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Suunised
mahepõllumajandustoodete Euroopa Liitu importimise kohta

Käesolev dokument on koostatud komisjoni talituste töödokumendina. See töötati välja
koostöös liikmesriikidega. Käesoleva dokumendi eesmärk ei ole avaldada õiguslikult
siduvat mõju ning oma olemuselt ei kahjusta see komisjoni või liikmesriikide võetud
meetmeid rakendamisega seotud eesõiguste raames vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr
834/2007 artiklitele 32 ja 33 ning komisjoni määrusele (EÜ) nr 1235/2008 ega mis tahes
pretsedendiõigust, mis on välja kujunenud kõnealuse sätte kontekstis.

Suunised mahepõllumajandustoodete Euroopa Liitu importimise kohta

(1)

Suunis avaldatavate loetelude sisu kohta

(2)

Suunis loetellu kandmise taotluse kohta

(3)
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1. Suunis avaldatavate loetelude sisu kohta
Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklid 3, 7 ja 10

A. Tootekategooriad
Märgitakse üksnes üldkategooriad: taimsed saadused või loomsed saadused. Erijuhtudel
võib märkida konkreetsemad tootekategooriad.

B. Koodnumbrid kontrollorganitele ja kontrolliasutustele
(1) Kontrolliasutuste ja kontrollorganite nõuetele vastavuse kontrollimiseks (artikkel 3):
komisjon annab koodnumbri.
(2) Kontrolliasutused ja kontrollorganid, kellele on osutatud tunnustatud kolmandate
riikide loetelus (artikkel 7): kolmas riik annab koodnumbri kõigile KOdele ja KAdele.
(3) Kontrolliasutuste ja kontrollorganite samaväärsuse kontrollimiseks (artikkel 10): KA
või KO teeb ettepaneku koodnumbri kohta ja komisjon annab selle.
Kui kontrolliasutused ja kontrollorganid esinevad mitmes loetelus, tehakse ettepanek
koodnumbrite kohta, mis võimaldavad tuvastada KO või KA kahtlusteta ja nii, et see ei
põhjusta segadust.

C. Loetelus oleku kestus
Selleks, et sünkroniseerida üldlevinud akrediteerimistsüklit (neli või viis aastat),
määratakse kindlaks, et loetelus olek kestab tavaliselt viis aastat.
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2. Suunis loetellu kandmise taotluse kohta
Artiklid 4, 8, 11, 19.

A. Taotluse keel
Eelistatavalt tuleb selles komisjoniga eelnevalt kokku leppida.

B. Taotluse vorm
1. Nõuetele vastavuse KO või KA (artikkel 4): vorm, vt näidist allpool.
2. Kolmas riik (artikkel 8): vorm puudub, riigi esindaja ametlik kiri Euroopa Komisjonile
3. Samaväärsuse KO või KA (artikkel 11): vorm, vt näidist allpool.
4. Liikmesriigi impordiluba (artikkel 19): kehtiv vorm määruse (EÜ) nr 2092/91 artikli
11 lõike 6 kohaselt, versioon, mida on kohandatud määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklile
19, tehakse eraldi kättesaadavaks.
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Vorm
Taotlus kontrollorganite ja kontrolliasutuste tunnustamiseks nõuetele vastavuse
kontrollijatena, nagu on osutatud nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 32

1. Tuvastamine
Kontrollorgani/kontrolliasutuse nimi 1
Peakontori aadress (postiaadress, telefon, faks, e-post, veebisait)
Teiste kontorite aadressid (postiaadress, telefon, faks, e-post, veebisait) ja iga kontori
tegevuse kirjeldus
Veebisait, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse
kontrollisüsteemi
Kontaktpunkt, kus on vabalt kättesaadav teave ettevõtjate sertifitseerimisstaatuse,
asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja
toodete kohta

2. Geograafiline ulatus ja seotud tootekategooriad
Kolmandate riikide loetelu, kus kontrollorgan või kontrolliasutus tegutseb ja taotleb
tunnustamist.
Märkida tootekategooriad iga kolmanda riigi kohta.

3. Tehniline toimik
Vt komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 4 lõiget 3: tuleb lisada
Akrediteerimisasutuse nimi, kellega on sõlmitud leping hindamisaruannete koostamiseks
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõike 2 kohaselt:
Praegune akrediteerimine ja kestus:
4. Kinnitamine
Allkiri, nimi, ametikoht
Kuupäev
Pitser

1

Mitteasjakohane tõmmata maha
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Vorm
Taotlus kontrollorganite ja kontrolliasutuste tunnustamiseks samaväärsuse
kontrollijatena, nagu on osutatud nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 33

1. Tuvastamine
Kontrollorgani/kontrolliasutuse nimi 2
Peakontori aadress (postiaadress, telefon, faks, e-post, veebisait)
Teiste kontorite aadressid (postiaadress, telefon, faks, e-post, veebisait) ja iga kontori
tegevuse kirjeldus
Veebisait, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse
kontrollisüsteemi
Kontaktpunkt, kus on vabalt kättesaadav teave ettevõtjate sertifitseerimisstaatuse,
asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja
toodete kohta

2. Geograafiline ulatus ja seotud tootekategooriad
Kolmandate riikide loetelu, kus kontrollorgan või kontrolliasutus tegutseb ja taotleb
tunnustamist.
Märkida tootekategooriad iga kolmanda riigi kohta.

3. Tehniline toimik
Vt komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 11 lõiget 3: tuleb lisada
Hindamisasutuse nimi, kellega on sõlmitud leping hindamisaruannete koostamiseks
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 kohaselt:
Praegune akrediteerimine ja selle kestus:
4. Kinnitamine
Allkiri, nimi, ametikoht
Kuupäev
Pitser

2

Mitteasjakohane tõmmata maha
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3. Suunis esialgse hindamisaruande kohta kontrollorganile või
kontrolliasutusele nõuetele vastavuse kontrollimiseks
Artikli 4 lõike 3 punkt c
Hindamisaruande võivad kirjutada
- pädevad asutused (kas asjaomase kolmanda riigi või liikmesriigi asutused);
- riiklik akrediteerimisasutus, kellel on volitused mahepõllumajanduse valdkonnas;
- rahvusvaheline järelevalve- või akrediteerimisasutus, mis on spetsialiseerunud
mahepõllumajandusele.
Käesolevates suunistes kasutatakse mõistet „hindamisasutused” (HA) kõigi kolme tüüpi
organite kohta, kes koostavad hindamisaruandeid.
Hindamisasutused peavad tõestama, et nad täidavad ISO standardi 170113 nõudeid,
näiteks vastastikuse eksperdihinnangu abil. Nad peavad olema valmis vastastikuse
eksperdihinnangu koostamiseks.
Nad peavad tõestama, et nende töötajatel, kes on seotud kontrollorganite ja
kontrolliasutuste hindamisega, on piisavalt teadmisi, kvalifikatsiooni, väljaõpet ja
kogemusi mahepõllumajanduse valdkonnas üldiselt ja asjaomaste ELi eeskirjade
valdkonnas konkreetsemalt.
Hindamisasutusi julgustatakse tegema ühiseid hindamisi ja kirjutama ühiseid
hindamisaruandeid. Samuti julgustatakse neid koostama heade tavade juhiseid ja
edastama need komisjonile.
Esialgne hindamisaruanne peab tõestama üksikasjalikke teadmisi ELi määruste kohta ja
kirjeldama üksikasjalikult, kuidas täidetakse EÜ määruste nõudeid. Erandeid ega
tõlgendusi ei tohi teha. Grupisertifitseerimisi ei aktsepteerita. Tuleb koostada andmebaas
seemnete kohta. Erandlikke eeskirju kohaldatakse üksnes siis, kui neid kirjeldatakse
selgelt uutes rakenduseeskirjades, mis kohalduvad kõigile liikmesriikidele ja kui
kõnealuste erandite kohaldamistingimused on täidetud.
Esialgne hindamisaruanne peab hindama kontrollorgani või kontrolliasutuse toimimise
tõhusust ning hõlmama
(1)

aruannet asjakohaste ülddokumentide läbivaatamise kohta, mis kirjeldavad KO
või KA struktuuri, toimimist ja kvaliteedijuhtimist;

(2)

aruannet kontori auditeerimise kohta, kus asjaomaseid dokumente hoitakse ja
sertifitseerimist läbi viiakse, sealhulgas
(a)

3

tulemusi ettevõtjate toimikute kontrolli ning mittevastavuste ja kaebuste
käsitlemise kohta, sealhulgas etteteatamata külastuste ja järelkülastuste

ISO/IEC standard 17011:2004: Vastavushindamine.
akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Üldnõuded

vastavushindamisasutusi
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kasutamine, valimi koostamise poliitika
kontrollorganite ja kontrolliasutustega;

ja

teabevahetus

teiste

(b)

töötajate teadmiste, kvalifikatsiooni, väljaõppe ja kogemuste hindamist
mahepõllumajanduse valdkonnas üldiselt ja asjaomaste ELi määruste
valdkonnas konkreetsemalt;

(c)

kokkuvõtteid kontrolliintervjuude kohta,

ja

sertifitseerimispersonaliga

läbi

viidud

(3)

sarnaseid aruandeid kriitilise asukohaga kontorite auditeerimise kohta, s.t
asukohtade kohta, kus kontrollorgan või kontrolliasutus teostab tegevusi, mis
kahjustavad või tõestavad tema tõhusust;

(4)

aruannet ja kokkuvõtteid asjakohase proportsionaalse külastuste arvu kohta
tüüpilise ettevõtja4 juurde läbivaatamisel põhinevate auditite5 ja/või menetluste
jälgimisel põhinevate auditite6 teostamiseks. Nimetatud külastused tehakse
kolmandates riikides, mille arv on proportsionaalne nende kolmandate riikide
arvuga, kus kontrollorgan või kontrolliasutus viib ellu kontrollitegevust, ning
hõlmab kolmandaid riike, kus asuvad kontorid, ja samuti kolmandaid riike, kus ta
viib ellu kontrollitegevust, kuid kus ei asu kontoreid;

(5)

hinnangut kohalike olude ja keelte tundmisele.

Aruanne peab olema sellise geograafilise ulatusega, et kajastada akrediteerimise või
pädeva asutuse tunnustuse geograafilist ulatust.

4

Kontrollorgani või kontrolliasutuse kontrollitav tüüpiline keskmine ettevõtja tootmisliigi, kontrollide
sageduse, tegevuste ulatuse ja asukoha poolest. Keskmine ettevõtja peab seega olema piisavalt
mitmekesine.

5

Läbivaatamisel põhinev audit: hindaja kontrollib ettevõtjat, et tõestada kontrollorgani või kontrolliasutuse
töökorrale vastavust ja tõestada selle tõhusust

6

Menetluste jälgimisel põhinev audit: hindaja vaatleb kontrollorgani või kontrolliasutuse kontrollija
teostatavat kontrolli
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4. Suunis esialgse hindamisaruande kohta kontrollorganile või
kontrolliasutusele samaväärsuse kontrollimiseks
Artikli 11 lõike 3 punkt c
Hindamisaruande võivad kirjutada
- pädevad asutused (kas asjaomase kolmanda riigi või liikmesriigi asutused);
- riiklik akrediteerimisasutus, kellel on volitused mahepõllumajanduse valdkonnas, või
- rahvusvaheline järelevalve- või akrediteerimisasutus, mis on spetsialiseerunud
mahepõllumajandusele.
Käesolevates suunistes kasutatakse mõistet „hindamisasutused” (HA) kõigi kolme tüüpi
organite kohta, kes koostavad hindamisaruandeid.
Hindamisasutused peavad tõestama, et täidavad ISO standardi 170117 nõudeid, näiteks
vastastikuse eksperdihinnangu abil. Nad peavad olema valmis vastastikuse
eksperdihinnangu koostamiseks.
Nad peavad tõestama, et nende töötajatel, kes on seotud kontrollorganite ja
kontrolliasutuste hindamisega, on piisavalt teadmisi, kvalifikatsiooni, väljaõpet ja
kogemusi
mahepõllumajanduse
valdkonnas
üldiselt
ja
asjaomaste
mahepõllumajanduslike standardite valdkonnas konkreetsemalt.
Hindamisasutusi julgustatakse tegema ühiseid hindamisi ja kirjutama ühiseid
hindamisaruandeid. Samuti julgustatakse neid koostama heade tavade juhiseid ja
edastama need komisjonile.
Esialgne hindamisaruanne peab hõlmama üksikasjalikku hinnangut standardite
samaväärsuse kohta, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 834/20078 III ja IV jaotises
sisalduvatele tootmisstandarditele, ja kontrollimeetmete samaväärsuse kohta, mida
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotise kohaselt.
Esialgne hindamisaruanne peab hindama kontrollorgani või kontrolliasutuse toimimise
tõhusust ning hõlmama
(1)

aruannet asjakohaste ülddokumentide läbivaatamise kohta, mis kirjeldavad KO
või KA struktuuri, toimimist ja kvaliteedijuhtimist;

(2)

aruannet kontori auditeerimise kohta, kus asjaomaseid dokumente hoitakse ja
sertifitseerimist läbi viiakse, sealhulgas

7

8

ISO/IEC standard 17011:2004: Vastavushindamine.
akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Üldnõuded

vastavushindamisasutusi

Mis tahes osutamist määrusele (EÜ) nr 834/2007 tuleb käsitleda osutamisena määrusele ja kõigile
komisjoni rakendusmäärustele, mis sellele viitavad: määrus (EÜ) nr 889/2008, määrus (EÜ) nr
xxx/2008 ja tulevased määrused.
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(a)

tulemusi ettevõtjate toimikute kontrolli ning mittevastavuste ja kaebuste
käsitlemise kohta, sealhulgas etteteatamata külastuste ja järelkülastuste
kasutamine, valimi koostamise poliitika ja teabevahetus teiste
kontrollorganite ja kontrolliasutustega;

(b)

töötajate teadmiste, kvalifikatsiooni, väljaõppe ja kogemuste hindamist
mahepõllumajanduse valdkonnas üldiselt ja asjaomaste ELi määruste
valdkonnas konkreetsemalt;

(c)

kokkuvõtteid kontrolliintervjuude kohta,

ja

sertifitseerimispersonaliga

läbi

viidud

(3)

sarnaseid aruandeid kriitilise asukohaga kontorite auditeerimise kohta, s.t
asukohtade kohta, kus kontrollorgan või kontrolliasutus teostab tegevusi, mis
kahjustavad või tõestavad tema tõhusust.

(4)

aruannet ja kokkuvõtteid keskmise külastuste arvu kohta tüüpilise ettevõtja9
juurde läbivaatamisel põhinevate auditite10 ja/või menetluste jälgimisel
põhinevate auditite11 teostamiseks; Kõnealused külastused tehakse kolmandatasse
riikidesse, mille arv on proportsionaalne kolmandate riikide arvuga, kus KO või
KA viib ellu kontrollitegevust. Külastused hõlmavad kolmandaid riike, kus
asuvad kontorid, ja neid kolmandaid riike, kus kontoreid ei ole;

(5)

hinnangut kohalike olude ja keelte tundmisele iga asjaomase kolmanda riigi
puhul.

Aruanne peab olema sellise geograafilise ulatusega, et kajastada akrediteerimise või
pädeva asutuse tunnustuse geograafilist ulatust.

9

Kontrollorgani või kontrolliasutuse kontrollitav tüüpiline keskmine ettevõtja tootmisliigi, kontrollide
sageduse, tegevuste ulatuse ja asukoha poolest. Keskmine ettevõtja peab seega olema piisavalt
mitmekesine.

10

Läbivaatamisel põhinev audit: hindaja kontrollib ettevõtjat, et tõestada kontrollorgani või
kontrolliasutuse töökorrale vastavust ja tõestada selle tõhusust

11

Menetluste jälgimisel põhinev audit: hindaja vaatleb kontrollorgani või kontrolliasutuse kontrollija
teostatavat kontrolli
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5. Suunis kolmanda riigi ametiasutusele teatamise kohta
Artikli 4 lõike 3 punkt d ja artikli 11 lõike 3 punkt d

Kontrollorgan või kontrolliasutus saadab kolmanda riigi ametiasutustele kirja, kus
tutvustab ennast ja oma kontrollitegevusi kolmandas riigis.
Kontrollorgani või kontrolliasutuse allkirjaga deklaratsioon, et võtab kohustuse järgida
talle asjaomase kolmanda riigi ametiasutuse esitatavaid õiguslikke nõudeid.

Suunised mahepõllumajandustoodete Euroopa Liitu importimise kohta – versioon 2008/12 – lehekülg11

6. Suunis aastaaruande kohta

6.1. Kontrollorganite ja kontrolliasutuste aastaaruanne
Artiklid 5 ja 12

Nagu on ette nähtud artikli 5 lõike 1 punktis c ja artikli 12 lõike 1 punktis b, uuendatakse
aastaaruandes tehnilise toimiku ja esialgse hindamisaruande teave.

A. Tehnilise toimiku teabe uuendamine
(1)

eelmise aasta kontrollitegevus kõigis kolmandates riikides;

(2)

saadud tulemused, täheldatud eeskirjade eiramised ja rikkumised ning võetud
parandusmeetmed;

(3)

muudatused tootmisstandardite või kohaldatud kontrollimeetmete osas;

(4)

muud asjaomased muudatused.

B. Hindamisaruande uuendamine
Hindamisaruanne peab sisaldama hindamisasutuse kohapealse hindamise, jälgimise ja
mitmeaastase ümberhindamise tulemusi.
Sagedus, geograafiline levik ja tegevuste sisu peab olema kooskõlas põhimõtetega, mis
on sätestatud suunistes 3 ja 4 esialgse hindamisaruande kohta.

6.2. Kolmandate riikide aastaaruanne
Artikkel 9
Aruannete sisu on sätestatud artiklis.
Vorm: vaba
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7. Suunis samaväärsuse hindamise kohta
Artikli 8 lõike 2 punktid c ja d ning artikli 11 lõike 3 punkt b

Samaväärsuse mõiste: määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punkt x: „samaväärne” –
erinevate süsteemide või meetmete vastavus samadele eesmärkidele ja põhimõtetele,
kohaldades eeskirju, mis tagavad samasuguse vastavuse taseme.
1. Mahepõllumajandusliku tootmise eesmärke ja põhimõtteid – nagu on kirjeldatud
hinnatud standardis – sealhulgas otseselt seotud ja asjakohaseid õiguslikke nõudeid, tuleb
võrrelda alusstandardi, s.t määruse (EÜ) nr 834/2007 ja määruse (EÜ) 889/2008
eesmärkide ja põhimõtetega.
2. Asjakohaseid12 nõudeid, nagu on kirjas terviklikes tehnilistes standardites, tuleb
võrrelda kõrvuti.
Teise võimalusena võib alusstandardi, sealhulgas kontrollimeetmed, võtta kokku
iseseisvateks lühikesteks arusaadavateks nõueteks. Hinnatud standardi hindajad peavad
seejärel osutama, kas on olemas samaväärne lähenemine, mis vastab sellele nõudele, ja
osutama (kuid mitte kopeerima) tehnilise või juriidilise teksti osadele, kus hindajad
leiavad sellele kinnituse.
3. Kõnealuse võrdluse põhjal tuleb koostada loetelu oluliste erinevuste kohta kahe
standardi vahel. Kõnealuste oluliste küsimuste lahendamisel tuleb võtta arvesse
rahvusvahelist standardit, s.t Codex Alimentarius'e suuniseid CAC/GL 32 ning kontrollija sertifitseerimisküsimuste osas soovitatakse kasutada asjaomaseid rahvusvahelisi
parimate tavade suuniseid13.
4. Hindamise läbi viinud hindamisasutus avaldab samaväärsuse hindamise tulemuse.
5. Hindamisi, mille aluseks on määrus (EÜ) nr 2092/91 ja mis olid olemas enne 1.
jaanuari 2009, võib kasutada 31. detsembrini 2009.
Samaväärsuse hindamisel on soovitatav kasutada ja edasi arendada rahvusvaheliselt
tunnustatud parimate tavade metoodikasuuniseid14.

12

Näide: kui hinnatud standard käsitleb üksnes taimseid saadusi, ei tohiks võrdlusesse kaasata loomsete
saaduste standardeid.

13

Näiteks „Rahvusvahelised nõuded mahepõllumajanduse sertifitseerimisasutustele”, ÜRO kaubandus- ja
arengukonverents, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, IFOAM, oktoober 2008

14

Näiteks Codex Alimentarius'e suunised CAC/GL 34: Suunised samaväärsuslepingute väljatöötamise
kohta toidu impordi ja ekspordi järelevalve ja sertifitseerimise süsteemi valdkonnas ning „Suunis
mahepõllumajanduslike standardite ja tehniliste normide samaväärsuse hindamise kohta”, ÜRO
kaubandus- ja arengukonverents, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, IFOAM, oktoober
2008
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8. Suunised mahepõllumajandustootjate grupisertifitseerimise kavade
samaväärsuse hindamise kohta, mida kohaldatakse arengumaades15
A. Grupisertifitseerimise süsteemi eesmärgid
1. Selleks, et ületada majanduslikke raskusi, mis on seotud väikeettevõtjate
kontrollimisega arengumaades (nagu on määratlenud OECD16).

B. Põhimõte
2. Olulise osa kontrollist viivad läbi sisekontrollijad grupi loodud sisekontrollisüsteemi
raames.
3. Väline kontrollorgan tõestab ja hindab sisekontrollisüsteemi tõhusust ja sertifitseerib
grupi tervikuna.

C. Kohaldamisala: keda saab pidada grupiks?
4. Põhimõtteliselt võivad grupi, mis on hõlmatud grupisertifitseerimisse, liikmeks olla
üksnes väiketalunikud. Suuremad talud (s.t talud, kelle välissertifitseerimise kulud
moodustavad vähem kui 2 % nende käibest) võivad samuti kuuluda gruppi, kuid
väline kontrollorgan peab kontrollima neid igal aastal. Töötlejad ja eksportijad
võivad olla osa grupi struktuurist, kuid väline kontrollorgan peab kontrollima neid
igal aastal.
5. Ühe grupi põllumajandustootjad peavad kasutama sarnaseid tootmissüsteeme ja talud
peavad asuma geograafiliselt üksteise lähedal.
6. Grupp võib ennast ise majandada, s.t olla kooperatiiv või struktuuriline tootjate
ühendus, mis on seotud töötleja või eksportijaga.
7. Grupp peab olema ametlikult loodud, põhinema kirjalikel lepingutel selle liikmetega.
Grupil peab olema keskjuhatus, väljakujunenud otsustustava ja õigusvõime.
8. Ekspordiks ette nähtud tooteid turustatakse grupina.
D. Sisekontrollisüsteem
9. Grupi sisekontrollisüsteem on dokumenteeritud sisemine kvaliteedisüsteem, mis
hõlmab lepingulisi kokkuleppeid kõigi grupiliikmetega.

15

Suunis on varem avaldatud komisjoni talituste juhenddokumendina 6. novembril 2003. aastal

16

http://www.oecd.org:

arenguabikomitee loetelu ametliku arenguabi saajate kohta
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10. Grupp määrab ametisse sisekontrollijad, kes viivad läbi sisekontrolle. Nad peavad
saama asjakohase väljaõppe. Sisekvaliteedisüsteem näeb ette eeskirjad, et vältida või
piirata sisekontrollijate võimalikke huvide konflikte.
11. Sisekontrollijad külastavad vähemalt korra aastas kõiki ettevõtjaid kontrolli
eesmärgil, mis hõlmab põldude ja rajatiste külastamist.
12. Sisekontrollisüsteemis säilitatakse asjakohaseid dokumente, muu hulgas vähemalt
talude ja rajatiste kirjelduste, tootmisplaanide, koristatud saaduste, kõigi
grupiliikmetega sõlmitud lepinguliste kokkulepete ja sisekontrolli aruannete kohta.
13. Sisekontrollisüsteem peab sisaldama sanktsioonide kohaldamist liikmete suhtes, kes
ei täida tootmisstandardeid. Välist kontrollorganit tuleb teavitada avastatud
eeskirjade eiramistest ja rikkumistest, samuti parandusmeetmetest, mille
rakendamistähtaja suhtes lepitakse kokku.

E. Väline kontrollorgan
14. Väline kontrollorgan hindab sisekontrollisüsteemi tõhusust, et hinnata, kas kõik
ettevõtjad täidavad tootmisstandardeid.
15. Ta on grupiga sõlminud lepingulise kokkuleppe.
16. Ta kontrollib gruppi vähemalt üks kord aastas. Kontroll hõlmab kontrollkäike
mitmetesse taludesse, et kontrollida standardite täitmist ja hinnata
sisekontrollisüsteemi tõhusust.
17. Igal aastal määrab väline kontrollorgan kindlaks ja põhjendab riske arvesse võttes
tehtud valimit taludest, mida igal aastal kontrollitakse. Talusid, mille suhtes
kohaldatakse iga-aastast kontrolli, ei tohi olla vähem kui 10. Tavapärase riskiga
olukorras ei tohi see arv olla väiksem gruppi kuuluvate talude arvu ruutjuurest.
Keskmise kuni suure riskiga olukordades määravad välised kontrollorganid kindlaks
riskiteguri, vastavalt 1,2 kuni 1,4.
Välise kontrollorgani külastatavad talud peavad igal aastal olema üldjoontes
erinevad.
Välise kontrollorgani kontrollitavate talude miinimumarv
Grupiliikmete arv =
n
Miinimum
n

Tavapärane
riskitegur 1

Keskmine
riskitegur 1,2

Kõrge riskitegur
1,4

10

12

14

1,2 korda ruutjuur
n-ist

1,4 korda ruutjuur
n-ist

Ruutjuur n-ist

Riski määratlemisel arvestatavad tegurid hõlmavad
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a) tegureid, mis on seotud talude suurusjärguga
– maavalduste suurus;
– toodete väärtus;
– vahe mahepõllumajanduslike ja tavatoodete väärtuste vahel,
a) tegureid, mis on seotud maavaldustega
– tootmissüsteemide ja teravilja sarnasuse määr grupisiseselt;
– segunemise ja/või saastumise ohud,
c) omandatud kogemusi
– mitu aastat grupp on toiminud;
– mitu uut liiget registreeritakse igal aastal;
– milliste probleemidega on eelnevate aastate kontrollide jooksul kokku
puututud ning sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamise eelmiste aastate
tulemused;
– sisekontrollijate võimalike huvide konfliktide haldamine;
– kaadri voolavus.
18. Väline kontrollorgan kontrollib suuremaid talusid, töötlejaid ja eksportijaid kord
aastas.
19. Kui väline kontrollorgan avastab, et sisekontrollisüsteemis jääb vajaka
usaldusväärsusest ja tõhususest, peab ta suurendama talude arvu, mida ta igal aastal
kontrollib, kuni kolmekordse ruutjuureni gruppi kuuluvate talude arvust.
20. Välisel kontrollorganil peab olema dokumenteeritud sanktsioonipoliitika gruppide
suhtes. Kui väline kontrollorgan avastab, et sisekontrollisüsteemis jääb vajaka
usaldusväärsusest ja tõhususest, kohaldab ta sanktsioone grupi suhtes tervikuna, mis
hõlmab tõsiste puuduste korral grupi sertifikaadi tühistamist.
21. Aruannetes asjaomaste järelevalveasutuste kohta osutab väline kontrollorgan
käesoleva juhenddokumendi kõikidele elementidele.
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9. Suunis ettevõtjate loetelu avaldamise kohta
Artikli 3 lõike 2 punkt e ja artikli 10 lõike 2 punkt e

1.

Veebisait sisaldab kõiki ettevõtjaid, keda kontrollitakse vähemalt Euroopa Liitu
eksportimise valdkonnas.

2.

See sisaldab iga ettevõtja nime, kolmandat riiki, kus tegutsetakse, asukohta,
tooteliike ja sertifitseerimisstaatust (mahepõllumajanduslik või üleminek
mahepõllumajanduslikule tootmisele).

3.

Samuti sisaldab see kontaktpunkti lisateabe saamiseks.

4.

Iga ettevõtja puhul märgitakse järgmised tootmiskategooriad: esmane töötlemine,
töötlemine või eksportija.

5.

Tühistatud sertifikaadiga toodete ja peatatud sertifikaadiga ettevõtjate puhul tuleb
märkida
sertifikaadi
tühistamise
või
peatamise
kehtivusperiood.
Mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku käigus toodetud tooteid peab saama
selgelt tuvastada.

6.

Veebisait peab olema juurdepääsetav kõigile, kes seda taotlevad.

7.

Veebisaiti uuendatakse korrapäraselt17; märkida tuleb viimase uuendamise kuupäev.

8.

Tunnustatud kontrolliasutuste või kontrollorganite või loetellu kantud pädevate
asutuste taotlustele, mis on kontrollorganitele või kontrolliasutustele esitatud
teatavate toodete sertifitseerimisstaatuse kohta, tuleb vastata kahe tööpäeva jooksul.

17

Näiteks hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse vastuvõtmisest ja hiljemalt kahe päeva jooksul otsusest,
millega tootja sertifikaat tühistatakse
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10. Suunis imporditud toodetega seotud eeskirjade eiramise ja
rikkumise haldamise ja sellest teatamise kohta

1. Imporditud mahepõllumajanduslike toodete vastuvõtmisel peab importija
kontrollima tooteid ja asjakohaseid dokumente (vt määruse (EÜ) nr 889/2008 artikkel
34). Kahtluse korral peab ta viivitamatult teavitama kontrollorganit või
kontrolliasutust (vt määruse (EÜ) nr 889/2008 artikkel 91).
2. Kontrollorgan või kontrolliasutus teavitab avastatud eeskirjade eiramisest või
rikkumisest imporditud või importimiseks ette nähtud toodete puhul eksportija
kontrollorganit või kontrolliasutust ning saadab aruande koopia eksportija
kontrollorgani või kontrolliasutuse hindamisasutusele. Samuti teavitab ta koheselt
kõnealustest eeskirjade eiramistest ja rikkumistest selle liikmesriigi pädevaid asutusi,
kus importija on oma tegevusest teatanud, et teavitada teisi liikmesriike sellest, et
tagasi lükatud kaupu võidakse importida nende territooriumile.
3. Kui toode on pärit loetletud kolmandast riigist, teavitab liikmesriik sellest komisjoni.
Komisjon võtab ühendust kolmanda riigiga ja palub uurimist. Komisjon hoiab
nimetatud kolmanda riigi puhul kaasaruandjaks määratud liikmesriiki asjade käiguga
kursis ja palub vajadusel tema abi.
4. Kui toode on pärit loetellu kandmata kolmandast riigist, teavitab liikmesriik sellest
komisjoni. Komisjon pöördub kõnealuse kontrollorgani või kontrolliasutuse poole
uurimistaotlusega või parandusmeetmete võtmise taotlusega ja saadab taotluse
koopia asjaomasele hindamisasutusele. Komisjon hoiab nimetatud KO või KA puhul
kaasaruandjaks määratud liikmesriiki asjade käiguga kursis ja palub vajadusel tema
abi.
5. Hindamisasutus uurib nende kontrolliasutuste või kontrollorganite eeskirjade
eiramisi või rikkumisi, keda nad on hinnanud ja kellest neid on teavitatud jälgimise
või mitmeaastase ümberhindamise raames.
6. Liikmesriigi impordilubade üleminekusüsteemis muudatusi ei tehta ning süsteemi on
kirjeldatud määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõigetes 1–3.
7. Tunnustatud kontrollorgani ja kontrolliasutuse või loetellu kantud pädeva asutuse
taotlustele, mis on kontrollorganitele või kontrolliasutustele esitatud pettuse või
rikkumiskahtluse tõttu, tuleb vastata kahe tööpäeva jooksul.
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11. Suunised sissetulevate kaubasaadetiste
tolliasutuste või muude ametiasutuste poolt

kontrollimise

kohta

Suunised on väljatöötamisel, eelkõige seoses mahepõllumajanduslike toodete
tunnustamisega, mis on imporditud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 32.

Suunised mahepõllumajandustoodete Euroopa Liitu importimise kohta – versioon 2008/12 – lehekülg19

