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Marika Ruberg 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/848  

• Määrust ja selle alusel vastu võetud akte 

kohaldatakse alates 1.01.2022 

• Peamised eesmärgid: 

 tarbija usalduse tagamine 

 lihtsamad ja selgemad nõuded 

 erisuste lõpetamine nõuetest 

 kontrollsüsteemi harmoniseerimine 

 impordirežiimi muutmine 
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Mahepõllumajanduse seaduse ja selle 
alusel vastu võetud määruste 
muutmine 
• Eesmärk seaduse ja määruste kooskõlla 

viimine 1 jaanuarist 2022 kohaldatava 

EL-i mahepõllumajanduse määrusega  

• Seaduse muudatus võeti vastu 

25.11.2020 

• Määruste muutmise määrus võeti vastu 

17.12.2021 

 

Rohkem mahepõllumajanduslikult 
märgistatud tooteid 

• Määruse reguleerimisalasse lisatakse lisaks 

põllumajandustoodetele teatud  muud tooted (nt 

mesilasvaha, eeterlikud õlid, sool, puuvill, vill, 

töötlemata nahad jms) 

• Komisjon võib kehtestada delegeeritud 

määrusega tootmisnõuded 

• Üksikasjalike tootmisnõuete puudumise korral 

tuleb järgida mahepõllumajanduse üldpõhimõtteid 

ja üldisi tootmisnõudeid või riigisiseseid nõudeid, 

mis on nendega vastavuses   
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Väikeses koguses pakendamata 
mahetooteid müüva isiku ettevõttest 

teavitamine 
• Väikeses koguses pakendamata mahetooteid 

müüva isiku ettevõte ei pea olema tunnustatud 

• Väike kogus - turustatud pakendamata 

mahetooteid alla 5 000 kg aastas ning 

pakendamata mahetoodete müügi aastakäive 

on alla 20 000 euro 

• Peab teavitama oma tegevusest PTA-d 

• Andmed kantakse mahepõllumajanduse 

registrisse 

      

 

Ettevõtjate rühmad 

Võimalus sertifitseerida piirkonna ühiselt turustavate 

väikeettevõtjate rühmi, kui neil on: 

• kuni 5 ha maad (0,5 ha katmikala või 15 ha 

püsirohumaad) 

• sertifitseerimistasu (riigilõiv) on üle 2% käibest 

• käive on alla 25 000 euro aastas 

Peab olema juriidiline isik, väljastatakse 1 sertifikaat  

Rühma liikmete arv võib olla kuni 2000 

 



6.01.2022 

4 

Taimekasvatus 
• Mullapõhise tootmise põhimõte 

• Hüdropoonilise tootmise keeld 

Erandid: 

 idude ja võrsete tootmine maheseemnest, 

mida niisutatakse, kasutamata kasvusubstraati 

 siguri tootmine veega piserdades 

 maitse- ja dekoratiivtaimede kasvatamine 

pottides, kui nad müüakse koos potiga 

  ümberistutamiseks mõeldud taimede 

kasvatamine konteinerites 

 

 

Mahepõllumajanduslik heterogeenne 
taimne paljundusmaterjal 

• Paraneb  mahepõllumajanduse tingimustesse 

sobiva seemne kättesaadavus 

• Ei pea täitma sertifitseeritud seemne tootmise 

ja sordikaitse nõudeid 

• Enne turuleviimist teavitatakse PTA-d ja 

esitatakse vajalike andmetega toimik ja proov 

• Materjal kantakse sordilehte, teavitatakse ka 

teisi liikmesriike ja komisjoni 
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Andmebaasid 

Maheseemne ja -loomade kättesaadavuse 

hindamiseks tuleb koguda andmeid, selleks on 

PTA veebilehel avaldatud: 

• Maheseemne andmebaas 

• Maheloomade andmebaas 

Andmebaasidest teavitatakse Euroopa Komisjoni, 

kes avalikustab oma veebilehel kõikide LR 

andmebaaside lingid 

Loomakasvatus 
• Küülikute ja hirvede pidamise nõuded 

• Uued nõuded lindlatele seoses veranda, 

mitmekorruselise tootmise ja 

vabaõhualadega kohalduvad kas 

1.01.2024 või 1.01.2029 

• Tavaloomade toomiseks ettevõttesse 

vajalik nõusolek 

• Mittemahe proteiinsööt 5% ainult kuni 35 

kg põrsastele ja noorlindudele, vajalik 

nõusolek 
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Kontroll riskipõhisemaks 

Madala riskiga ettevõtteid ei pea igal aastal 

kohapeal kontrollima tingimusel, et: 

• vähemalt 3 aasta jooksul ei ole nõuete 

rikkumisi tuvastatud 

• ajavahemik 2 kohapealse kontrolli vahel 

ei tohi olla pikem, kui 24 kuud 

Erandite lõpetamine 

• 15 a pärast määruse jõustumist lõpevad 

erandid tavaseemne ja -loomade ja 

kasutamiseks 

• 7 a pärast määruse jõustumist vaadatakse üle 

maheseemne ja –loomade kättesaadavus ning 

võidakse erand lõpetada varem 

• 5 a pärast määruse jõustumist vaadatakse üle 

sigade ja kodulindude 5% tavaproteiinsööda 

erand ning tehakse otsus selle pikendamise 

või lõpetamise kohta 
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Tunnustamise otsuse kehtetuks 
tunnistamise aluste muutmine  

Ettevõtte tunnustamise otsuse võib kehtetuks 

tunnistada ka juhul, kui isik on toime pannud 

tõsise, korduva või jätkuva mahepõllumajanduse 

nõuete rikkumise  

Rahatrahvid 

Rahatrahv sellise toote mahepõllumajandusele 

viitava märgistusega teadva turustamise eest, mis 

ei ole toodetud või ette valmistatud 

mahepõllumajanduse nõuete kohaselt: 

• kuni 300 trahviühikut,  

• juriidiline isik – kuni 32 000 eurot 
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Maa üleminekuaja lühendamise 
taotlused 

• Alates 1.01.2022 võib taotlusi esitada 

aasta ringi 

• PTA võib taotluse menetlemise tähtaega 

pikendada kohapealse kontrolli 

tegemiseks vajaliku aja võrra 

• Taotlejale teatatakse uus tähtaeg ja 

tähtaja pikendamise põhjus 

Mahepõllumajanduse toetus 2023-2027 

2 otseselt mahetootjatele suunatud sekkumist: 

• Mahepõllumajanduse ökokava 

• Loomade heaolu toetus 

mahepõllumajandusloomadele 

1-aastane kohustus, toetust antakse 

mahepõllumajanduse nõuete täitmise eest. 

Võimalus taotleda toetust ka teistest 

ökokavadest ja keskkonnasekkumistest. 

 

 

TÖÖVERSIOON 
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Mahepõllumajanduse ökokava 

Toetuse ühikumäärad: 

• Põllukülvikorras olevad kultuurid – 

132/146 eur/ha 

• Kartul, ravim- ja maitsetaimed, puuvilja- 

ja marjakultuurid – 300/330 eur/ha 

• Köögivili – 800/880 eur/ha 

• Rohumaa, 0,2 LÜ/ha – 25/30 eur/ha 

• Sertifitseeritud maheseemne või 

heterogeense paljundusmaterjaliga 

külvatud põldude toetus on 20% kõrgem 

 

 

TÖÖVERSIOON 

Loomade heaolu toetus 
mahepõllumajandusloomadele (1) 

 Toetuse ühikumäärad: 

• Piimalehm - 310 eurot 

• Ammlehm, muu veis - 85 eurot 

• Kuni 6 kuu vanune veis – 17 eurot 

• Hobune – 50 eurot 

• Lammas, kits – 25 eurot 

• Emis, kult – 183 eurot 

• Noor- või nuumsiga – 105 eurot 

 

TÖÖVERSIOON 
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Loomade heaolu toetus 
mahepõllumajandusloomadele (2) 

 
• Küülik – 2 eurot 

• Munakana, broiler, muu kodulind – 6,5 

eurot 

• Vutt – 1 euro 

• Mesilaspere – 40 eurot 

 

TÖÖVERSIOON 

Aitäh! 


