SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine”
eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Eelnõuga muudetakse põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25
„Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded”, mis on kehtestatud mahepõllumajanduse seaduse
§ 12 alusel, põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26 „Mahepõllumajanduse
valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord”, mis on
kehtestatud mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6 alusel, ning maaeluministri 21. veebruari
2017. a määrust nr 19 „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja
mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning
mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad
nõuded”, mis on kehtestatud mahepõllumajanduse seaduse § 121 lõike 6 ja § 131 lõike 4 alusel.
Määruste muutmise peamine eesmärk on lahendada avalike teenuste kvaliteediga seotud
probleemid ning luua ettevõtjatele soodsamad tingimused mahepõllumajandusliku tootmisega
alustamiseks ja sellega tegelemise jätkamiseks.
Eelnõu on ette valmistanud ja seletuskirja on koostanud maaeluministeeriumi taimetervise
osakonna nõunik Marika Ruberg (625 6537, marika.ruberg@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on
eelnõule teinud õigusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kivipõld (625 6283, mariliis.kivipold@agri.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud sama osakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165; leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-ga 1 muudetakse põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25
„Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded”.
Eelnõu § 1 punktiga 1 asendatakse kogu määruse tekstis kuupäev „21. mai” kuupäevaga
„15. juuni”. Kehtiva määruse sõnastuse kohaselt on 21. mai teabe esitamise tähtaeg
mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja
turuleviimisega, mesindusega, merevetikate ning vesiviljelusloomade tootmisega tegelemisega
jätkamiseks. Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks enne 21. maid kasutusele
võetud maal on üleminekuaeg siiani alanud dokumentide esitamise aasta 21. mail. Hiljem, s.o
pärast 21. maid kasutusele võetud maal on üleminekuaeg siiani alanud samal kuupäeval arvates
ühe aasta möödumisest maa kasutusele võtmisest.
Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja
mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõike 1 kohaselt esitab toetuse taotleja
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) vajalikud andmed igal
kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna
kaudu. Hilinenud taotlusi võetakse vastu 22. maist kuni 15. juunini. Sellel ajavahemikul on
lubatud teha ka muudatusi juba esitatud taotlustes, näiteks muuta kasvatatavat põllukultuuri või
lisada põlde. Vaatamata sellele, et hilinenud taotluse puhul vähendatakse toetuse väljamakstavat
summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta, kasutatakse seda võimalust näiteks juhul, kui 21. maiks
ei jõuta sõlmida maa ostu-, müügi- või rendilepingut. Samas on mahepõllumajandusele
ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse taotlejad pidanud siiani arvestama

sellega, et pärast 21. maid kasutusele võetud maa jääb veel üheks aastaks tavamaaks ning selle
maa kohta ei saa taotleda mahepõllumajandusele ülemineku toetust või mahepõllumajandusega
jätkamise toetust enne ühe aasta möödumist ehk mitte enne üleminekuaja algust.
Muudatuse kohaselt tuleb Põllumajandusametile esitada teave edaspidi tegevuse jätkamise aasta
15. juuniks ning ka üleminekuaja algus sõltub edaspidi sellest, kas maa on ettevõttes
mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks kasutusele võetud enne 15. juunit või pärast seda.
Enne 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg dokumentide esitamise aasta
dokumentide esitamise päeval, pärast 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg
pärast ühe aasta möödumist dokumentide esitamise päevast alates. Kui Põllumajandusametile
teabe esitamise tähtaeg on 15. juuni ning enne 15. juunit kasutusele võetud maa üleminekuaeg
algab samuti samal aastal, siis saavad toetust taotleda ka need mahepõllumajandusele ülemineku
toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse taotlejad, kes esitavad hilinenud taotluse.
Samas tuleb arvestada ka sellega, et komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 36 lõike 1
kohaselt saab taimekasvatussaadusi mahepõllumajanduslikuna käsitada alles siis, kui kaks aastat
üleminekuaega on läbitud enne külvi või rohumaa või mitmeaastaste söödataimede puhul on
järgitud mahepõllumajandusliku tootmise nõudeid vähemalt kaks aastat enne nende kasutamist
mahepõllumajandusliku söödana või muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul on
järgitud mahepõllumajandusliku tootmise nõudeid vähemalt kolm aastat enne
mahepõllumajandussaaduste esimest koristust. Seega kui mahepõllumajandusliku
taimekasvatusega tegelemisega jätkav ettevõtja võtab kasutusele uue maa, siis tuleb tal arvestada
sellega, et selle maa üleminekuaeg lõpeb kahe aasta pärast 15. juunil ning
mahepõllumajanduslikuna saab märgistada üksnes neid taimekasvatussaadusi, mis on külvatud
pärast 15. juunit.
Eelnõu § 1 punktiga 2 jäetakse § 2 lõikest 1 välja teine lause, mille kohaselt peab elektroonilise
arvestuse pidamise korral olema võimalik teha peetavast arvestusest väljatrükk. Lõike 1 kohaselt
peab mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev isik määruses ettenähtud arvestust paberil või
elektrooniliselt. Arvestusest väljatrüki tegemine ei ole vajalik, sest arvestust saab kontrollida
infotehnoloogiliste vahendite kaudu.
Eelnõu § 1 punktiga 3 sõnastatakse ümber § 2 lõige 2, milles nähakse ette, et isik teeb andmete
kohta kirje kolme päeva jooksul arvates toimingu tegemise päevast, välja arvatud veeseaduse
alusel peetavasse põlluraamatusse andmete kandmise korral, mille puhul kehtib nimetatud
seaduses sätestatud tähtaeg, mis veeseaduse § 261 lõike 11 kohaselt on kümme kalendripäeva töö
tegemisest või lõpetamisest arvates. Kehtivas määruses on viidatud põllumajandusministri 9.
aprilli 2003. a määrusele nr 36 „Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord”, mis on alates
15.01.2017 kehtetu.
Eelnõu § 1 punktiga 4 asendatakse § 5 lõikes 3 sõnad „aasta ringi” tekstiosaga „ajavahemikul 1.
aprillist kuni 31. oktoobrini”. Kehtiva määruse kohaselt võib isik esitada taotluse maa
üleminekuaja lühendamiseks aasta ringi. Selleks tuleb esitada piisavalt tõendeid, et vähemalt
kolme aasta jooksul ei ole sellel põllul kasutatud mahepõllumajanduses mittelubatud tooteid.
Selleks, et kohapealse kontrolli käigus oleks võimalik visuaalselt hinnata, milliseid toiminguid
sellel põllul viimaste aastate jooksul tehtud on, ei tohi maad enne kohapealset kontrolli või
piisavate tõendite alusel tehtud otsuse tegemist harida.
Mahepõllumajanduse seaduse § 14 lõike 2 kohaselt teeb Põllumajandusamet nõusoleku andmise
või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui taotlus maa
üleminekuaja lühendamiseks esitatakse talveperioodil, siis ei ole võimalik rohukamarat kohapeal
visuaalselt hinnata ning kümne tööpäeva jooksul otsust teha. Selleks, et kõik otsused maa
üleminekuaja lühendamiseks oleksid tehtud, arvestades nii dokumentaalseid tõendeid, milleks on
põlluraamat, kui ka kohapealseid olusid, on vajalik piirata ajavahemikku, mille jooksul on
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Eelnõu § 1 punktiga 5 sõnastatakse ümber määruse § 8 lõike 2 tekst, kus on esitatud komisjoni
määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 39 kohane väikeettevõtte mõiste, mille kohaselt käsitatakse
väikeettevõttena ettevõtet, kus peetakse kuni 50 veist, välja arvatud noorloomad. Komisjoni
määruse (EÜ) nr 889/2008 erandlike tootmiseeskirjade peatüki artiklis 39 on sätestatud, et teatud
tingimustel võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada karja lõastamist väikeettevõtetes.
Väikeettevõtte suurus on jäetud iga liikmesriigi otsustada.
Kehtiva määruse tekst, mille kohaselt käsitatakse väikeettevõttena ettevõtet, kus peetakse kuni
20 loomühikule vastaval hulgal lõastatavaid loomi, ei ole ettevõtjate sõnul üheselt arusaadav.
Eestis levinud praktika kohaselt on lõastatavad loomad üksnes veised, teisi loomaliike peetakse
vabalt. Põllumajandusloomade registri andmetel on veisekarjad viimastel aastatel suurenenud,
väikeste alla 20 loomaga karjade arv väheneb jätkuvalt. Ka 1. jaanuaril 2021 jõustuva Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku
tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, II lisa B-osa punkti 1.7.5 kohaselt võivad pädevad asutused
lubada veiste lõastamist kuni 50 loomaga (välja arvatud noorloomad) põllumajandusettevõttes.
Seega on juba praegu põhjendatud lugeda väikeettevõtteks ettevõte, kus peetakse kuni 50 veist,
välja arvatud noorloomad. Noorloomadeks loetakse veiste puhul vasikad ja üle 6 kuu vanused
veised, kes ei ole veel poeginud või keda ei kasutata tõupullina.
Eelnõu §-ga 2 muudetakse põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26
„Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse
menetlemise kord”.
Eelnõu § 2 sõnastatakse ümber määruse § 2 tekst, kus on sätestatud taotluse esitamise tähtaeg.
Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega, esitab
taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.
Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas üksnes seenekasvatusega, taimekasvatusega
katmikalal või mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik ning muu
lõikes 1 nimetamata isik, kelleks on näiteks mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, toote
ettevalmistamise ja turuleviimisega või importimisega tegeleda sooviv isik, võib esitada taotluse
aasta ringi. Võrreldes kehtiva määrusega on nende valdkondade hulka, millega tegelemiseks on
tunnustamise taotlust võimalik esitada aasta ringi, lisatud mitteharitavalt alalt taimede või seente
korjamine.
Mitteharitavalt alalt taimede ja seente korjamine on kiiresti arenev valdkond ning korjealad ei pea
enne sealt kogutavate saaduste mahepõllumajanduslikuna turustamist üleminekuaega läbima,
piisab üksnes ettevõtja kinnitusest, et seal ei ole kolme aasta jooksul kasutatud
mahepõllumajanduses mittelubatud tooteid. Saadusi saab korjata alates varakevadest (kasemahl)
kuni hilissügiseni (jõhvikad, seened), seetõttu on vajalik võimaldada isikutele esitada
tunnustamise taotlusi aasta ringi. Nende ettevõtete esmane kontroll piirdub ka praegu, mil
tunnustamise taotlusi saab esitada 10. märtsist 10. aprillini, dokumentide kontrolliga, mille alusel
väljastatakse tõendav dokument ehk ettevõtte tunnustamise otsus. Korjealasid ja saaduste
korjamist nendelt aladelt kontrollitakse kohapeal sel ajal, kui toimub tegelik korje.
Eelnõu §-ga 3 muudetakse maaeluministri 21. veebruari 2017. a määrust nr 19
„Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi
sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta
teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded“.

Eelnõu § 3 punktiga 1 täiendatakse § 2 lõikega 5, mille kohaselt ei pea lõigetes 2 ja 3 sätestatud
nõudeid täitma toitlustusettevõttes, kus esitatakse teave ainult mahepõllumajanduslike toodete
protsentuaalse osakaalu kohta.
Paragrahvi 2 lõike 2 kohaselt ei tohi toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja
mahepõllumajanduslikke
koostisosi
sisaldava
toidu
valmistamiseks
kasutatavad
mahepõllumajanduslikud tooted seguneda sama liiki mittemahepõllumajanduslike toodetega
ning mahepõllumajanduslik toit, mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toit ja
mittemahepõllumajanduslik toit ei tohi omavahel seguneda.
Paragrahvi 2 lõike 3 kohaselt järgitakse toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja
mahepõllumajanduslikke
koostisosi
sisaldava
toidu
valmistamiseks
kasutatavate
mahepõllumajanduslike toodete kogumisel, pakendamisel, vedamisel ja ladustamisel komisjoni
määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklites 30, 31, 33 ja 35 sätestatud nõudeid.
Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 30 on sätestatud nõuded toodete kogumise ja
ettevalmistusüksustesse transportimise kohta. Nende nõuete kohaselt võib mahe- ja tavatooteid
samal ajal koguda ja transportida tingimusel, et võetakse asjakohased meetmed, mis tagavad, et
mahe- ja tavatooted omavahel ei seguneks, ning tagavad mahetoodete identifitseerimise.
Ettevõtja peab pidama arvestust toodete kogumise ja vastuvõtmise kohta.
Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 31 kohaselt peab ettevõtja tagama, et mahetooteid
transporditakse teistesse ettevõtetesse või üksustesse asjakohastes pakendites, konteinerites või
sõidukites, mis on suletud viisil, mis ei võimalda pakendi või konteineri sisu asendada teise
tootega. Pakendid või konteinerid peavad olema varustatud etiketiga, millel on andmed ettevõtja,
toote ja seda kontrolliva kontrolliasutuse kohta. Etiketi võib vajadusel asendada
saatedokumendiga.
Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 33 kohaselt peab ettevõtja teistest üksustest või
ettevõtetest toodete vastuvõtmise korral kontrollima pakendi või konteineri suletust ning etiketil
ja saatedokumentidel oleva teabe vastavust ning fikseerima kontrollimise tulemuse
raamatupidamisdokumentides.
Komisjoni määruse (EÜ) nr 889 889/2008 artiklis 35 on toodud toodete ladustamise eeskirjad.
Toodete ladustamisel peab olema tagatud mahepõllumajanduslike toodete identifitseeritavus ning
tuleb ära hoida toodete segiminek toodetega, mis ei ole toodetud mahepõllumajandusliku
tootmise nõuete kohaselt.
Ainult mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral peab
pidama arvestust üksnes ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike
toodete kohta. Sellisel juhul ei pea pidama arvestust toidus selliste toodete koostisosadena
kasutamise kohta, vaid piisab üksnes igakuisest raamatupidamisdokumentide andmete alusel
tehtud arvutusest, mille tulemusel leitakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud
mahepõllumajanduslike toodete osakaal põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.
Veterinaar- ja Toiduamet, kes kontrollib toitlustusettevõtteid riskipõhiselt regulaarse
toidujärelevalve käigus, kontrollib nende ettevõtete puhul, kus esitatakse teave ainult
mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta, ainult raamatupidamisdokumente
ja arvestust.
Mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalsele osakaalule viitamine ja asjakohased
toitlustamise ökomärgid võeti kasutusele eesmärgiga anda tarbijale teavet selle kohta, kas ja kui
suures ulatuses kasutatakse toitlustusettevõttes toidu valmistamiseks mahepõllumajanduslikke
koostisosi. Seetõttu ei ole nõuded mahepõllumajanduslike toodete eraldi hoidmise ja segunemise
vältimiseks nii ettevõttes kui ka toodete kogumisel, pakendamisel, vedamisel ja ladustamisel
asjakohased. Kui lisaks mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalsele osakaalule esitatakse

teave toidus kindla koostisosa kasutamise kohta või nimetatakse mahepõllumajanduslikud
koostisosad menüüs oleva toidu koostisosade loetelus, mille puhul peab pidama arvestust
koostisosade toidus kasutamise kohta, siis peab nii ettevõttes kui ka toodete kogumisel,
pakendamisel, vedamisel ja ladustamisel hoidma mahepõllumajanduslikke tooteid teistest
toodetest eraldi.
Eelnõu § 3 punktiga 2 asendatakse § 5 lõikes 1 tekstiosa „5. kuupäevaks” tekstiosaga „20.
kuupäevaks”. Kehtiva määruse § 5 lõike 1 kohaselt arvutatakse toitlustusettevõttes
mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral iga
kalendrikuu 5. kuupäevaks välja eelmisel kuul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud
mahepõllumajanduslike toodete osakaal. Selle aasta 10. aprillil toimunud kohtumisel
toitlustajatega toodi välja põhjus, miks ei ole võimalik iga kalendrikuu 5. kuupäevaks eelmisel
kuul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete osakaalu välja
arvutada – selleks ajaks ei laeku eelmise kuu arved. Seetõttu pikendatakse
mahepõllumajanduslike toodete osakaalu arvutamise tähtaega iga kalendrikuu 20. kuupäevani.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse määruse jõustumine.
Eelnõu § 4 lõike 1 kohaselt jõustuvad § 1 punktid 4 ja 5 1. jaanuaril 2019. a. Paragrahvi 1
punktiga 4 sätestatakse maa üleminekuaja taotluste esitamise ajavahemikuks 1. aprill kuni 31.
oktoober. Kehtiva määruse kohaselt võib isik esitada taotluse maa üleminekuaja lühendamiseks
aasta ringi. Paragrahvi 1 punktiga 5 muudetakse väikeettevõttena käsitatava ettevõtte suurust.
Muudatuse kohaselt käsitatakse väikeettevõttena ettevõtet, kus peetakse kuni 50 veist, välja
arvatud noorloomad. Kehtiva määruse kohaselt käsitatakse väikeettevõttena ettevõtet, kus
peetakse kuni 20 loomühikule vastaval hulgal lõastatavaid loomi. Selleks, et ettevõtjatele ja
Põllumajandusametile jääks piisavalt aega muudatustega kohanemiseks, jõustuvad need
muudatused 1. jaanuaril 2019. a.
Eelnõu § 4 lõike 2 kohaselt jõustub § 2 muudatus, mille kohaselt võib mahepõllumajandusliku
taimekasvatuse valdkonnas üksnes mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda
sooviv isik esitada taotluse aasta ringi, 2020. aasta 1. jaanuaril. Ajavahemik 2020. aasta 1.
jaanuarini on vajalik Põllumajandusameti infosüsteemide arendamiseks.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 834/2007 ja komisjoni määrusega
(EÜ) nr 889/2008.
4. Määruse mõju
Määruse muudatused avaldavad mõju majandusele ja riigiasutuste ning mahepõllumajanduse
valdkonnas tegutsevate isikute tegevusele. Puuduvad sotsiaalsed mõjud, mõju riigi julgeolekule
ja välissuhetele, regionaalarengule ning elu- ja looduskeskkonnale.
Määruse muudatused, millega pikendatakse mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks
teabe esitamise ajavahemikku 15. juunini, jäetakse välja kohustus elektroonilise arvestuse
pidamise korral võimaldada teha arvestusest väljatrükk, võimaldatakse mitteharitavalt alalt
taimede või seente korjamise korral esitada tunnustamise taotlus ja sellele lisatavad dokumendid
aasta ringi ning lubatakse edaspidi loomi lõastada senisest suurema loomade arvuga
väikeettevõttes, on ettevõtjatele positiivsed ega ole koormavad ega piiravad. Pikem ajavahemik
mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise dokumentide esitamiseks ning võimalus esitada
mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamise korral tunnustamise taotlus aasta ringi aitavad
kaasa mahepõllumajanduse sektori arengule. Muudatused mõjutavad ligikaudu 2000 ettevõtjat,
kelle ettevõtted on Põllumajandusameti poolt tunnustatud ja kelle andmed on kantud

mahepõllumajanduse registrisse, ning ligikaudu 20 potentsiaalset uut mitteharitavalt alalt taimede
või seente korjamisega tegeleda soovivat ettevõtjat.
Muudatus, millega piiratakse maa üleminekuaja lühendamise taotluste esitamise ajavahemikku,
aitab kaasa mahepõllumajandusliku tootmise üle tõhusama järelevalve tagamisele, mis omakorda
tagab tarbija usalduse mahetoodangu vastu. Muudatus mõjutab ligikaudu 300 ettevõtjat, kes
esitavad maa üleminekuaja lühendamise taotluse, ning Põllumajandusametit, kes teeb järelevalvet
nende ettevõtjate üle.
Toitlustusettevõttes ainult mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe
esitamise korral mahepõllumajanduslike toodete eraldi hoidmise ja segunemise vältimise nõudest
loobumine ning eelmisel kuul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike
toodete osakaalu arvutamise tähtaja pikendamine on toitlustajatele positiivsed ega ole koormavad
ega piiravad. Nõuete lihtsustamine aitab suurendada nende toitlustusettevõtete arvu, millest on
Veterinaar- ja Toiduametit teavitatud ja kus toidu valmistamiseks kasutatakse
mahepõllumajanduslikke tooteid. Praegu kasutab nn toitlustamise ökomärki ning esitab teabe
mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta kolm toitlustajat. Tulevikus võib
muudatus mõjutada hinnanguliselt kuni 700 ettevõtjat, kes on potentsiaalsed toitlustamise
ökomärgi kasutajad.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne uusi tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 1 punktid 4 ja 5, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2019
ning § 2, mis jõustub 1. jaanuaril 2020. Jõustumisaeg on kindlaks määratud lähtudes sellest, et
võimaldada isikutel tutvuda muudatustega ja teha asjakohaseid ettevalmistusi ning
Põllumajandusameti infosüsteemide arendamiseks.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Põllumajandusametile ning Veterinaar- ja Toiduametile,
kes esitasid oma ettepanekud. Põllumajandusameti ettepanekutega on eelnõus arvestatud.
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Keskkonnaministeerium kooskõlastas
eelnõu märkusteta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei kandnud ettenähtud tähtaja
jooksul eelnõude infosüsteemi EIS kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult
mittenõustumise kohta ega taotlenud ka tähtaja pikendamist. Seega on eelnõu Vabariigi Valitsuse
reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt loetud Keskkonnaministeeriumi poolt kooskõlastatuks.
Erialaorganisatsioonidest on eelnõu väljatöötamisse kaasatud Mahepõllumajanduse
Koostöökogu liikmed, viimane arutelu nendega toimus 20. juunil 2018.
10. aprillil 2018 toimus toitlustajate ümarlaud, kus arutati toitlustusettevõttes
mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu
valmistamise ja mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise kohta teabe esitamise nõuete
kitsaskohti ning tehti ettepanekud määruse muutmiseks.
(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler

