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Kas? Milleks? Kellele?

• Väärtustada toote kvaliteeti läbi kohaliku 
tooraine ja traditsiooniliste valmistusviiside;

• Aidata ettevõtetel tõsta oma turuväärtust läbi 
lisandväärtuse;

• Anda tarbijale paremat teavet toodete 
omaduste, töötlemisviiside ja eripära kohta;

• Kaitsta registreeritud päritolunimetusi, 
geograafilisi tähiseid ning traditsioonilisi 
tooteid. 



Kasu tootjale

• Ligipääs teavituse -ja 
müügiedendusprogrammidele; 

• Ligipääs taotlemaks erinevaid toetusi 
sihtpäraste tegevuste läbiviimiseks; 

• Juurdepääs osalemaks erinevatel 
välismessidel ja sisenemisel uutele 
välisturgudele. 



Kaitstud päritolunimetus (KPN)

• Kindel geograafiline piirkond, erandjuhul riik;

• Toote kvaliteet ja omadused tulenevad 
peamiselt või eranditult sellest geograafilisest 
keskkonnast (mullastik, kliima, 
valmistamismeetodid jne), loodus-ja 
inimteguritest;

• Kõik tootmisetapid toimuvad selles 
geograafilises piirkonnas.



Tuntumad KPN-id



Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

• Kindel geograafiline koht, piirkond või riik;

• Teatav kvaliteet, maine või muu omadus 
tuleneb peamiselt sellest geograafilisest 
päritolust;

• Vähemalt üks tootmisetappidest toimub 
selles geograafilises piirkonnas.



Tuntumad KGT-d

Münchener

Bier(DE)

BeyerischeBreze(D

E)

Jägertee(AU)



Garanteeritud traditsiooniline 

toode(GTT)

• Traditsioonilised tootmisviisid ja traditsioonile 
vastav koostis, või; 

• Toodetud traditsiooniliselt kasutatavatest 
toor-või koostisainetest.

• Nimetus:

• traditsiooniliselt kasutusel konkreetse toote 
puhul või; 

• väljendab toote traditsioonilist iseloomu ja 
eripära.



Tuntumad GTT-d

Karjalanpiirakka(FI)                                  Sahti (FI)                       

Mozzarella (IT)



Märkide kasutamine pakendil

• Piiritusjoogid –KGT

• Vein –KPNja KGT

• Põllumajandustooted ja toit –KPN, KGTja GTT

• Põllumajandustooted ja toit -kohustuslik

• Piiritusjoogid ja vein -vabatahtlik



LÄTI

• Põllumajandustooted ja toit

• KPN: Latvijas lielie pelēkie zirņi (Läti uba)

• KGT: Carnikavas nēģi (silmud), piiritusjoogid.

• GTT: Jāņu siers (juust), Salinātā rudzu rupjmaize (peenleib), 
Sklandrausis (pirukas)



LEEDU

• KPN: Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z 
Sejneńszczyny / Łoźd (mesi)

• KGT: Liliputas (juust), Daujėnų naminė duona 
(must rukkileib), Stakliškės (mõdu), Lietuviškas 
varškės sūris (juust)

• GTT: Skilandis(suitsuvorst)
• Piiritusjoogid (piiritus, viin, kadamarjamaitseline 

piiritusjook, mõrumaitseline piiritusjook, 
maitsestatud viin, liköör ja muud piiritusjoogid)



SOOME

Põllumajandustooted ja toit:

Nt Karjalanpiirakka(pirukas), Lapin Poronliha
(põhjapõdraliha), Lapin Poronkuivaliha
(vinnutatud põhjapõdraliha), Sahti(koduõlu), 
Lapin puikula

Piiritusjoogid näiteks:

-SuomalainenVodka

-SuomalainenMarjalikööri



Registreerimisprotseduur, taotlemine

Tootjate/ töötlejate rühm

Toote-spetsifikaat

Taotlus Maaelu-ministeeriumile

Otsus edastada taotlus Euroopa Komisjoni

Taotluse läbi vaatamine EK poolt

Avaldamine EL-i Teatajas liikmesriikidele arvamuse avaldamiseks

(Hääletus komitees)

Registreeritud tähise avaldamine EL-i Teatajas



Õigusaktid

Euroopa Liidu õigus:

• 1151/2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta;
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&rid=1

• 110/2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20150214&rid=1

• 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1478104656187&fr
om=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20150214&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1478104656187&from=EN


Õigusaktid

Siseriiklik õigus:

• Põllumajandusministri 17.11.2011. a määrus nr 86 „Euroopa 
Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste 
registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
siseriiklik kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092015010

• Põllumajandusministri 18.07.2011. nr 67 
„Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning 
päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste 
eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082015003

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092015010
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082015003


EL-i kvaliteedimärkide andmebaasid

• E-SpiritDrinks–piiritusjookide geograafilised tähised; 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event
=searchIndication

• E-Bacchus–veini geograafilised tähised; 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN

• Door–põllumajandustoodete ja toidu geograafilised 
tähised.

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html


Tänan kuulamast!

Ülle Eplik                                               
ylle.eplik@agri.ee
tel: 6256 218


