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Mahepõllumajanduslik tootmine on üleüldine põllumajandusettevõtete juhtimise ja toiduainete tootmise süsteem,mis
ühendab omavahel parimad keskkonnasõbralikud
tavad,kõrgetasemelise bioloogilise mitmekesisuse,loodusvarade
säilitamise,kõrgete loomatervishoiustandardite kohaldamise ning
tootmismeetodid, mis on kooskõlas teatavate tarbijate
eelistustega, kes eelistavad tooteid,mille valmistamisel on
kasutatud looduslikke aineid ja meetodeid.
Seega on mahepõllumajanduslikul tootmisel kahe-kordne
ühiskondlik roll,ühelt poolt pakub see eriomast turgu,mis vastab
tarbijate vajadusele mahepõllumajanduslike toodete järele ja
teiselt poolt pakub see üldisi hüvesid ,toetades
keskkonnakaitset,loomade heaolu ning maaelu arendamist.
Teatavad tarbijad,EU-s umbes 50 miljonit.

Bioloogiline mitmekesisus (BM)
Bioloogiline mitmekesisus hõlmab geneetilist, liigilist ja
ökosüsteemide mitmekesisust, mis on elu aluseks
Maal.
Praegu oleme tunnistajaks bioloogilise mitmekesisuse
pidevale vähenemisele, millel on nii looduse kui ka inimese
heaolu seisukohalt kaugeleulatuvad tagajärjed. Selle
peamine põhjus on looduslike elupaikade muutumine.
Muutused toimuvad põllumajandusliku intensiivtootmise
süsteemide, ehitustegevuse, mäetööstuse, metsade
üleraie, ookeanide, jõgede, järvede ja mulla ülekasutuse,
võõrliikide sissetungi, saastatuse ja üha enam maailma
kliima muutumise tõttu..

Greanpeace nõudmised
• Keelata kõige ohtlikumad pestitsiidid
• Riiklikud tegevusplaanid tolmendajate
kaitseks.
• Ökoloogiline lähenenine,mahetootmise
arendamine.
• Suurendada põllumjandusmaastike BM-st.
• Suurendada mahepõllumajanduslike
praktikate uuringute rahastamist
• Rohkem tähelepanu ökoloogiliste
põllumajanduslahenduste uurimisele CAP ja
Horizon 2020 toetusel.
10.05.2013

http://www.greenpeace.org/

Rahvusvahelise mullateaduste seltsi president
professori Rainer Horn:
Euroopas hävib iga päev 300 ruutkilomeetrit
mulda.
Juba täna elab näljas üle miljardi inimese.
2050. aastaks on meil vaja 70% rohkem
toitainerikast mulda, samas me jätkame mulla
degradeerimist, mille tulemus on saagikuse
langus," märkis professor, kelle sõnul on
kahjustatud pinnas jäädavalt kadunud.
https://heureka.postimees.ee/4454723/okoloog-aveliina-helm-maailma-paastmisekspeame-muutma-oma-motlemist?_ga=2.245071237.1817380513.15201801021743237943.1463718337

(adama) Aadam „muld“
(hava) Eeva
„elav“

Peramotsa

Inimkond on hinnangute kohaselt
viimase 50 aasta jooksul kulutanud
rohkem loodusvarasid ning tootnud
rohkem saasteaineid ja jäätmeid kui
inimkonna ajaloos kokku.
CO₂ jalajälg
Vee jalajälg
Ökoloogiline jalajälg (gha/in a)
Kapitalism on elujõuline vaid kasvu tingimustes..

“Väike”-talu,-farm
Loomad+maa
Spetsialiseerumine
kiire kasum
Maa
Monokultuurid
Pestitsiidid
GMO-d
Mineraalväetised
Muldade degradeerumine

Loomad
Suurfarmid
Väärkohtlemine
Epideemiad
Ohtlikud jäätmed
Pinna/põhjavee reostus

Mida annab maa ja loomade taas kokkuviimine?

IFOAM

(International Federation of Organic Agriculture Movements)

Mahepõllumajandust defineeritakse kui isetoimivat
säästlikku agroökosüsteemi,mis kasutab kohalikke ja
taastuvaid ressursse.Taimekasvatuse aluseks on mulla ja
viljakuse säilitamine ning viljavaheldus.Mulla viljakuse
tagab orgaanilise aine ringlus.Püütakse suurendada
taimede enda vastupanuvõimet kahjuritele ja
taimehaigustele.Keelatud on kasutada mineraalväetisi ja
sünteetilisi taimekaitsevahendeid.Loomade arv ja maa
suurus peavad olema tasakaalus.Loomasööt peaks
pärinema oma talu maadelt ja sõnnikukäitlus olema
võimalikult keskkonnasõbralik.

Taimed jälle loomad kokku!

Mahepõllumajndusega ei ole võimalik
kogu inimkonda ära toita!?

Toidu äraviskamine on probleem nii
Euroopas kui ka Eestis.
Möödunud nädalal avalikustas Euroopa Komisjon
ametlikud andmed, mille järgi Euroopa Liidus läheb
raisku kuni 50% täiesti kasutuskõlblikust
toidukaubast,see on 89 miljonit tonni aastas
(179 kg ühe elaniku kohta), mis kasvab 2020-ks
aastaks 40% ehk 126 miljonile tonnile
kui probleemi lahendama ei hakata.*

* Statistilised andmed: Statistikaamet, Euroopa Parlament

Ametlik „rohekas“ mõtteviis
• Rooma Klubi raport „Kasvu piirid“ 1972a.
• Brundtlandi raport 1987a.
„Säästev areng“
• Rio de Janeiro juuni 1992a.
21 saj.arengu kontseptsioon

Agenda 21

Mahepõllumajanduse seadus:
...kehtestab mahepõllumajandusele viitavalt
märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse
tootmisele ja selliselt märgistatud põllumajandus
saaduste ja -toodete käitlemisele esitatavad
nõuded,
järelevalve korra mahepõllumajandusliku tootmise ja
käitlemise üle ning
vastutuse käesoleva seaduse nõuete rikkumise korral.

Nõude alus

1. Mesila asukoht
(EÜ) 889/2008 Artikkel 13 lõige 1, Artikkel 78 lõige 1 ja 4; TM § 7 lõige 1 ja 2

Nõue

Mesila asukoht peab olema paigas, mida 3 kilomeetri raadiuses ümbritsevad
nektari- ja õietolmuallikad koosnevad põhiliselt mahepõllumajandus-kultuuridest
ja/või looduslikest taimedest ja/või kultuuridest, mida on töödeldud keskkonda
vähe mõjutavate vahenditega ega mõjuta mesindussaaduste
mahepõllumajanduslikku kvaliteeti. Nimetatud nõuded ei kehti piirkondade suhtes,
kus ei toimu õitsemist või kui tarud on puhkeolekus.
Ettevõte esitab PMAle asjakohases mõõtkavas kaardi, millele on märgitud tarude
asukohad.
PMA-d teavitatakse mesilate üleviimisest teise kohta.

Mida
Kontrollitakse visuaalse vaatlusega pisteliselt vähemalt 3 km raadiuses mesilagrupi
kontrollitak asukohast olevat korjeala.
-se?
Selgitus
PMA-le esitatakse mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi

kaart. Kaardid võib esitada ka elektroonselt.
Mesilaste korjeraadiuses ei tohi üldjuhul olla tavapõlde, mida pritsitakse
taimekaitsevahenditega. Eriti vaadatakse, milline on korjeala 1,5 km raadiuses.
PMA hindab iga üksikjuhtumit eraldi, arvestades konkreetse korjeala olukorda, sh
ka seda, kas mesilastele on 3 km raadiuses piisavalt nõuetekohaseid nektari- ja
õietolmuallikaid.

Mesilaste korjemaaks on
mesilat ümbritsev kuni 2km raadiusega maa-ala
(1256ha),millel kasvavad meetaimed.
Eelnev definitsioon tugineb bioloogial ja matemaatikal.
Tarust saagi järele väljalendava mesilase meepõies on
ligikaudu 2mg suhkrut.Töömesilane kulutab 1km
vahemaa läbilennuks 0,43mg suhkrut.Sellest
tagavarast jätkub 4,6km vahemaa läbimiseks.
Linnulennult 2,3km edasi ja tagasi.Mingi osa kulub ka
õielt õiele lendamiseks ja jääb umbes 2km.(Vahemaa

mis jookseb läbi ka taimekaitse töödega seotud
juhistest).
Paul Alles (bioloogia teaduste kandidaat)

Soovitused
Korjemaa analüüs

Põhiline ei ole 100%
Külvikorrad korjeraadiuses

Nõude alus

2. Mesilagruppide eristatavus
(EÜ) 889/2008 Artikkel 41

Nõue

Samas ettevõttes võib pidada tolmeldamise otstarbel mahe- ja
mittemahepõllumajanduslikke mesindusüksusi, kui täidetakse kõiki
mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade nõudeid, v.a mesilate
paigutust käsitlevad sätteid. Sel juhul ei tohi toodangut
mahepõllumajanduslikuna müüa. Ettevõtja hoiab alles käesoleva sätte
kasutamisega seotud kaardid ja muud dokumendid.

Mida
Kontrollitakse kõiki mesilasperesid nende asukohas, mesilastarude
kontrollitakse? märgistust ja toodangu märgistust. Kontrollitakse ka müügidokumente.

Selgitus

Tuleb silmas pidada,et sellisel juhul ei saa ka mahedalt peetud
mesilaste toodangut mahedana müüa.

Nõude alus

3. Esmatöötlemiseks ja ladustamiseks kasutatavate hoonete
eristatavus mesinduses
(EÜ) 889/2008 Artikkel 78 lõige 5

Nõue

Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku mesindusega,
peavad mesilasperelt pärit saaduste tootmiseks, esmatöötlemiseks
(pakendamiseks) ja ladustamiseks kasutatavad hooned ja rajatised
olema eristatavad ettevõttest, kus ei tegelda mahepõllumajandusliku
mesindusega. Erilise hoolega tagatakse mesindussaaduste
nõuetekohane vurritamine, töötlemine ja hoiustamine. Kõik kõnealuste
nõuete täitmiseks võetavad meetmed registreeritakse (mesilapäevikus
või enesekontrolliplaanis).

Mida
Ettevõttes kontrollitakse esmatöötlemiseks ja ladustamiseks
kontrollitakse? kasutatavate hoonete ja rajatiste asukohta visuaalselt.

Nõude alus

5. Mesilasperede andmed
(EÜ) 889/2008 Artikkel 66, Artikkel 78; MtM § 15

Nõue

Arvestust peab pidama ettevõttesse toodud ja ettevõttest turustatud
mesilasperede ja mesilasemade puhul nende tõu, päritolu ja toomise või
turustamise päeva mesilasperede ja mesilasemade arvu kohta.

Mida
kontrollitakse?

Kontrollitakse ettevõttesse toodud mesilasperede ja -emade
saatedokumente ja ettevõttest müüdud mesilasperede ja -emade
saatedokumente (võib esitada paberkandjal või elektroonselt).

Jälgitavus,raamatupidamine

Nõude alus

4. Arvestuse pidamine ettevõttes toodetud ja esmatöödeldud
toodete ja saaduste kohta mesinduses
(EÜ) 889/2008 Artikkel 66, Artikkel 78; MtM § 15

Nõue

Arvestust peab pidama ettevõttes toodetud ja esmatöödeldud
saaduste ja toodete, sealhulgas mee, mesilasvaha, taruvaigu,
õietolmu, suira, mesilasema toitepiima ja muu taolise nimetuse,
koguse ja tootmise aja kohta.

Mida
kontrollitakse?

Arvestuse pidamine:
Raamatupidamisdokumendid (saatelehed,arved jm).
Kontrollitakse ettevõttes toodetud ja esmatöödeldud ning
ettevõttest müüdud saaduste ja toodete koguseid.(=)

Selgitus

Arvestust võib pidada nii elektroonselt kui ka paberkandjal.
Arvestuse pidamiseks vajalikke andmeid ja dokumente tuleb
säilitada vähemalt 3 aastat arvates nende kogumisest.
Vaha toodangu all mõeldakse vahakäitlusesse suunatud
käideldud vaha kogust.

Jälgitavus,raamatupidamine

Nõude alus 6. Ettevõttesse toodud mittemahepõllumajanduslikud mesilasemad ja –pered
(EÜ) 889/2008 Artikkel 9 lõige 5, Artikkel 47 punkt b

Nõue

Kui mahemesilasi pole saada, siis võib mesilate uuendamisel mahepõllumajanduslikus
tootmisüksuses asendada aastas kuni 10% mesilasemadest ja mesilasperedest
mittemahepõllumajanduslike mesilasemade ja kärgedeta pakettperede või sülemitega
tingimusel, et mesilasemad ja pakettpered või sülemid viiakse tarudesse, mille kärjed
või kärjepõhjad pärinevad mahepõllumajanduslikest tootmisüksustest.
Kui haigustest või katastroofist tulenevalt on tekkinud mesilaste suur suremus, siis võib
PMA nõusolekul taastada mesilat mittemahepõllumajanduslike mesilaste abil, kui
mahepõllumajanduslikke mesilaid ei ole saada;

Mida
Kontrollimisel võrreldakse ettevõttes olnud mesilasperede ja -emade arvu ja
kontrollitak ettevõttesse toodud mittemahepõllumajanduslike mesilasperede ja -emade arvu suhet.
se?
Kontrollitakse saatedokumente. Katastroofi olukorra puhul kontrollitakse, kas on
küsitud nõusolek.

Selgitus

Kui asendamine toimub kuni 10% piires, siis nendele mesilasemadele ja kärgedeta
pakettperedele ning sülemitele üleminekuaega ei kohaldata, st sealt peredest pärit
mesi loetakse mahedaks. Kui seoses katastroofiga või mõne haigusest tuleneva
mesilaste suure suremuse tõttu on mesila asendatud mittemahedate mesilastega, siis
neile rakendub uus üleminekuaeg.
Pakettpere (kärgedeta) - mesilasperest eraldatud noored mesilased koos emaga
(kärgedeta).

Nõude alus
Nõue

7. Mesilasperede söötmine
(EÜ) 889/2008 Artikkel 19 lõige 3, Artikkel 47 punkt d
Mesilaste puhul tuleb tootmisperioodi lõpus jätta tarudesse talvitamiseks
piisav mee- ja õietolmuvaru. Mesilasperede söötmine on lubatud ainult
juhul, kui ilmastikutingimused ohustavad nende säilimist. Sööta tuleb
mahepõllumajandusliku mee, mahepõllumajandusliku suhkrusiirupi või
mahepõllumajandusliku suhkruga.
Kui kevad-suvisel korjeperioodil on kauakestvate erandlike
ilmastikutingimuste või katastroofiolukorrast tingituna tekkinud
olukord,mis kahjustab nektari või lehemee tootmist on lisasöötmine
lubatud ainult PMA nõusolekul.Sööta tuleb mahemee,mahesuhkru või
mahesuhkrusiirupiga.

Mida
Arvestuse pidamine:raamatupidamisdokumendid(saatelehed,arved jm).
kontrollitakse?
Selgitus

Talvise söötmise puhul nõusolekut küsima ei pea.
Lisasöötmiseks peab küsima nõusoleku PMAlt vaid kevad-suvisel
korjeperioodil, välja arvatud juhul kui kasutatakse oma ettevõtte mett.
Loomade heaolu- toit

mullaviljakuse säästmine

Nõude alus

8. Haiguste ennetamine
(EÜ) 889/2008 Artikkel 13 lõige 5, Artikkel 25 lõige 1-3 ja lõige 6, II lisa,
VII lisa punkt 1

Nõue

Kärjeraamide, tarude ja kärgede kaitsmiseks eelkõige kahjurite eest on
lubatud kasutada ainult rodentitsiide (kasutamiseks ainult lõksudes) ja II
lisas loetletud asjakohaseid tooteid.
Tarude desinfitseerimiseks võib kasutada auru või lahtist tuld või VII lisa
punktis 1. loetletud puhastamis- ja desinfitseerimisvahendeid
Lesehaudme hävitamine on lubatud üksnes varroalesta Varroa
destructor nakkuse isoleerimiseks. Varroalestaga nakatumise puhul võib
kasutada sipelghapet, piimhapet, äädikhapet ja oblikhapet, samuti
mentooli, tümooli, eukalüptooli ja kamprit.
Tarudes võib kasutada ka looduslikke saadusi nagu taruvaik, vaha ja
taimeõlid.

Mida
Kontrollitakse, kas tootja teostab tarude, seadmete ja inventari
kontrollitakse? desinfitseerimist ning vajadusel uuendab kärgi.
Vt ptk 9.2 ja 9.5.

Nõude alus

9. Veterinaarravi mesinduses
(EÜ) 889/2008 Artikkel 25 lõige 5-7

Nõue

Vajadusel on lubatud keemiliselt sünteesitud allopaatiliste ravimite
kasutamine. Ravitavad mesilaspered tuleb paigutada eraldatud
mesilatesse ning kogu mesilasvaha asendada
mahepõllumajanduslikust mesindusest pärineva vahaga. Ravi järel
kehtestatakse kõnealuste mesilasperede suhtes uus aastane
üleminekuaeg.

Mida
Kontrollitakse, millist ravimit on mesilasperede haigestumise korral
kontrollitakse? kasutatud ning kas tehtud ravikuur on kantud veterinaarravi
andmetesse.
Selgitus

Üleminekuajal olevate mesilasperede mesi tuleb hoida eraldi ja selle
kohta tuleb pidada eraldi arvestust.

“Keemiaravi” või “saneerimine”?
AHM EHM VARROOS TROPILAELAPS

Nõude alus

10. Tarude materjal ja nende märgistamine
(EÜ) 889/2008 Artikkel 13 lõige 3, Artikkel 78 lõige 4

Nõue

Tarud peavad olema põhiliselt looduslikust materjalist, mis ei
tekita keskkonna- või mesindussaaduste saastamise ohtu.
Eristatavuse tagamiseks peab mahepõllumajanduslikult peetavate
mesilasperede pidamiseks kasutatavad tarud märgistama selliselt,
et need oleksid eristatavad mittemahepõllumajanduslikult
peetavate mesilasperede pidamiseks kasutatavatest tarudest.

Mida
Kontrollitakse tarude materjali ja märgistust.
kontrollitak
se?
Selgitus
Taru peab põhiosas olema valmistatud puidust, mineraalvillasid

tohib soojustuseks kasutada. Taru sisepind peab olema
valmistatud puidust või muust looduslikust materjalist.
Mesila märgistus peab olema ilmastikukindel ja üheselt
mõistetav.Mesila märgistamisel võib kasutada ka infotahvlit või
taru (korpust), kus on kirjas mesiniku kontaktandmed (näiteks
mesila omaniku nimi + telefon või veebilehe aadress).

Puit,taastuv ressurss

Nõude alus

11. Mesilasvaha
(EÜ) 889/2008 Artikkel 13 lõige 4, Artikkel 38 lõige 5, Artikkel 44
Nõue
Mesilasvaha kärjepõhjade valmistamiseks peab olema toodetud
mahepõllumajanduslikult. Üleminekuajal tuleb vaha asendada
mahepõllumajanduslikust mesindusest pärineva vahaga.
Lisanduvate tarude puhul või üleminekuajal võib kasutada
mittemahepõllumajanduslikku mesilasvaha ainult juhul, kui
mahepõllumajanduslikust mesindusest pärinevat mesilasvaha ei ole turul
saada; juhul, kui on tõendatud, et see ei ole saastunud
mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute ainetega ning tingimusel,
et see on kaanetisvaha.
Mida
Ettevõttesse toodud mesilasvaha päritolu kontrollitakse
kontrollitakse? saatedokumentide alusel.
Selgitus

Mahepõllumajanduslikult toodetud vaha hulka arvatakse ka
üleminekuajal toodetud vaha.
Vaha tootmine toimub mesilasperes ja mesilaste poolt.
Vaha toodanguks loetakse vahakäitlusesse suunatud ja käideldud vaha
kogust.

Loomade heaolu

Lahendus
Mahetootjate register.
Uurida kas keegi müüb vaha
või valmis kärjepõhju.
Mahekärjepõhjade valmistamise
teenuse pakkujad:
Sangaste Mesi OÜ
Suitsik OÜ

https://www.organicbeekeeping.info/home.html

Nõude alus

12. Mahepõllumajandusele viitav märgistamine
(EÜ) 834/2007 Artiklid 23-26; (EÜ) 271/2010; MkoM § 2 lõige 1; MeM;
(EÜ) 889/2008 Artikkel 38 lõige 3

Nõue

Mahepõllumajandusele viitavalt saab märgistada üleminekuaja läbinud
mesilastelt pärit toodangut. Vt lähemalt „Mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse nõuded, p 5.9

Mida
kontrollitakse?

Kontrollitakse arvestuse pidamist: kas on turustatud märgistatud mett,
kellele on mesi müüdud, kuidas on toimunud pakendamine ja
märgistamine.
Kontrollitakse saatedokumente ja pakendite märgistust.

Selgitus

Mesilasperede üleminekuaeg on 1 aasta. Pärast seda võib toodangut
märgistada mahepõllumajandusele viitavalt.
Toodangu all mõeldakse mett, õietolmu, suira, vaha ning mesilasemasid ja
mesilasperesid.
Toodang märgistatakse PMA koodiga EE-ÖKO-01.
Vt märgistust lähemalt ptk 4.10.1.

Sõnaga «ökoloogiline» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «öko»,
sõnaga «mahe» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «mahe» või
muul viisil mahepõllumajandusele viitavalt võib märgistada toitu,
mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse
seaduse nõuete kohaselt.
Alates 01.07.2010 on pakendatud mahetoidu müümise puhul
kohustuslik kasutada ELi mahetoote logo. Logoga samale
vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse koodnumber
ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha
kohta (Joonis 1). Täpsemat infot mahepõllumajandusliku
tootmise logo kohta saab lugeda EL-i mahepõllumajanduse
veebilehelt.
• Põllumajandusamet: EE-ÖKO-01
• Veterinaar- ja Toiduamet: EE-ÖKO-02

EE-ÖKO-01

k ökomärk
abatahtlik

EE-ÖKO-02

EE-ÖKO-01

EE-ÖKO-02
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Arvestused,dokumenteerimine

• Mis on toodetud (akt)
• Mis on ostetud (ostuarved)
• Mis on müüdud (müügiarved)
• Kasutatud sisetarbeks (akt,õiend,)
• Mis on järgi,laoseis (laoraamat)
• Perede asukoht,korjemaa
(koordinaadid)
• Taara,pakendid! (laoraamat)
18.03.2019
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ökosuhkur SE-ECO-02

Jääk aasta alguses 01.01.2018
Ostetud
Söödetud
Jääk aasta lõpus 31.12.2018

Jääk aasta alguses 01.01.2019
Ostetud
Söödetud
Jääk aasta lõpus

350
1600
-1500
450

450
.....
.....
...kg

algsaldo+sisse-välja=lõppsaldo

mesi (kg)
mesindussaadused (kg)

taara (kg,tk.?)
suhkur (kg)

meesegud (töötlemisel,kg)
lisaained (töötlemisel,kg)
Dokumente säilitada 3 aastat?

Mesilasperede söötmine
(EÜ) 889/2008 Artikkel 19 lõiked 2 ja 3 Artikkel 47 d

1,20 EUR/kg
-km 20%
= 1,00€

18.03.2019

Lahendus
Kontakt
Kas soovid Nordic Sugari ning meie toodete ja teenuste kohta lisateavet?
Palun saada oma päringud: customerserviceEST@nordzucker.com.
Vastame esimesel võimalusel.
Nordic Sugar esindajad Eestis:
Montemar OÜ
Masina 11,
10144 Tallinn
Estonia
Tingimused:

Peab olema käibemaksu kohuslane
Miinimum kogus üks alus (800kg)
Vajadusel pange seljad kokku

§ 2. Pakend
(1) Pakend on mis tahes materjalist
valmistatud toode, mida kasutatakse kauba
mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle
kauba olelusringi vältel, toormest kuni
valmiskaubani ning tootja käest tarbija
kätte jõudmiseni.
Papptaldrik,riidepuu...§§§
Kellele pakendid,kellele jäätmed?

Eestis pakendatud kauba
pakendilt maksab aktsiisi isik,
kes laseb pakendatud kauba
Eestis esmakordselt turule
ning teeb selle kättesaadavaks,
levitamiseks või kasutamiseks.

§ 16. Pakendiettevõtja kohustused
pakendi ja pakendijäätmete kogumisel
ja taaskasutamisel(4)

Turule lastud kauba pakendi massi hulka ei
arvata Eestist välja viidud kauba pakendi
massi ja kasutusele võetud tagastatud
korduskasutuspakendi massi, kui need on
pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt
tõendatavad.
Taaskasutatud pakendijäätmete massi hulka
arvatakse Eestis taaskasutatud ja
taaskasutamiseks välja veetud
pakendijäätmete mass.

§ 8. Aktsiisivabastus
(2) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
1) pakend, milles on kaup, mida füüsilised isikud
impordivad või soetavad teisest liikmesriigist
ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil;
2) eksporditud pakend;
5) Eestis turule lastud kauba, teisest liikmesriigist
soetatud ja imporditud kauba plastist pakend
massiga alla 25 kilogrammi kvartalis ja kauba muust
materjalist pakend massiga alla 50 kilogrammi
kvartalis.(enne aastas)
TKO-ga liitunumine

http://www.tvo.ee/pakendiaktsiis

Taaskasutusorganisatsioonid
Eesti Pakendiringlus EPR
Eesti taaskasutusorganisatsioon ETO

Tootjavastutusorganisatsioon TVO

Pakendiregister

