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AVALDUS 
TOOTJARÜHMA TUNNUSTAMISEKS 

 
ÜLDANDMED                                                            A-osa

1 Tootjarühma ärinimi  

2 Äriregistri kood          

3 Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

E E          

4 Tootjarühma 
seadusjärgne 
esindaja   

Eesnimi  

Perekonnanimi  

Isikukood             

5 Kontaktisik Eesnimi  

Perekonnanimi  

Postiaadress  

Telefon/faks  

e-post  

Amet  

6 Toode, mille kohta 
tunnustamist taotletakse 
(tunnustatud toode)i 

Tootmisviis 

  Tavapõllumajanduslik tootmine 
 

 Mahepõllumajanduslik tootmine 
 

 Tootmine muu toidukvaliteedikava raames 

 

TAOTLEJA KINNITUSED                                                   B-osa
7 Kinnitan, et tootjarühma liikmed on äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad ja 

turustavad põllumajandustoodet.  
 

8 Kinnitan, et tootjarühma liikmetest vähemalt 70% tootsid ja turustasid taotluse 
esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal põllumajandustoodet, mille 
kohta tootjarühm taotleb tunnustamist. 

 

9 Kinnitan, et kõik tootjarühma liikmed turustavad igal taotluse esitamise aastale 
järgneval majandusaastal omatoodetud põllumajandustoodet ja selle töötlemisel 
saadud toodet tootjarühma kaudu. 

 

10 Kinnitan, et tootjarühma liikme, kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, 
tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal 
tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 25%, 
teisel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal vähemalt 50% ning 
alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast majandusaastast igal 
majandusaastal vähemalt 80% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud 
müügitulust. 

 

11  Kinnitan, et mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või 
toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma liikme, kes toodab ja turustab 

 



tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale 
järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu 
moodustab vähemalt 25% ja alates teisest taotluse esitamise aastale järgnevast 
majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 50% kogu tunnustatud toote 
turustamisest saadud müügitulust.ii 

12 Kinnitan, et tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaastal järginud oma liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

13 Kinnitan, et olen teadlik tootjarühma tunnustamise kohta kehtestatud nõuetest ja 
vastan tootjarühma tunnustamiseks esitatavatele nõuetele. 

 

14 Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
Kohustun vastama selle määruse reguleerimisalasse jäävate küsimustega seotud 
järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 

 

15 Kinnitan, et olen esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile 
avalduse enda andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse ning annan nõusoleku kasutada neid “Eesti maaelu arengukava 2007–
2013” toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja 
toetuse väljamaksmisel. 

 

 

 
 

 

(toojarühma esindaja allkiri) (tootjarühma esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 
 

 

   .   .     

(vastuvõtja allkiri)  (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)  

 
                                                 
i Tootjarühm võib tunnustatud tootena märakida ühe või mitu põllumajandustoodet, mille kohta ta 
tunnustamist taotleb. 
ii Määruse § 7 lõike 2 kohaselt on mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma puhul esimesel 
tunnustamise taotlemise järgsel majandusaastal kohustus vähemalt 50% tootjarühma liikmetest 
turustada tootjarühma kaudu vähemalt 25% tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulust, 
teisel tunnustamise taotlemise järgsel majandusaastal vähemalt 60% liikmetest turustada tootjarühma 
kaudu vähemalt 50% tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulust ja alates kolmandast 
tunnustamise taotlemise järgsest majandusaastast vähemalt 70% liikmetest turustada tootjarühma 
kaudu vähemalt 50% tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


