eesmärgil, kaasa arvatud müügiks
pakkumine ja mis tahes muud liiki tasu eest või
tasuta üleandmine ning müük, turustamine ja
muud liiki üleandmine;

Ettevõtja turustab ja/või viib turule
mahepõllumajanduslikke või üleminekuaja
tooteid, mis ei ole ettevõtja toodetud ega
ettevalmistatud.

NB! Mahepõllumajanduslike või
üleminekuaja toodete „turuleviimine“
hõlmab hulgi-, jae- ja veebimüüki.

Ladustamine

Mahepõllumajanduslike või üleminekuaja
toodete ladustamine

Ettevõtja ladustab mahepõllumajanduslikke
või üleminekuaja tooteid, mis ei ole
ettevõtja toodetud ega ettevalmistatud 2.

Import

Mahepõllumajanduslike või üleminekuaja
toodete import kolmandast riigist liitu

Ettevõtja tegeleb „impordiga“.

Eksport

Mahepõllumajanduslike või üleminekuaja
toodete eksport liidust kolmandasse riiki

Ettevõtja tegeleb „ekspordiga“.
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Järgmistel juhtudel ei ole ladustamistegevust vaja märkida: sisendite (nt väetised või
taimekaitsevahendid taimekasvatuse või sööt loomakasvatuse puhul jne) ladustamine või
koostisosade (nt jahu, sool, pärm leiva tootmiseks jne) ladustamine töötlemise korral.
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Lisaks eespool nimetatud juhtudele, kus tuleb ära märkida tegevus, tuleb allpool kirjeldatud juhtudel
märkida ka asjaomane tegevus:
•

Ettevõtja tegutseb teise ettevõtja alltöövõtjana ja võtab vastutuse mahepõllumajandusliku
tootmise eest kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikega 3.

•

Ettevõtja on andnud tegevuse alltöövõtu korras kolmandale isikule, kuid jääb
mahepõllumajandusliku tootmise eest vastutavaks ega ole seda vastutust kooskõlas määruse
(EL) 2018/848 artikli 34 lõikega 3 kolmandale isikule üle andnud.

Lahter 6:
sellesse lahtrisse märgitakse määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõikes 7 osutatud
tootekategooriad ja nende toodete tootmismeetod. Võib märkida mitu vastust.
•

Tootekategooriate a, b ja c puhul:

Tegevuse „tootmine“ puhul märkida asjaomane tootekategooria ja see, kas ettevõtja rakendab oma
ettevõttes järgmist:
 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal
 tootmine üleminekuajal
 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine üleminekuajal
(kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 9 lõikega 7
Tegevuste „ettevalmistamine“, „turustamine“, „ladustamine“, „import“, „eksport“ või „turuleviimine“
puhul märkida asjaomane tootekategooria ja see, kas ettevõtja rakendab neid tegevusi toodetega, mille
tootmist võib iseloomustada järgmiselt:
 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal
 tootmine üleminekuajal
 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine
•

tootekategooriate d, e, f ja g puhul:

Tegevuse „tootmine“ puhul märkida asjaomane tootekategooria ja see, kas ettevõtja rakendab oma
ettevõttes järgmist:
 mahepõllumajanduslike toodete tootmine
 üleminekuaja toodete tootmine
 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine üleminekuajal
(kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 9 lõikega 7
Tegevuste „ettevalmistamine“, „turustamine“, „ladustamine“, „import“, „eksport“ või „turuleviimine“
puhul märkida asjaomane tootekategooria ja see, kas ettevõtja rakendab neid tegevusi toodetega, mille
tootmist võib iseloomustada järgmiselt:
 mahepõllumajanduslike toodete tootmine
 üleminekuaja toodete tootmine
 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine
NB! Kuigi pealkirjas on märgitud „tootekategooriad“, esitatakse lahtris 6 üksnes teave
tootekategooriate puhul kasutatud tootmismeetodite kohta. See ei anna mingit tagatist, et neid
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tootekategooriaid võib turule viia mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodetena. Näiteks
tooteid, mis on saadud loomadest ja töötlemata loomakasvatussaadustest ning töötlemata
vesiviljelustoodetest, mille tootmismeetodit kasutatakse „tootmiseks üleminekuajal“, ei saa määruse
(EL) 2018/848 artikli 10 lõike 4 kohaselt märgistada üleminekuaja toodetena.
Määruse (EL) 2018/848 artikli 10 lõige 4:
„Üleminekuajal toodetud tooteid ei turustata mahepõllumajanduslike toodetena ega üleminekuaja toodetena.
Üleminekuajal ja lõikega 1 kooskõlas toodetud järgmiseid tooteid võib siiski turustada kui üleminekuaja tooteid:
a) taimne paljundusmaterjal, tingimusel et üleminekuaeg on kestnud vähemalt 12 kuud;
b) taimset päritolu toit ning sööt, tingimusel et toode sisaldab vaid ühte põllumajanduslikku päritolu
taimset koostisosa ning üleminekuaeg on enne saagikoristust kestnud vähemalt 12 kuud.“

Lahter 7:
Kuupäev, koht, pädeva asutuse või asjakohasel juhul lahtris 4 nimetatud
kontrolliasutuse või kontrollorgani volitatud isiku nimi ja allkiri, mis tõendab, et lahtris 3
nimetatud ettevõtja või ettevõtjate rühm vastab määruse (EL) 2018/848 nõuetele.
Lahter 8:

sertifikaadi väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg.

Lahter 9:
ettevõtjate rühma liikmete nimekiri (kohaldatakse ainult ettevõtjate rühma suhtes):
Ettevõtjate rühma liikmete nimekirja tuleks korrapäraselt ajakohastada ja see peaks olema
kooskõlas ettevõtjate rühma liikmete nimekirjaga, mille on koostanud sisekontrollisüsteemi
juht kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikliga 36. Märkige liikme nimi ja aadress või muu
identifitseerimisvorm, milleks võib olla geograafiline asukoht, unikaalne kood või muu
usaldusväärne identifitseerimismeetod.

II osa
See osa on vabatahtlik. Pädevad asutused või vajaduse korral kontrolliasutused või kontrollorganid
võivad soovi korral sisestada sertifikaadi I osa igasse lahtrisse teabe.
Lahter 1:
tootekataloog: iga toote puhul nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 3 osutatud toote
nimetus ja/või kombineeritud nomenklatuuri (CN) kood, mille alla asjaomane toode kuulub.
Hõlmab ainult neid tooteid, mille puhul võib kasutada mahepõllumajanduslikule tootmisele
viitavaid mõisteid kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikliga 30. Töödeldud toidu ja
töödeldud sööda puhul võib lisada üksnes tooted, mis vastavad määruse 2018/848 artikli 30
lõike 5 punktile a ja artikli 30 lõikele 6.
Lahter 2:
toodete kogus: märkige iga toote puhul nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/873
osutatud toote nimetus ja/või kombineeritud nomenklatuuri (CN) kood, mille alla asjaomane
toode kuulub. Hõlmab ainult neid tooteid, mille puhul võib kasutada mahepõllumajanduslikule
tootmisele viitavaid mõisteid kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikliga 30, ning hinnangulist
kogust asjakohastes ühikutes (kilogrammides, liitrites või ühikute arvuna). Töödeldud toidu ja
töödeldud sööda puhul võib lisada üksnes tooted, mis vastavad määruse 2018/848 artikli 30
lõike 5 punktile a ja artikli 30 lõikele 6. Hinnangulise koguse puhul on võetud aluseks
sertifikaadi kehtivusaeg.
Lahter 3:
teave maa kohta toote jaoks kasutatud pindala hektarites. Täpsustage, kas toode
(tooted) on mahepõllumajanduslik(ud), üleminekuaja või mittemahepõllumajanduslik(ud).
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Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise
tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).
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Lahter 4:
ruumide või üksuste loetelu: ettevõtja või ettevõtjate rühma iga ruum või üksus.
Täpsustage aadress või geograafiline asukoht ning tegevuse kirjeldus, nagu on osutatud
käesoleva sertifikaadi I osa punktis 5.
Lahter 5: Sertifikaadi I osa punktis 5 osutatud tegevuse kirjeldus, kui tegemist on ettevõtja tegevusega
ja kas seda tehakse oma tarbeks või alltöövõtjana teise ettevõtja heaks, samal ajal kui
alltöövõtja on jäänud tegevuse või tegevuste eest vastutav.
Lahter 6:
Sertifikaadi I osa punktis 5 osutatud tegevuse kirjeldus, kui tegemist on alltöövõtu
korras tehtavate tegevustega. Täpsustage, kas I osa lahtris 3 osutatud ettevõtja või ettevõtjate
rühm jääb alltöövõtu korras tehtava tegevuse eest vastutavaks või kas ta on andnud vastutuse
üle alltöövõtjale vastavalt määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikele 3.
Lahter 7:
I osa lahtris 3 osutatud ettevõtja või ettevõtjate rühma selliste alltöövõtjate nimed ja
aadressid ning kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikega 3 nende pakutavate
tegevuste kirjeldus, kelle puhul jääb asjaomane ettevõtja või ettevõtjate rühm
mahepõllumajandusliku tootmise eest vastutavaks ega ole andnud vastutust üle alltöövõtjale.
Lahter 8:
teave I osa lahtris 4 osutatud kontrollorgani akrediteeringu kohta, sealhulgas
akrediteerimisasutuse nimi, akrediteerimistunnistuse kehtivus ja kõnealuse
akrediteerimistunnistuse veebilink.
Lahter 9: Muu teave, mida pädev asutus või vajaduse korral sertifikaati väljastav kontrolliasutus või
kontrollorgan peab asjakohaseks.
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