
 

 

Määruse (EL) 2018/848 (mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja 

mahepõllumajanduslike toodete märgistamist) artikli 35 lõike 1 kohane sertifikaat 

 

1. Dokumendi number 

1.2-13/193 

2. Ettevõtja tüüp 

X Ettevõtja 

󠄀 Ettevõtjate rühm 

3.  Ettevõtja või ettevõtjate rühma nimi ja 

aadress: 

Marjaveski OÜ 

Tartu maakond, Tartu linn, Vinkli tn 8, 

50411 
 

4. Pädeva asutuse või kontrolliasutuse 

või kontrollorgani nimi ja aadress ning 

kood: 

Põllumajandus- ja Toiduamet 

Teaduse 2, Saku, Harju maakond 

75501, Eesti 

EE-ÖKO-03  

5. Ettevõtja või ettevõtjate rühma tegevusala(d): 
 

 

 Tootmine 

 Ettevalmistamine 

 Turustamine/turuleviimine 

 Ladustamine 

 Import 

 Eksport 

6.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõikes 7 osutatud 

tootekategooria või tootekategooriad ning tootmismeetodid  
 

a) töötlemata taimed ja taimsed saadused, sh seemned ja muu taimne paljundusmaterjal 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

 

b) loomad ja töötlemata loomakasvatussaadused 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

c) vetikad ja töötlemata vesiviljelustooted 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 



 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

 

d) töödeldud põllumajandustooted, sh vesiviljelustooted, mis on ette nähtud toiduna 

kasutamiseks 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

 

e) sööt 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 
 

f) vein 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

 

g) muud määruse (EL) 2018/848 I lisas loetletud tooted või eelmiste kategooriatega 

hõlmamata tooted 

          Tootmismeetod: 

 mahepõllumajanduslik tootmine, v.a üleminekuajal 

 tootmine üleminekuajal 

 mahepõllumajanduslik tootmine ja mittemahepõllumajanduslik tootmine 

Käesolev dokument on välja antud määruse (EL) 2018/848 kohaselt ja sellega kinnitatakse, 

et ettevõtja tegevus on kooskõlas kõnealuse määrusega. 

7. Kuupäev, koht: 

27.01.2022 Saku  

 

väljaandva pädeva asutuse või kontrolliasutuse 

või kontrollorgani esindaja nimi ja allkiri: 

Pille Edovald 

peaspetsialist 

 

8. Sertifikaat kehtib alates  

27.01.2022 kuni 31.12.2023 



 

9. Määruse (EL) 2018/848 artiklis 36 määratletud ettevõtjate rühma liikmed 

Liikme nimi 
 
Aadress või muu liikme identifitseerimise 

tunnus 
 

  

  

 

Käesolev dokument on välja antud mahepõllumajanduse seaduse paragrahvi 7 lõike 21 ja 

paragrahvi 17 lõike 1 alusel ning on kooskõlas   artikli 35 lõikega 1 ja Komisjoni delegeeritud 

määruse (EL) 2021/1006 lisas tooduga. Nimetatud isiku tegevust on kontrollitud ja tema 

tegevus vastab kõnealustes õigusaktides sätestatud nõuetele. Kehtiv on Põllumajandus- ja 

Toiduameti poolt viimati välja antud tõendav dokument, mis on kooskõlas 

mahepõllumajanduse registri andmetega. 

Mahepõllumajanduse register: https://pta.agri.ee/riiklikud-registrid-ja-andmekogud#mahe 

 

https://pta.agri.ee/riiklikud-registrid-ja-andmekogud#mahe

