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EL seadusandlus
Värsket puu- ja köögivilja võib turustada üksnes 

tingimusel, et need on veatud ja kvaliteetsed.

Samuti peab olema näidatud nende päritoluriik

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 

1308/2013, 17.12.2013, millega kehtestatakse 

põllumajandustoodete ühine turukorraldus Art. 76 

lõige 1) 

Turustamisstandardeid kohaldatakse kõikides 

turustamis-etappides (tootmine, hulgi-, jaemüük) 

ning importimisel ja eksportimisel (kaubavahetus 

kolmandate riikidega)



EL seadusandlus

Turustamisstandarditega hõlmatud puu- ja 

köögiviljasektori toodete valdaja ei tohi liidus neid 

tooteid esitleda, müügiks pakkuda või tarnida ega 

turustada muul viisil kui nendele standarditele 

vastavalt, vastutades ühtlasi nimetatud standarditele 

vastavuse tagamise eest (Art,76 Lõige 3)

Toote valdaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle 

tegelikus valduses on asjaomased tooted. 



EL seadusandlus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 

üksikasjalikud rakenduseeskirjad puu- ja 

köögiviljasektoris

Nimetatud määrus kehtestab turustamisstandardid:

10 konkreetset turustamisstandardit (I lisa B osa):

õunad, tsitrusviljad (v.a.laim, greip ja kumkvaat), 

kiivid, salat (v.a. salat potis), virsikud ja nektariinid, 

pirnid, maasikad, paprikad, lauaviinamarjad ja 

tomatid.



EL seadusandlus

Puu- ja köögiviljad, millele konkreetset standardit (ehk 

üksikasjalikku nõuete kirjeldust) kehtestatud ei ole, 

peavad vastama üldise turustamisstandardi (I lisa A 

osa) nõuetele.



EL seadusandlus
Standarditega vastavust ei nõuta:

• Toodetele, mida tootja (kasvataja) oma ettevõttest 

turustab isiklikuks kasutamiseks;

• Tooted, mis on kärbitud, kooritud või tükeldatud;

• Tooted, mis on ette nähtud töötlemiseks või 

loomatoiduks ning on selgelt nii märgistatud;

• Järgmistel toodetel: kartul, banaan, metsaseened, 

kapparid, kooritud pähklid ja mõrumandlid. 



Eesti seadusandlus

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seadus (ELÜPS)

§61 lg 1 – EL määrustes nimetatud puu- ja köögiviljad 

peavad vastama samades määrustes sätestatud 

turustusstandarditele

lg 2 – puu- ja köögivilja turustusstandarditele 

vastavuse kontrolli valdkonnas on pädev asutus 

Põllumajandusamet (PMA)



Eesti seadusandlus

04.09.2015 vastu võetud Maaeluministri määrus nr1

11.08.2015 vastu võetud Maaeluministri määrus nr81

www.pma.agri.ee

Valdkond – Aiandustooted – õigusaktid (EL ja Eesti 

õigusaktid)

Turustamisstandardid

Teated – abiks värske puu- ja köögivilja jaemüüjale



Korrakaitseseadus
Ametnikul on õigus:

- siseneda valdusesse ja viia läbi vallasasja läbivaatus 

valdaja nõusolekul (mittenõustumisel rakendatakse 

KorS erimeetmeid §49 ja 50)

- teha ettekirjutus (KorS §28) rikkumise 

lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja 

rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks,

- kohaldada ettekirjutuse täitmata jätmise või 

ebakohase täitmise korral sunniraha



Mida peab teadma turul värske puu- ja 
köögivilja müüja
• Jaemüügietapis (kaasa arvatud turul) peab toodete 

juures olema selgelt loetavalt, nähtavalt ning 

selliselt, et tarbijat ei eksitataks kirjas päritoluriik  

ning sordinimi - õuntel, pirnidel, lauaviinamarjadel 

ja apelsinidel.

• Kõikide müügil olevate toodete kohta peavad 

olema müügi kohas dokumendid, mille alusel saab 

tuvastada toidu jälgitavust – päritolu



Saatedokumendid
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 

nr 178/2002 ja Põllumajandusministri 28.11.2014 

määrusele nr 109. 

on kohustus omada ja talletada informatsiooni nii selle 

kohta:

• mis on kauba nimetus,

• millal, millises koguses ja kellelt kaup saadi

• kellele on kaup edasi antud. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1511940050449&from=ET
https://www.riigiteataja.ee/akt/103122014009


Saatedokumendid
Arvetel ja saatedokumentidel (välja arvatud tarbijale 

ettenähtud kviitungid) peab olema märgitud: 

(543/2011 artikkel 5 lõige 4)

- Toote nimetus

- Päritoluriik

- Sordinimi – õunad, pirnid, apelsinid, 

lauaviinamarjad

- Kuupäev

- Dokumendi number

- Müüja ja ostja andmed



Klassifitseerimine

Konkreetse turustamisstandardi alusel 

klassifitseeritakse 3 kvaliteediklassi (välja arvatud 

salatid):

• Ekstraklass – väga hea kvaliteediga (puudub salatil)

• I klass – hea kvaliteediga ja

• II klass – rahuldava kvaliteediga

Üldise turustamisstandardi alusel kvaliteediklassid 

puuduvad



Turustamisstandarditega kehtestatud 
Kvaliteedinõuded
• terved,

• veatud; tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või 

riknenud tooted ei ole lubatud,

• puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

• taimekahjuriteta ning nende poolt tekitatud 

kahjustusteta,

• ebatavalise pinnaniiskuseta,

• sisemise kuivamise tunnusteta,

• värske välimusega ning normaalselt arenenud,



Turustamisstandarditega kehtestatud
Kvaliteedinõuded

• piisavalt tugevad, ei tohi olla pehmed, närtsinud 

ega vesised,

• külmakahjustusteta,

• võõra lõhna ja/või maitseta,

• nende küpsemine võib jätkuda asjaomase toote 

vastava küpsusastmeni.

• tooted peavad taluma vedu ja käitlemist ning 

jõudma sihtkohta rahuldavas seisukorras



Hälbeid käsitlevad nõuded

Igas partiis võib olla tooteid, millede kvaliteet ei vasta 

pakendil näidatud klassi nõuetele (kuni 10%), 

sealhulgas võib olla tooteid, millede kvaliteet ei vasta 

miinimumnõuetele

(I klassis kuni 1%, erandina lubatakse maasikate 

partiis kuni 2% maasikate arvust või kaalust riknenud 

tooteid, II klassis ning üldise standardi alusel liigitatud 

toodetel kuni 2%).









Ei ole terve, kuid lubatud



Lubatud 10% hulgas partiis





Üldine turustamisstandard
Ploomid



Kahjuri kahjustus – ei ole lubatud





Lubatud



Lubatud



Ei ole lubatud



Muld – liiga palju, ei ole lubatud



Aitäh!
Saima Evendi

saima.evendi@pma.agri.ee


