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Kvaliteedikavad
Euroopa Liidu kvaliteedikavad
•

Kaitstud päritolunimetus (KPN)

•

Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

•

Garanteeritud traditsiooniline toode (GTT)

•

EL-i mahelogo kandvad tooted

Siseriiklikud kvaliteedikavad
•

„Rohumaaveise liha tootmine“

•

„Läänesaarte rohumaaveis ja lammas “

2

1

07.06.2021

Euroopa Liidu kvaliteedikavad
Kvaliteedimärk

Tooted

Kas tohib Eestis
valmistada?

KPN – Kaitstud
päritolunimetus

Põllumajandustooted, toit ja
veinid.
Näiteks: Parmigiano
Reggiano, Prosciutto di
Parma, Champagne,
Gorgonzola, Havarti.

Ei. Tooraine pärineb ja
tootmine, töötlemine ning
müügiks ettevalmistamine
toimuvad geograafilises
piirkonnas.

Põllumajandustooted, toit,
veinid, piiritusjoogid,
aromatiseeritud veinid.
Näiteks: Estonian vodka,
Edam Holland, Sõir, Chorizo
Riojano, Danablu.

Vt tootespetsifikatsiooni.
Mõni tootmise etapp võib
toimuda väljaspool
geograafilist piirkonda.

PDO – Protected
Designation of origin

KGT – Kaitstud
geograafiline tähis
PGI – Protected
Geographical Indication

GTT – Garanteeritud
traditsiooniline toode
TSG – Traditional Speciality
Guaranteed

Põllumajandustooted ja toit Vt tootespetsifikatsiooni.
Näiteks: Karjalanpiirakka,
Ei ole seotud geograafilise
Jamón Serrano, Mozzarella, piirkonnaga.
Kriek, Pizza Napoletana.
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Eesti EL-i kvaliteedikavade alusel kaitstud
nimetused
Estonian vodka – esimene kaitstud
geograafiline tähis (KGT),
registreerimisprotsess lõppes 2019. aastal*.

Allikas: https://estonian-vodka.ee

Sõir – kaitstud geograafilise tähise (KGT)
registreerimisotsus 1. juunil 2021. Otsus
jõustub 20. juunil 2021.
Autor: Heili Sadam

Autor: Meelis Mõttus
* Nimetus Estonian vodka oli kaitstud alates 2008. aastast.
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Õigusaktid
Euroopa liidu:
•

Määrus (EL) nr 1151/2012, delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014 ja
rakendusmäärus (EL) nr 668/2014 – põllumajandustooted ja toit.

•

Määrus (EÜ) nr 110/2008, alates 25.05.2021 määrus (EL) nr 2019/787 ja
delegeeritud ning rakendusmäärus – piiritusjoogid.

•

Määrus (EL) nr 1308/2013, delegeeritud määrus (EL) nr 2019/33 ja rakendusmäärus
(EL) nr 2019/34 – veinid.

•

Määrus (EL) nr 251/2014 – aromatiseeritud veinid.

Siseriiklikud:
• määrus nr 67 „Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning
päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete
nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“
• Määrus nr 86 „Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste
tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord“
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Registreerimistaotlused esitatakse
Maaeluministeeriumile

KPN ja KGT taotluste puhul esitatakse:
• Avaldus
• Tootespetsifikaat
• Koonddokument
• Geograafilise piirkonna kaart
• Vajadusel asjaolusid tõendavad
dokumendid
Maaeluministeeriu
m vaatab taotluse
läbi

Siseriiklik
vastuväidete
esitamine

GTT taotluste puhul esitatakse:
• Avaldus
• Tootespetsifikaat
• Vajadusel asjaolusid tõendavad
dokumendid

Euroopa Komisjon
vaatab taotluse läbi

EL-i tasandil
vastuväidete
esitamine
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eAmbrosia – registreeritud ning
kogu EL-is kaitstud nimetuste
juriidiline register.

Giview – registreeritud nimetuste kohta täiendavat infot ja pilte sisaldav andmebaas.
https://www.tmdn.org/giview/
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EL-i kvaliteedikavade alusel kaitstud
nimetused riikide lõikes, 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019
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EL-i kvaliteedikavade alusel kaitstud
nimetusega toodete müügikäive, EL-28 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019
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Geograafilise tähisega (GT)
toodete müügikäive
liikmesriigi/sektori lõikes, 2017

GT/garanteeritud traditsiooniliste
toodete (GTT) müügikäive sihtturu
lõikes, 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019
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Ekspordi osakaal GT toodete/GTT müügi
puhul liikmesriikide lõikes, 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019
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Eestis on tarbijate teadlikkus
kvaliteedimärkidest madal

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring (2016) „Elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud“
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Euroopa Liidus on tarbijate teadlikkus
kvaliteedimärkidest pigem madal

Allikas: Euroopa Komisjon, 2020
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EL-i geograafiliste süsteemi läbivaatamise
protsess – november 2019 kuni aprill 2021
Põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski:
„This review should pay particular attention to the
needs of member states where geographical
indications take up is medium or low so that they
would become more equally used in all parts of
the Union.“

Allikas: Konverents „Strengthening geographical indications“, 2020

14

7

07.06.2021

Allikas: Euroopa Komisjon
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EL-i ja kolmandate riikide vahel sõlmitud
vabakaubanduslepingud võimaldavad
saada nimetusele kaitse ka 3nda riigi turul

Allikas: Giview andmebaas
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Lissaboni lepingu Genfi redaktsioon –
jõustus 26. veebruaril 2020
Liikmed – EL-27, Albaania, Kambodža, Põhja-Korea, Samoa ja Laos.
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Näiteid EL-i kvaliteedimärgiga
piimatoodetest

Allikas: Giview andmebaas, eAmbrosia
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Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring (2016) „Erinevad võimalikud päritolunimetuse, geograafilise tähise
või garanteeritud traditsioonilise eritunnusega toidud ja joogid Eestis“
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Siseriiklikud kvaliteedikavad
Kava raames toodetud lõpptoote peab vastama järgmistele
nõuetele (määrus (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punkt
b):
•

toote eritunnused

•

kvaliteedikava on avatud kõigile tootjatele

•

kvaliteedikava sisaldab siduvaid tootespetsifikatsioone ja
nendele spetsifikatsioonidele vastavust kontrollib avaliku
sektori asutus või sõltumatu inspekteerimisorgan

•

kvaliteedikava on läbipaistev ja tagab toodete täieliku
jälgitavuse

20

10

07.06.2021

Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamise
taotlemine
Tootjarühma
moodustamine,
eeskirja
koostamine

Eeskirja
tunnustamiseks
esitamine

6 kuud
Tunnustamata
eeskirja
saatmine
Euroopa
Komisjoni

Kvaliteedikava
tunnustamine /
tunnustamata
jätmine

Link määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015010
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Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamisest
Kvaliteedikava rakendav tootjarühm:
o tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt
kvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangut
o tootjarühma liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega
tegelevat ettevõtjat, kes toodavad, töötlevad ja turustavad
tootjarühma põhitoodet ühise eeskirja alusel

Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode vastab
vähemalt ühele Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punkti b
alapunktis i sätestatud nõudele
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Siseriiklikust kvaliteedikavast teatamine
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Intellektuaalomandi kaitse
Kaitse
nimetusele

Siseriiklik
kvaliteedikava

Kaitse
kujutisele

Maksumus

Kaitse
kehtivus
üle ELi

Kollektiivne
kaitse

ELis tuntud
kvaliteedimärk

x

x

-

x

x

x

√

x

-

√

√

√

√/x

x

-

√

√

√

ELi kaubamärk

√

√

€ 1 000

√

x

x

ELi
kollektiivkaubamärk
või
sertifitseerimismärk

√

√

€ 1 800

√

√

x

ELi kvaliteedikavad
KPN ja KGT

ELi kvaliteedikava
GTT
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Üldnimetus „Mozzarella“
Määrus (EL) nr 1151/2012 artikli 13 lõige 1: kui KPN või KGT
sisaldab üldnimetust ei ole selle üldnimetuse kasutamine
vastuolus registreeritud nimetuse kaitsega väärkasutuse,
jäljendamise või kaubanduslikul eesmärgil kasutamisel.
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Üldnimetus „Mozzarella“ – nimetuse
reserveerimiseta registreeritud GTT
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Kaubamärgi, päritolunimetuse ja
geograafilise tähise vaheline seos

Parmigiano
Reggiano

Allikas: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
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Kaubamärgi, päritolunimetuse ja
geograafilise tähise vaheline seos
määrus (EL) nr 1151/2012 artikli 14 lõige 1 : kaubamärki, mille kasutamine on
vastuolus päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitsega, ei registreerita. Vastuolus
olev kaubamärk tühistatakse.
Parmigiano vs Parmetta

Allikas: Cologne Court, 2010
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Kontroll
•

Siseriiklikud kvaliteedikavad – kontrollival isikul 5.
kutsetasemele vastav konsulendi kutse valdkonnas

•

ELi kvaliteedikavad - süsteem peab olema vastavuses
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625,
mis käsitleb ametlikku kontrolli toidu- ja söödaalaste
õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu,
taimetervise- ja taimekaitsevahendite õigusnormide
kohaldamiseks. Geograafilised tähised on viidatud selle
määruse artiklis 1 – reguleerimisese ja kohaldamisala

•

Määrus (EL) nr 1151/2012:

•

artikkel 37 lõige 1 – pädev asutus kontrollib toote vastavust spetsifikaadile enne
toote turule viimist
artikkel 38 – nõuetele vastavuse kontrolle tehakse riskianalüüsi alusel

•
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ÜPP toetused
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas
osalemise toetus
Põllumajandustootjad, kes on liitunud kas siseriikliku või Euroopa
Liidu tunnustatud kvaliteedikavaga ning toodavad kavas
ettenähtud tingimustel toiduaineid või põllumajandustooteid
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja
toote müügi edendamise toetus
Kvaliteedikavades osalevaid tootjaid koondavad tulundusühistud,
mittetulundusühingud ja seltsingud
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Toetuse suurus
Kvaliteedikavades osalemine
Kvaliteediavas osalemisest tulenevaid püsikulusid toetatakse kuni
3000 eurot ettevõtja kohta aastas

Teavitamine ja müügi edendamine
Müügiedendustegevusi toetatakse kuni 70% ulatuses tegevuse
maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on
190 000 eurot

Taotlusvoorude kohta täpsem info PRIA veebilehel ‒
www.pria.ee/toetused
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Maaeluministeerium – EL-i kvaliteedimärgi taotlused
Liis Raska
peaspetsialist,
ekspordi ja turuarenduse büroo,
põllumajanduspoliitika osakond,
Maaeluministeerium
tel. 625 6125
liis.raska@agri.ee
Põllumajandus- ja Toiduamet – EL-i kvaliteedimärgiga toote tootmisega alustamine, EL-i
kvaliteedimärgiga toote kasutamine koostisainena, siseriikliku kvaliteedikava
tunnustamise taotlemine
Aivar Alt
Kadri Pajur
juhtivspetsialist
peaspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
Põllumajandus- ja Toiduamet
kadri.pajur@pta.agri.ee
Aivar.Alt@pta.agri.ee
tel. 53507651
tel. 512 8485

32

16

07.06.2021

Aitäh!
Liis Raska

33

17

