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Liidu ja riiklikud 
kvaliteedikavad



Euroopa Liidu kvaliteedikavad

• EL-i mahelogo kandvad tooted

• Kaitstud päritolunimetus (KPN)

• Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

• Garanteeritud traditsiooniline toode (GTT) 



Riiklikult tunnustatud kvaliteedikavad

Kvaliteedikavad delegeeritud määruse (EL) 2022/126 art 47:

• „Rohumaaveise liha tootmine“ 

• „Biosfääri programmiala rohumaaveis- ja lammas“ 





Riiklike kvaliteedikavade registreerimistaotlused 
esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile



Iirimaa kaitstud geograafilise tähise (KGT) taotlus 
rohumaaveise lihale

Allikas: GIview andmebaas, Bord Bia



Šotimaa kvaliteeditagamise skeem

Kolm kvaliteedimärki – Scotch Beef PGI, Scotch Lamb PGI ja Specially Selected
Pork – mille puhul loom peab olema sündinud, kasvanud ja tapetud Šotimaal 
QMS sertifitseeritud ettevõttes

Allikas: GIview andmebaas, Quality Meat Scotland



Euroopa Liidu kvaliteedikavad 
kaitstud päritolunimetus (KPN), 

kaitstud geograafiline tähis 
(KGT) ja garanteeritud 

traditsiooniline toode (GTT)





Eesti EL-i kvaliteedikava KGT alusel kaitstud nimetused

Estonian vodka – esimene kaitstud 
geograafiline tähis (KGT), 
registreerimisprotsess lõppes 2019. aastal*.

Allikas: https://estonian-vodka.ee

Autor: Heili Sadam Autor: Meelis Mõttus

Sõir – kaitstud geograafilise tähise (KGT) 
registreerimisotsus 1. juunil 2021. Otsus 
jõustus 20. juunil 2021.

* Nimetus Estonian vodka oli kaitstud alates 2008. aastast.



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 määrus (EL) 2021/1235 ning 
rakendusmäärus (EL) 2021/1236 – piiritusjoogid. 

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

Siseriiklikud:

• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seadus (ELÜPS)

• määrus nr 52 „Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja 
garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning 
taotlusele esitatavad nõuded“

* GT aromatiseeritud veinide regulatsioon liigub 1151/2012 alla – registreeritakse kui KGT ning 
osana toidusektorist, alates 1. jaanuarist 2022



Allikas: Euroopa Komisjon



EL-i geograafiliste tähiste süsteemi läbivaatamise 
protsess

GT süsteemi 
läbivaatamine 

Määruse 
ettepaneku vastu 

võtmine

Ettepaneku 
arutelud tehnilisel 

ja poliitilisel 
tasandil

2019-2021

Märts 2022

Aprill 2022 – 2023



Registreerimistaotlused esitatakse 
Maaeluministeeriumile

KPN ja KGT taotluste puhul esitatakse:
• Avaldus
• Tootespetsifikaat
• Koonddokument
• Geograafilise piirkonna kaart
• Vajadusel asjaolusid tõendavad 

dokumendid

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

dokumendid

Maaeluministeerium 
vaatab taotluse läbi

Siseriiklik 
vastuväidete 

esitamine

Euroopa Komisjon 
vaatab taotluse läbi

EL-i tasandil 
vastuväidete 

esitamine



Kes taotleb?
• Registreeritud nimetuse puhul on tegemist kollektiivse intellektuaalomandiga ja seda võivad kasutada 

kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud 
spetsifikatsioonile vastavat toodet. 

• „rühm“ – mis tahes õiguslikus vormis ühendus, kuhu peamiselt kuuluvad ühe ja sama tootega tegelevad 
tootjad või töötlejad. 

Muud huvitatud osapooled (näit. kohaliku kogukonna 
eestvedajad, kohaliku kultuuripärandi hoidjad)

Toote tootjad/töötlejad



Info registreeritud/registreerimisel nimetuste kohta



Vastuväite esitamise tingimused
• KPN / KGT:

• Tootespetsifikaat ei vasta määruses sätestatud tingimustele

• Nimetus on vastuolus taimesordi või loomatõu nimetusega 

• Nimetus on täielikult või osaliselt homonüümne nimetus - hinnatakse kohalikku kasutamist, tarbija 
eksitamist

• Nimetuse vastuolu kaubamärgiga - hinnatakse mainet ja kasutuses olemise aega

• Nimetuse registreerimine kahjustaks samasugust nimetust või kaubamärki

• Nimetus on üldmõiste

• GTT:

• Registreeritava nimetusega toode ei vasta määruses sätestatud kriteeriumitele või on vastuolus selle 
tingimustega

• Nimetus mille registreerimist taotletakse, on seaduslik, tuntud ja majanduslikult oluline sarnaste 
põllumajandustoodete või toidu puhul

* Sellel slaidil on määruse all mõeldud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012, 
põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta. 



Vastuväite esitamise tingimused

• Iga õigustatud huvi omav füüsiline või juriidiline isik võib 
ministeeriumile esitada nõuete kohase vastuväite Euroopa Liidu teises 
liikmesriigis esitatud taotlusele. 

• Vastuväide tuleb Euroopa Komisjonile edastada kolme kuu jooksul 
pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeva. 

• Sealjuures on vastuväide vastuvõetav üksnes siis, kui Euroopa Komisjon 
on selle saanud antud tähtaja jooksul.



Nimetus
• Päritolunimetusena või geograafilise tähisena 

kaitstakse nimetus, nagu seda kasutatakse 
kaubanduses või tavakeeles ja ainult keeltes, mida 
geograafilises piirkonnas kasutatakse või on 
ajalooliselt kasutatud.

Allikas: www.eestitoit.ee



Nimetus

• Registreeritud nimetusi kaitstakse väärkasutuse, 
jäljendamise või seoste loomise eest ka siis, kui 
kaitstud nimetus on tõlgitud.

• Transkriptsioon ja transliteratsioon on samuti 
kaitstud kui see on kantud registrisse või 
kaubanduslepingusse. 



EL-i ja kolmandate riikide vahel sõlmitud lepingud 
võimaldavad saada nimetusele kaitse ka 3nda riigi turul

Allikas: Giview andmebaas



Nimetused, mis sisaldavad üldmõistet

Allikas: ELT



Nimetus

• „Eesti rukkileib“

• Kaitset taotletakse üksnes nimetusele tervikuna, mitte selle 
koostisosadele. 



Tootespetsifikaat

• Welz, 2012. The diversity of European food cultures: 
„Rigid corset“ and „producers themselves are held 
accountable for the proper implementation of 
regulations“ 



Tootespetsifikaat

• Nimetus

• Toote kirjeldus

• Geograafilise piirkonna täpne määratlus

• Seos geograafilise piirkonnaga (ajalooviited, 
teadusuuringud)

• Geograafilise piirkonna kaart



Koonddokument – kokkuvõte tootespetsifikaadist

• Tootespetsifikaadi põhielemendid:
• toote nimetus ja kirjeldus;

• asjakohasel juhul pakendamine ja märgistamine;

• geograafilise piirkonna kokkuvõtlik määratlus.

• Kirjeldus, mis selgitab toote seost geograafilise 
piirkonnaga. 



Kontroll

• ELi põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavad 

• 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.

• artikkel 12 lõige 3 – märgistusel ja reklaammaterjalil* peavad olema neile 
vastavad liidu sümbolid. Lisaks peaks samal vaateväljal olema toote 
registreeritud nimetus. 

Sõir

*Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2117 alusel jõustus 7. detsembril 
2021 muudatus, millega laiendati kohustuslikku kasutamist reklaammaterjalidele.



Kontroll

• Uus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus 
(ELÜPS)
• Alates 2023: ELÜPS § 91 lg 4 „Tootja või töötleja teavitab Põllumajandus- ja 

Toiduametit enne kaitstud päritolunimetusega või geograafilise tähisega 
põllumajandustoote või toidu või garanteeritud traditsioonilise 
põllumajandustoote või toidu turule viimist.“

• Geograafilise tähisega piiritusjookide rakendusmäärus (EL) 2021/1236 
artikkel 12 lg 2
• Geograafilise tähisega piiritusjoogi tootja või töötleja annab oma tegevusest aru 

pädevale asutusele.



Kontroll – tootja lisatakse heakskiidetud tootjate 
nimekirja 



Strateegiakava 2023—2027



Liidu ja riiklike kvaliteedikavade raames toodetud 
toodete müügiedendustegevuste toetamine 2023–2027

Toetatavad tegevused: 
• teavitustegevused

• messidel osalemine

• turundusüritused

• turu-uuringute tegemine

• projektijuhtimine

Toetuse suurus: Kuni 150 000 eurot taotleja kohta



Euroopa Liidu teavitus- ja 
müügiedendusmeede



Allikas: Euroopa Komisjon



2022. aasta eelarve - lihtprogrammid
Lihtprogrammid 2022 eelarve

Kokku 89 mln €

Lihtprogrammid siseturule 42,1 mln €

IM-EU QUALITY SCHEMES – ELi kvaliteedikavad (KPN, KGT, TSG) 5 mln €

IM-ORGANIC – mahe 14 mln €

IM-SUSTAINABLE – jätkusuutlikud tooted, sh loomade heaolule panustavad tooted 8 mln €

IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES – värske puu- ja köögivilja tarbimine tasakaalustatud toitumisel 9,1 mln €

IM-CHARACTERISTICS – ELi toidutootmist iseloomustavad sõnumid (toiduohutus, jälgitavus jne) 6 mln €

Lihtprogrammid kolmandatesse riikidesse 41,9 mln € 

TC-ASIA – Aasia (Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea, Taiwan, Kagu-Aasia ja Lõuna-Aasia) 16,3 mln €

TC-AMERICAS – Kanada, USA, Mehhiko 8,3 mln €

TC-OTHERS – muud kolmandad riigid (sh. Suurbritannia) 12,3 mln €

TC-ORGANICS OR SUSTAINABLE – mahe või jätkusuutlik (sh loomade heaolu) kolmandatesse riikidesse 5 mln €

Lihtprogrammid turutõrgeteks 5 mln €



2022. aasta eelarve - multiprogrammid
Multiprogrammid 2022 eelarve

Kokku 87,4 mln €

Multiprogrammid siseturule 44,2 mln €

IM-EU QUALITY SCHEMES or METHODS characteristics – ELi kvaliteedikavad (KPN, KGT, TSG) või ELi
toidutootmist iseloomustavad sõnumid (toiduohutus, jälgitavus jne)

4,2 mln €

IM-ORGANIC – mahe 18 mln €

IM-SUSTAINABLE – jätkusuutlikud tooted, sh loomade heaolule panustavad tooted 12 mln €

IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES – värske puu- ja köögivilja tarbimine tasakaalustatud toitumisel 10 mln €

Multiprogrammid kolmandatesse riikidesse 38,2 mln €

TC-ALL – kõik kolmandad riigid (sh. Suurbritannia) 25,2 mln €

TC-ORGANICS OR SUSTAINABLE – mahe või jätkusuutlik (sh loomade heaolu) kolmandatesse riikidesse 13 mln €

Multiprogrammid turutõrgeteks/täiendavad taotlusvoorud 5 mln €



Itaalia teavituskampaania EL teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete raames, 2021

Allikas: Euroopa Komisjon 



Kreeka teavituskampaania EL teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete raames, 2021

Allikas: Euroopa Komisjon 



Läti teavituskampaania EL teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete raames, 2019

Allikas: Euroopa Komisjon 



Tänan!

Liis.Raska@agri.ee

mailto:Liis.Raska@agri.ee

