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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend on koostatud selleks, et aidata taotlejaid tootjarühma tunnustamise taotluse
ettevalmistamisel. Siit leiate ülevaate tegevustest, esitatud nõuetest ja vajalike dokumentide
esitamisest, samuti tunnustamise saamisega tekkivatest kohustustest.
Tootjarühma tunnustamine on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (www.agri.ee/MAK) üks
meede. Meede on kirjeldatud põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määrusega nr 2
„Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“.
Tootjarühma tunnustamise taotluse eesmärgid on järgmised:
1. Tootjarühmade tunnustamise eesmärgiks on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori
konkurentsivõime parandamine tootjarühmade tunnustamise läbi;
2. turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud
põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid;
Antud juhendmaterjal on mõeldud põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikutele.
Kõikidest olulistest kriteeriumidest saate teada juhendi läbilugemisel.
Käesolev juhend ei ole taotluse menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline alusdokument.
Selliseks alusdokumendiks on meetme määrus.
Tootjarühma tunnustamisega tegeleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Narva mnt 3, Tartu 51009
Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
Faks 737 1201
E-post: info@pria.ee
Kodulehekülg: www.pria.ee, käesoleva meetmega seotud materjal asub aadressil
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/tunnustamine_2012/

Meetme on välja töötanud Põllumajandusministeerium.
Lai 39/41, Tallinn 15056
Tel 62 56 101
Faks 62 56 200
E-post: pm@agri.ee
Kodulehekülg: www.agri.ee

Soovime edu taotlemisel!
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I PEATÜKK. TAOTLEJA, TAOTLEMINE
Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse tootjarühma vastavust Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning
Maaelu arengukavale.
Tootjarühm on tulundusühistu, kelle eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud
põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud. Tootjarühmas
peab olema vähemalt viis liiget.
Tootjarühma tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm taotluse PRIA-le. PRIA vaatab taotluse läbi
ning teeb taotluse kontrollimise tulemusel otsuse tootjarühma tunnustamise või tunnustamisest
keeldumise või tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta. Tootjarühm tunnustatakse, kui ta vastab
kehtestatud nõuetele.
Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult.

Kui teile tundub dokumentide täitmine keerukas ja vajate abi, siis soovitame pöörduda tunnustatud
nõuandekeskuse poole või leida koolituse läbinud konsulent. Kuna PRIA ülesandeks on vastuvõetud
taotluste kontrollimine ja hindamine, siis ei saa PRIA töötajad taotlejaid abistada dokumentide
sisulisel koostamisel.
Nõuandekeskuste andmed saate portaalist http://konsulent.pikk.ee ja telefonil 730 8402
Tootjarühma tunnustamist saab taotleda PRIA väljakuulutatud taotlusvooru perioodil.
Taotlusvoorude ajad ja taotluste esitamise kanalid kuulutab PRIA välja Ametlike Teadaannete ning
oma kodulehe vahendusel.
Taotluse esitamise ajaks peavad kõik nõutavad dokumendid olema olemas ja õigesti täidetud.
Puuduolevate dokumentide esitamiseks on Teil aega 10 kalendripäeva. Kui teil ei õnnestu taotluse
esitamise ajaks kõiki vajalikke dokumente kokku saada, siis soovitame planeerida taotluse esitamise
järgmisse taotlusvooru.

MILLE KOHTA SAAB TUNNUSTAMIST TAOTLEDA
Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta. Tootjarühmal on
ka võimalus täpsustada, kui ta soovib tunnustust märgitud tootevaldkonnas mõne kitsama tooteliigi
kohta, näiteks teravilja valdkonnas vaid toiduteravilja kohta või vaid rukki kohta.

KES SAAB TUNNUSTAMIST TAOTLEDA
Tunnustamist saavad taotleda tootjarühmad (tulundusühistud). Tunnustatakse vaid elujõulisi
tootjarühmasid, mille üheks tõendiks on arvestatava turuosa omamine.
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TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

Nõuded tunnustamist taotlevale tootjarühmale


tootjarühma kuulub vähemalt viis liiget, kelle toodetud põllumajandustoote ja selle
töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületab
6400 eurot;
Tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud
põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid ning edendada põllumajandustootjate osalemist toidukvaliteedikavades.
See tähendab, et tootjarühma peab kuuluma vähemalt viis liiget, kellest igaüks antud nõuetele vastab. Juhul kui
tootjarühmas on rohkem kui viis liiget, ei pea ülejäänud liikmed antud nõuetele vastama, ülejäänud liikmed peavad olema
äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal tootsid ja turustasid
põllumajandustooteid.
Müügitulu arvestatakse nendelt toodetelt, mis on põllumajandustootja oma toodetud ja mitte teistelt tootjatelt ostetud ning
seejärel edasi müüdud.



tootjarühma liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad taotluse esitamise aastale
vahetult eelnenud majandusaastal põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet,
mille kohta tootjarühm taotleb tunnustamist (edaspidi tunnustatud toode);
Selle nõude eesmärgiks on tagada tootjarühma ühtsus läbi selle, et enamik tootjarühma liikmetest tegeleb selle toote
tootmisega, mille kohta tootjarühm on tunnustatud ja on seega ka huvitatud tootjarühma tegevuse edendamisest.
Tootjarühm võib olla tunnustatud nii esmatoote kui ka töödeldud toote kohta.



tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle
töötlemisel saadud toote turustamisest oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
majandusaastal vähemalt 32 000 eurot;



kui tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete
ja nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos
või eraldi moodustas üle 50% taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta
kogu müügitulust, oli tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud
põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest taotluse esitamise aastale
vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 320 000 eurot;
Tunnustatakse vaid elujõulisi tootjarühmasid, mille üheks tõendiks on arvestatava turuosa ja müügitulu omamine. Vähem
levinud või nišitoodete puhul on suure toodangumahu ja müügitulu saavutamine keeruline, mistõttu on nende puhul
põhjendatud tunnustamist taotlevale tootjarühmale madalama müügitulu nõude sätestamine võrreldes piima ja teravilja
tootmisega tegelevaid põllumajandustootjaid ühendavate tootjarühmadega.



tootjarühm järgib oma liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet;
Tootjarühm peab oma liikmeid võrdses olukorras kohtlema võrdselt. Võrdse kohtlemise põhimõte nõuab, et sarnaseid
olukordi ei käsitletaks erinevalt ja erinevaid olukordi käsitletaks ühtemoodi, välja arvatud juhul, kui see on objektiivselt
põhjendatud.



tootjarühm peab arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.
Tootjarühmal on kohustus pidada arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle. Selleks koondab
tootjarühm kõigi oma liikmete arvestused selle kohta, kui suure osa tunnustatud tootest tootjarühma liige läbi tootjarühma
turustab.

-5-

Nõuded tunnustamist taotleva tootjarühma liikmele


tootjarühma liige on äriregistrisse kantud ettevõtja, kes toodab põllumajandustoodet ja
turustab seda;
Tootjarühma kuuluvad aktiivselt tegutsevad, turule orienteeritud põllumajandustootjad, sõltumata nende
ettevõtlusvormist (nt füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing, aktsiaselts), mille üheks kinnituseks on see, et tootjarühma
liikmed on kantud äriregistrisse.

MIDA ON VAJA TAOTLEMISEL ESITADA
Taotluse täitmiseks vajalikke vorme saate kodulehelt
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/tunnustamine_2012/
PRIA kodulehel on lisaks vormidele toodud ka vormide täitmist hõlbustavad ja selgitavad juhendid.
Enne taotluse täitmist lugege kindlasti läbi vormil olevad märkused, sealt saate täitmiseks otseseid
juhiseid. Ridadele, kuhu ei pea midagi kirjutama, märkige sümbol "X".
PRIA kohustus on kontrollida taotleja ja taotluse vastavust toetuse saamise tingimustele ja selleks
tuleb esitada järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
 vormi kohane toetuse avaldus (määruse lisa 1);
 vormi kohane tootjarühma tegevuskava (määruse lisa 2);
Tegevuskava eesmärk on näidata tootjarühma jätkusuutlikkust ja orienteeritust arengule.
tooteid, mille kohta tootjarühm ei ole tunnustatud.

Tegevuskava võib hõlmata ka

 üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud vormi kohane tootjarühma liikmetele
kohustuslik tootmiseeskiri tunnustatava toote kohta (määruse lisa 3);
Eeskirja eesmärk on tagada erinevate tootjate toodangu puhul ühiseks turustamiseks vajalik ühtlasem kvaliteet ja stabiilsem
toodangu maht.

 vormi kohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (määruse lisa 4);
 taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande
ärakiri, mis kajastab tootjarühma majandustegevust vähemalt kuue kuu jooksul, kui nimetatud
aruanne ei ole esitatud äriregistrisse;
 audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm kohtleb oma liikmeid võrdsetel
asjaoludel võrdselt.
 Lisaks esitab tootjarühm PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase tootjarühma tegevuskava ja lisas
4 toodud vormi kohase arvestuse elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas
vormingus.

TAOTLUSE ESITAMINE PRIA-LE
Taotlus esitatakse originaaldokumentidena (kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja
esitamist) ühes eksemplaris.
Tootjarühm võib taotluse esitamise tähtajal esitada ühe taotluse, mille alusel võib taotleda
tunnustamist mitme toote või tootmisviisi kohta.
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Tootjarühm märgib tunnustamise taotlemisel, milliste toodete kohta ta tunnustamist soovib.
Tootmisviisideks, mille kohta tunnustamist võib taotleda, on tavapõllumajanduslik tootmine,
mahepõllumajanduslik tootmine või tootmine muu toidukvaliteedikava raames.
Enne dokumentide esitamist kontrollige üle, et kõigil dokumentidel oleksid õiged kuupäevad ja
allkirjad, et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad ning tegevuse nimetus oleks kõikides
nõutavates dokumentides sama. Jälgige, et kõigil esitatud dokumentidel oleksid kirjas ettevõtte
õiged registreerimisnumbrid, äriühingu esindajate isikukoodid jm.
Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada PRIA keskusesse. PRIA teenindusbüroo
keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00. Taotluse
esitamise
aeg
tuleb
eelregistreerida
internetipõhises
eelregistreerimise
süsteemis
(www.pria.ee/broneering) või infotelefonil 737 7678.
Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee või posti teel.
Lisateavet saab investeeringutoetuste
infotelefonil 7377 678 või saates e-kirja aadressil info@pria.ee.

TAOTLUSE MENETLEMINE PRIAS
Taotluse esitamisel kontrollib PRIA teenistuja, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja
nõuetekohaselt täidetud. Seejärel taotlus registreeritakse IT-süsteemis ja saab ainulaadse
viitenumbri.
Soovitame taotluse antud viitenumbrit kasutada kogu edaspidises kommunikatsioonis PRIAga – järelepärimistele vastamisel,
lisamaterjalide esitamisel, infotelefoniga suhtlemisel jne. See hõlbustab Teie taotluse ja sellega seotud materjalide leidmist ja seeläbi
kiirendab Teile vastamist.

Kui te esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente,
siis on teil võimalus puudused kõrvaldada 10 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. See
reegel kehtib kõigi taotluste puhul sõltumata nende PRIAsse saabumise viisist (isiklik
kohaletoomine, post, e-post).
Isiklikult kohaletoodavate taotluste puhul kontrollib dokumentide korrektsust ja annab kohest tagasisidet PRIA klienditeenindaja.
Postiga jmt saabunud taotlused avatakse hiljemalt saabumisjärgsel tööpäeval ja kui avastatakse vormistuslikke vigu, siis võetakse
kliendiga samal päeval telefonitsi ühendust ja selgitatakse talle, millised puudused on tarvis taotlusperioodi jooksul kõrvaldada. Kui
PRIA töötaja klienti telefonitsi kätte ei saa, informeeritakse teda e-kirjaga.

Seega on väga oluline on esitada taotlus sellise ajavaruga, et vajadusel jääks aega vigade
likvideerimiseks ja puudu olnud dokumentide esitamiseks enne taotluste vastuvõtu lõppu.
Taotluse esitamist viimasele päeval jättes vigade parandamiseks varuaega pole.
Siis jääb üle võimalus esitada korrektne taotlus järgmises taotlusvoorus.
Kui taotleja siiski vastuvõtuperioodi kestel oma taotluses puudusi ei kõrvalda, võib PRIA jätta
taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).
„Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/117112011002 )
§ 59 lg 2 sätestab, et kui maaelu arengu investeeringutoetuse taotleja ei ole esitanud kõiki nõutavaid dokumente ja taotlus ei ole
vormikohane, siis võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata.

Kui aga taotluses või sellega esitatud dokumentides on ilmsed ebatäpsused, siis määrab PRIA
taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
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Ilmseteks ebatäpsusteks loetakse vigu sellistes andmetes, mille alusel ei otsustata toetuse andmist ega arvestata selle suurust. Ilmsed
ebatäpsused võivad hõlmata valesti kirjutatud andmete olemasolu taotluses või dokumentides või ka üksikute andmete puudumist
(üksik täitmata lahter taotluses).

Kui avastate ise taotluses esinenud vead enne toetuse saamise otsuse tegemist, siis võite esitada
kirjaliku avalduse taotluse läbivaatamise lõpetamiseks. Taotlusdokumente ei tagastata, kuid
taotluse menetlemine katkestatakse ning teil on võimalus esitada uus korrektne taotlus
taotlusvooru jooksul.
Menetlusse võetud taotluste puhul kontrollitakse seejärel taotluses esitatud andmete õigsust ning
taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele. Taotluses esitatud
andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid (Äriregister, jne).
Vajadusel tehakse andmete täpsustamiseks Teile järelepärimine.
Juhime tähelepanu, et PRIA teenistuja ei ole konsulent ja ei saa seega anda taotlejale sisulist nõu andmete parandamiseks või
dokumentide sisuliseks koostamiseks.

PRIA teeb tootjarühma tunnustamise otsuse või tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul
arvates taotluse vastuvõtmisest.
Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta saadetakse Teile posti teel PRIA peadirektori
käskkirja väljavõte.
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” (seaduse) § 78 lõike 3 kohaselt
peab tunnustatud tootjarühm PRIAt kirjalikult teavitama oma liikmeskonna muutumisest ning
põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.
Muuhulgas peab tootjarühm teavitama PRIAt tootjarühma ühinemisest, jagunemisest või
lõpetamisest ja tootjarühma tunnustamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud
andmed ei ole enam täielikud või õiged. Samuti eeldatakse, et tunnustamist taotlev või tunnustatud
tootjarühm teavitab viivitamata PRIAt kirjalikult tootjarühma postiaadressi või kontaktandmete
muutumisest.
Sealhulgas peab tootjarühm seaduse § 78 lõike 3 kohaselt teatama näiteks määruse § 2 lõike 2
punktis 1 või § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud liikmete muutumisest.
Tootjarühma tuumiku moodustavate viie liikme muutumisest on vaja PRIAt viivitamata teavitada,
kuna nimetatud liikmete lahkumine võib endaga kaasa tuua tootjarühma mittevastavuse
tunnustamise nõuetele. Kuigi põhikiri peab igal tulundusühistul olema nii või teisiti, eeskiri ja
tegevuskava on aga käesoleva määruse kohaselt nõutavad dokumendid, on kõige tähtsam
tunnustamise aluseks olev dokument siiski tootjarühma põhikiri. Kuna põhikirjas sätestab
organisatsioon oma peamise(d) tegevusvaldkonna(d) ja eesmärgi(d). Seda, kuidas eesmärke
saavutada, täpsustatakse juba eeskirjas ja tegevuskavas. Kui näiteks tootjarühmaks olev
tulundusühistu peaks otsustama oma põhikirja muuta ja sealt välja arvata kõik põllumajandusega
seonduva (sellisel juhul kaotab ka eeskiri põllumajandussaaduste tootmiseks/turustamiseks
sisuliselt oma tähenduse), siis on tegemist igal juhul olulisema muudatusega kui eeskirja või
tegevuskava muutmine, mistõttu tuleb sellest PRIAt kindlasti teavitada (kuna tulundusühistu ei
vasta sel juhul enam seaduse §-s 77 toodud tootjarühma määratlusele).
PRIA tunnistab tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks seaduse § 80 lõikes 3 sätestatud
juhtudel:
PRIA tunnistab tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks haldusmenetluse seaduses sätestatud
alustel või kui tootjarühm:
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1)

on esitanud sellekohase taotluse;

2)

ei vasta tootjarühma ja tema liikme kohta esitatud nõuetele;

3)

ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks õigusrikkumist lõpetanud;

4)
üle.

ei võimalda teostada järelevalvet tootjarühma ja tema liikme kohta esitatud nõuete täitmise

II

PEATÜKK.

TEGEVUSED

PÄRAST

TOOTJARÜHMA

TUNNUSTAMIST
NÕUDED TUNNUSTATUD TOOTJARÜHMALE


tal on vähemalt viis liiget ning vähemalt viie liikme toodetud põllumajandustoote ja selle
töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustas igale tunnustatud tootjarühmana
tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme
kogu müügitulust ja ületas 6400 eurot;
See tähendab, et tootjarühma peab kuuluma vähemalt viis liiget, kellest igaüks antud nõuetele vastab. Juhul kui
tootjarühmas on rohkem kui viis liiget, ei pea ülejäänud liikmed antud nõuetele vastama, ülejäänud liikmetele kohalduvad
määruse §-s 7 sätestatud nõuded.



tema liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad tunnustatud toodet igal tunnustatud
tootjarühmana tegutsemise majandusaastal;
Tootjarühma ühtsus säilib läbi selle, et enamik tootjarühma liikmetest tegeleb selle toote tootmisega, mille kohta
tootjarühm on tunnustatud ja on seega ka huvitatud tootjarühma tegevuse edendamisest, ka tunnustamise järgsel ajal.



tema aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel
saadud toote turustamisest on igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal
vähemalt 32 000 eurot;



kui tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete
ja nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos
või eraldi moodustas üle 50% tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult
eelnenud majandusaasta kogu müügitulust, oli tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu
tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest
tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt
320 000 eurot;
Traditsiooniliste toodete, nagu näiteks piima ja teravilja ning õlikultuuride tootmisega tegeleva tootjarühma minimaalne
aastane müügitulu liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete ühise turustamise puhul on
arvestatavat turuosa tõendava müügitulu mahu näitaja suurem kui vähem levinud või nišitoodete puhul, kus on raskem
saavutada suurt toodangumahtu.
Määruses on täpsustatud, et vaid juhul kui tegemist on tootjarühmaga, kelle müügitulu tavapõllumajandusliku
tootmisviisiga toodetud piima ja teravilja ning õlikultuuride tootmisest moodustab üle 50% tootjarühmana tegutsemise
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aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, pidi tootjarühma eelnenud majandusaasta müügitulu liikmete poolt
toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest ületama 320 000 eurot.
Tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud toodeteks loetakse need, mis ei ole toodetud mahepõllumajanduslikult ega
muu toidukvaliteedikava raames.



ta tagab taotluse esitamise aastale järgneva aasta jooksul oma liikmele võimaluse osaleda
tasuta vähemalt kuus akadeemilist tundi ühistegevuse teemalisel koolitusel. Tunnustatud
tootjarühm esitab PRIAle taotluse esitamise aastale järgneval aastal ärakirja koolitajaga
sõlmitud lepingust selles punktis sätestatud nõuete kohasel koolitusel osalemise kohta,
liikmetele saadetud koolituse kutsest ja koolitusest osavõtjate nimekirjast;
Tootjarühmal on kohustus pakkuda oma liikmetele võimalust osaleda ühistegevuse teemalise koolitusel, mis aitab kaasa
tootjarühma liikmete suuremale teadlikkusele oma õigustest ja kohustustest ning seeläbi tootjarühma paremale toimimisele.
Esimesel tunnustamise järgsel aastal esitab tootjarühm PRIAle ka dokumendid, mis kinnitavad nimetatud koolituse
võimaldamist oma liikmetele.



ta peab arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.
Antud nõue on vajalik tootjarühma nõuetele vastavuse kontrollimiseks ning aitab vähendada nii tootjarühma kui PRIA
halduskoormust, kuna PRIAl ei ole vaja nimetatud arvestust igalt tootjarühma liikmelt eraldi nõuda.



Tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamise aastale järgnevatel aastatel seitsme kuu
jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle järgmised dokumendid:
1) lisas 2 toodud vormi kohane tootjarühma muudetud tegevuskava;
2) lisas 4 toodud vormi kohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus
eelmise majandusaasta kohta;
3) eelmise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab
tunnustatud tootjarühma majandustegevust vähemalt 12 kuu jooksul, kui nimetatud
aruanne ei ole esitatud äriregistrisse.
Tunnustatud tootjarühm on kohustatud igal aastal läbi vaatama tunnustamise taotlemisel esitatud tegevuskava ning seda
uuendama, kui selles toodud andmed ei ole enam täpsed või täielikud, näiteks kui tegevuskavas toodud majandusnäitajate
saavutamine on osutunud ebareaalseks. Samuti esitab tunnustatud tootjarühm PRIAle igal aastal määruse lisas 4 toodud
vormi kohase arvestuse, mida on vastavalt uuendatud. Muudetud tegevuskava ja lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse
esitab tootjarühm PRIAle igal aastal seitsme kuu jooksul pärast tootjarühma majandusaasta lõppu. Kuna nimetatud
dokumendid koostatakse lähtuvalt tootjarühma majandustegevusest, jätab selline tähtaeg tootjarühmale pärast
majandusaasta aruande äriregistrile esitamist ühe kuu aega, mille jooksul nimetatud dokumendid koostada ja PRIAle
esitada.
PRIA kontrollib igal aastal, kas tootjarühm ja selle liige vastavad nende kohta sätestatud nõuetele.



Lisaks esitab tunnustatud tootjarühm PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase tootjarühma
tegevuskava ja lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse elektroonselt Microsoft Exceli
tarkvaraga töödeldavas vormingus.

NÕUDED TUNNUSTATUD TOOTJARÜHMA LIIKMELE


ta on äriregistrisse kantud ettevõtja, kes igal taotluse esitamise aastale järgneval
majandusaastal toodab põllumajandustoodet ja turustab seda;
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Tootjarühma peavad kuuluma aktiivselt tegutsevad, turule orienteeritud põllumajandustootjad, sõltumata nende
ettevõtlusvormist (nt füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing, aktsiaselts).



ta turustab toodetud põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet igal taotluse
esitamise aastale järgneval majandusaastal tootjarühma kaudu;
Tootjarühm on elujõuline ja konkurentsivõimeline ainult siis, kui tema liikmed müüvad oma toodangut valdavalt
tootjarühma kaudu. Nõue on vajalik, et tagada, et tootjarühm täidaks oma eesmärki ehk aitaks kaasa kõigi liikmete
majandustegevusele nende turupositsiooni tugevdamise kaudu. Liikmete iseseisev tootjarühmaga konkureeriv müük
toodangu suures ulatuses võib kahjustada tootjarühma ühist turupositsiooni ja tekitada majanduslikku kahju teistele
tootjarühma liikmetele.



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;



mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või „Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 83 alusel ja korras tunnustatud
toidukvaliteedikava (edaspidi 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;
Mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma puhul on asjakohane
nõue, et tootjarühma kaudu tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 50% kogu
asjaomase toote turustamisest saadud müügitulust. Madalam protsendimäär mahepõllumajandusliku tootmisviisiga või
toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma puhul on õigustatud, lähtudes asjaolust, et nimetatud viisil tootmine on
suuremas sõltuvuses välistest teguritest, mis võivad kahjustada toodangu kvaliteeti. Tagasihoidlikuma kvaliteediga
toodang ei pruugi aga vastata tootjarühma poolt turustamisel nõutavatele miinimumnõuetele, seega võib tekkida vajadus
turustada sellist toodangut teiste kanalite kaudu.
Kuna üldjuhul on tootjarühmaga ühinenud põllumajandustootjatel seni olnud võimalus teatav osa oma toodangust müüa
iseseisvalt ilma tootjarühma vahenduseta ning tootjarühma kaudu turustamine eeldab ka tootjarühma võimet ja
valmisolekut sellele toodangule turg leida, on määruses ette nähtud kahe või kolme majandusaasta pikkune üleminekuaeg,
mille jooksul tootjarühma liikmed sätestatud tasemele peavad jõudma.
Antud nõue kohaldub vaid toodetele, mille kohta tootjarühm on tunnustatud. Tootjarühma liikmetele, kes ei tooda toodet,
mille kohta tootjarühm on tunnustatud, nimetatud nõue ei kohaldu.



ettevõtja, kes liitub tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist ning kes toodab ja
turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel tootjarühmaga liitumisele
järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab
vähemalt 25%, teisel liitumisele järgneval majandusaastal vähemalt 50% ning alates
kolmandast liitumisele järgnevast majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 80% kogu
tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;



mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühmaga või toidukvaliteedikava rakendava
tootjarühmaga liituva ettevõtja, kes liitub tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist
ning kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel liitumisele
järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab
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vähemalt 25% ja alates teisest liitumisele järgnevast majandusaastast igal majandusaastal
vähemalt 50% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;
On sätestatud erisus nendele ettevõtjatele, kes liituvad tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist. Taolistele
tootjarühma liikmetele on samuti sätestatud kahe või kolme majandusaasta pikkune üleminekuaeg, et täita tootjarühma
kaudu oma toodangu turustamise nõuet.



ta peab eraldi arvestust omatoodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote
turustamise kohta, sealhulgas punktides 3 ja 4 nimetatud tootjarühma liikme puhul ka
tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulu kohta. Arvestuses peavad kajastuma lisa
4 real 14 märgitud andmed.
Tunnustatud tootjarühma liikmetel on kohustus pidada eraldi arvestust omatoodetud põllumajandustoote ja selle
töötlemisel saadud toote turustamisest saadud müügitulu kohta. Nendel tootjarühma liikmetel, kes tegelevad tunnustatud
toote tootmisega, on lisaks kohustus pidada eraldi arvestust ka selle turustamisest saadud müügitulu kohta. Arvestust
peetakse iga kuu kohta ja arvestuses kajastuvad määruse lisa 4 real 14 toodud andmed.
Tootjarühmal on määruse § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 6 lõike 1 punkti 6 kohaselt kohustus koondada kõigi oma liikmete
arvestused ning esitada selle kohta määruse § 6 lõike 2 punkti 2 kohaselt igal aastal seitsme kuu jooksul oma
majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle määruse lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse. See tähendab, et tootjarühm
esitab PRIAle arvestuse oma majandusaasta kohta, kuna aga tootjarühma ja tema liikmete majandusaasta algus ja lõpp
võivad langeda erinevatele aegadele, peavad tootjarühma liikmed vajalikku arvestust kuude kaupa, mis võimaldab
tootjarühmal esitatud andmed koondada oma majandusaasta perioodi lõikes.



Lõike 1 punktis 4 või 6 sätestatud nõudele vastab mahepõllumajandusliku tootmisviisiga
tootjarühm, kelle kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal
turustab tunnustatud toodet vähemalt 50% liikmetest, teisel taotluse esitamise aastale
järgneval majandusaastal vähemalt 60% liikmetest ning alates kolmandast taotluse
esitamise aastale järgnevast majandusaastast vähemalt 70% liikmetest lõike 1 punktis 4 või
6 sätestatud ulatuses.
On sätestatud erisus mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühmade kohta. Mahepõllumajanduslike tootjarühmade
puhul on põhjendatud võimalus täita lõike 1 punktides 4 või 6 sätestatud nõuet üleminekuajaga, kuna
mahepõllumajanduslike tootjarühmade puhul on ühise turustamise peamiseks takistuseks mahepõllumajandusliku
töötlemise vähene areng, mistõttu on ühise turustamise võimalused piiratud. Antud sätte kohaselt peab esimesel
tunnustamise taotluse esitamise järgsel majandusaastal vähemalt 50% mahepõllumajandusliku tootjarühma liikmete
puhul tootjarühma kaudu tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustama vähemalt 25% kogu
tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust, teisel majandusaastal peab vähemalt 60% liikmete puhul
tootjarühma kaudu turustamisest saadud müügitulu moodustama vähemalt 50% ja alates kolmandast aastast peab
vähemalt 70% liikmete puhul tootjarühma kaudu turustamisest saadud müügitulu moodustama vähemalt 50%.

Head taotlemist!
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