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Kvaliteedikavad

Euroopa Liidu kvaliteedikavad

• EL-i mahelogo kandvad tooted

• Kaitstud päritolunimetus (KPN)

• Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

• Garanteeritud traditsiooniline toode (GTT)

Siseriiklikud kvaliteedikavad

• „Rohumaaveise liha tootmine“



Euroopa Liidu kvaliteedikavad KPN, KGT ja GTT 
Kvaliteedimärk Tooted Kas tohib Eestis 

valmistada?

KPN – Kaitstud
päritolunimetus

PDO – Protected
Designation of origin

Põllumajandustooted, toit ja 
veinid. 
Näiteks: Parmigiano 
Reggiano, Prosciutto di 
Parma, Porc noir de 
Bigorre.

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

KGT – Kaitstud
geograafiline tähis

PGI – Protected
Geographical Indication

Põllumajandustooted, toit, 
veinid, piiritusjoogid, 
aromatiseeritud veinid.
Näiteks: Estonian vodka, 
Edam Holland, Chorizo 
Riojano, Scotch Beef.

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

GTT – Garanteeritud 
traditsiooniline toode

TSG – Traditional Speciality
Guaranteed

Põllumajandustooted ja toit
Näiteks: Karjalanpiirakka, 
Jamón Serrano, Kabanosy 
staropolskie. 

Vt tootespetsifikatsiooni. 
Ei ole seotud geograafilise 
piirkonnaga. 



Eesti EL-i kvaliteedikava KGT alusel kaitstud 
nimetused

Autor: Heili Sadam

Allikas: https://estonian-vodka.ee

Estonian vodka – esimene kaitstud 

geograafiline tähis (KGT), 

registreerimisprotsess lõppes 2019. aastal*.

Sõir – kaitstud geograafilise tähise (KGT) 

registreerimisotsus 1. juunil 2021. Otsus 

jõustus 20. juunil 2021.

* Nimetus Estonian vodka oli kaitstud alates 2008. aastast.

Autor: Meelis Mõttus



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“



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



Info registreeritud nimetuste kohta



EL-i kvaliteedikavade KGT, KPN ja GTT alusel 
kaitstud nimetused riikide lõikes, 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



EL-i kvaliteedikavade KGT ja KPN alusel kaitstud 
nimetusega toodete müügikäive, EL-28 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



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

Allikas: Giview andmebaas



Iirimaa kaitstud geograafilise tähise (KGT) 
taotlus rohumaaveise lihale

Allikas: GIview andmebaas, Bord Bia



Allikas: Ireland Department of Agriculture, Food and the Marine, https://www.gov.ie/en/publication/61632-national-

appeal-procedure-for-irish-grass-fed-beef/

https://www.gov.ie/en/publication/61632-national-appeal-procedure-for-irish-grass-fed-beef/


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



Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamise 
taotlemine

Tootjarühma 
moodustamine, 

eeskirja 
koostamine

Tunnustamata 
eeskirja 

saatmine 
Euroopa 

Komisjoni

Eeskirja 
tunnustamiseks 

esitamine

Kvaliteedikava 
tunnustamine / 
tunnustamata 

jätmine

Kuni 6 kuud



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

Link määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015010

https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015010


Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamisest

Valdkondades, kus on olemas asjaomased standardid või 

õigusaktid, tuleb väidetes neid standardeid või õigusakte 

arvesse võtta ja väited peavad olema nendega kooskõlas 

ning neile tuleb viidata spetsifikaatides (nt kui süsteemis 

väidetakse, et kasutatakse mahepõllundustooteid, siis peab 

süsteem põhinema määrusel (EÜ) nr 834/2007)

Allikas: Komisjoni teatis ELi suunised põllumajandustoodete ja toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise 

süsteemide parimate tavade kohta, mis avaldati 2010 ja mida kohaldatakse liikmesriikide poolt tunnustatud 

kvaliteedikavadele: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216(02)&from=et

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216(02)&from=et


Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamisest

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 34:

Keelatakse liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja 

kõik samaväärse toimega meetmed. 

Mõeldud igasuguste eeskirjade või meetmete keelamiseks, 

mis tõenäoliselt takistaks Euroopa Liidu sisekaubandust

(kohtuotsused Dassonville, 8/74, ECLI:EL:C:1974:82, punkt 5; 

Eggers, 13/78, ECLI:EU:C:1978:182, punkt 26)

Allikas: Euroopa Komisjon; Euroopa Liidu toimimise leping: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET


Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamisest

Kuna kõnealused riiklikud kvaliteedikavad ei ole (täielikult) 

ELi õigusaktidega reguleeritud, tuleb neist vastavalt 

tehniliste eeskirjade direktiivis 2015/1535/EL kehtestatud 

rangele korrale eelnõu etapis Euroopa Komisjonile teatada

TNVS § 43 lõige 1: 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike 

tuleb teavitada ettevalmistatavast ja vastuvõetud õigusaktist, mis 

sisaldab toodet puudutavat või toote turustamist mõjutavat 

tehnilist normi, sealhulgas sanitaar- või fütosanitaarmeedet

Allikas: Euroopa Komisjon; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=EN; TNVS: https://www.riigiteataja.ee/akt/TNVS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=EN
https://www.riigiteataja.ee/akt/TNVS


Siseriiklikust kvaliteedikavast teatamine



Säästva veiseliha ja 
lambaliha tagamise 

kava (SBLAS)

Bord Bia rohusöödal 
kasvatatud veiste liha 

standard

Irish Grass Fed Beef (KGT)

…

Säästva piimatootmise 
tagamise kava (SDAS)

Rohusöödal kasvatatud 
loomade piima toodete 

standard

…

Standardid farmide 

hindamiseks ja andmete 

kogumiseks

Riiklikud kvaliteedikavad

ELi kvaliteedimärgiga 

KGT või KPN tooted

Iirimaa säästva toidu ja joogi 

programm

Allikas: Bord Bia



Nimes ei ole viidatud 

eripärasele seosele 

toote tunnuste ja 

geograafilise päritolu 

vahel.  Euroopa Kohtu 

otsus C-35/13.

Allikas: Euroopa Komisjon, TRIS 

andmebaas



Bord Bia rohusöödal kasvatatud veiste liha 
standard

Allikas: Euroopa Komisjon, TRIS andmebaas: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/et/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=405

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/et/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=405


Poola liha kvaliteediprogramm

Allikas: Euroopa Komisjon, TRIS andmebaas: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=212

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=212


Allikas: Euroopa Komisjon, TRIS andmebaas: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_491_EN_EN

Ungari toidu kvaliteedikava spetsifikatsioon 
värskele sealihale

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_491_EN_EN


Intellektuaalomandi kaitse
Kaitse 
nimetusele

Kaitse 
kujutisele

Maksumus Kaitse 
kehtivus
üle ELi

Kollektiivne 
kaitse

ELis tuntud 
kvaliteedi-
märk

Siseriiklik 
kvaliteedikava x x - x x x

ELi kvaliteedikavad
KPN ja KGT

√ x - √ √ √

ELi kvaliteedikava 
GTT √/x x - √ √ √

ELi kaubamärk √ √ € 1 000 √ x x

ELi 
kollektiivkaubamärk 

või 
sertifitseerimismärk

√ √ € 1 800 √ √ x



ÜPP toetused

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja 

toote müügi edendamise toetus 

Kvaliteedikavades osalevaid tootjaid koondavad tulundusühistud, 

mittetulundusühingud ja seltsingud

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

http://www.pria.ee/toetused


Allikas: Euroopa Komisjon



Maaeluministeerium – EL-i kvaliteedimärgi taotlused, siseriikliku kvaliteedikava 

tunnustamise taotlemine

Liis Raska 
nõunik,
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

Kadri Pajur
peaspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
kadri.pajur@pta.agri.ee
tel. 53507651

Aivar Alt

juhtivspetsialist

Kalapüügi- ja turukorralduse osakond

Põllumajandus- ja Toiduamet

Aivar.Alt@pta.agri.ee

tel. 512 8485

mailto:liis.raska@agri.ee
mailto:kadri.pajur@pta.agri.ee
mailto:Aivar.Alt@pta.agri.ee


Aitäh!
Liis Raska


