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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“



Allikas: Euroopa Komisjon

1. Geograafiline piirkond + 2. Eripärane toode + 3. Seos 1. ja 2. vahel = KPN           KGT 



* GT aromatiseeritud veinide regulatsioon liigub 1151/2012 alla – registreeritakse kui KGT ning osana 

toidusektorist, alates 1. jaanuarist 2022



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 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



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



Registreerimisprotsess

Maaeluministeerium 
vaatab taotluse läbi

Siseriiklik 
vastuväidete 

esitamine

Euroopa Komisjon 
vaatab taotluse läbi

EL-i tasandil 
vastuväidete 

esitamine

Keskmiselt 2-3 aastat



Vastuväite esitamise põhjused
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. 



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 nimetuste kohta



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

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



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

Allikas: Maaeluministeerium



Nimetus

Mida leiab Google‘i otsingutes?



Nimetus

• Registreeritud nimetusi kaitstakse 

väärkasutuse, jäljendamise või seoste 

loomise eest ka siis, kui kaitstud nimetus on 

tõlgitud.



Nimetus – erandid homonüümsete 
nimetuste puhul

Allikas: Tasteatlas

Allikas: ELT



Näited nimetustest, mis sisaldavad 
üldmõistet

Allikas: ELT



Nimetus

• Rukkileiba on ajalooliselt valmistatud Balti 

riikides, Soomes, Poolas, Venemaal jne.

• Erinevates riikides kasutusel olevad 

nimetused: „must leib“ – Eestis, „черный 

хлеб“ – Venemaal, „melnā maize“ – Lätis jne.



Nimetus

„Eesti must leib“ või „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



Allikas: ELT

Näited – Poola KGT „Chleb prądnicki”



Näited – Poola KGT „Chleb prądnicki”

Allikas: ELT



Näited – Poola KGT „Chleb prądnicki”

Allikas: ELT



Näited – Poola KGT „Chleb prądnicki”

Allikas: ELT



Näited – Rootsi KPN „Upplandskubb”

Allikas: ELT



Näited – Rootsi KPN „Upplandskubb”

Allikas: ELT



Näited – Rootsi KPN „Upplandskubb”

Allikas: ELT



Näited – Leedu KGT „Daujėnų naminė 
duona”

Allikas: ELT



Näited – Leedu KGT „Daujėnų naminė 
duona”

Allikas: ELT



Näited – Leedu KGT „Daujėnų naminė 
duona”

Allikas: ELT



Näited – Leedu KGT „Daujėnų naminė 
duona”

Allikas: ELT



Näited – Itaalia KPN „Pagnotta del 
Dittaino”

Allikas: ELT



Näited – Itaalia KPN „Pagnotta del 
Dittaino”

Allikas: ELT



Näited – Itaalia KPN „Pagnotta del 
Dittaino”

Allikas: ELT



Näited – Läti GTT „Salinātā rudzu 
rupjmaize” 

Allikas: ELT



Näited – Läti GTT „Salinātā rudzu 
rupjmaize” 

Allikas: ELT



Milline on traditsiooniline retsept? 
Tooraine päritolu?
Nõuandva õigusega komisjon:

• Maaeluministeerium

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

• Patendiamet

• Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

• Eesti Toiduainetööstuse Liit

• Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

• Eesti Kaupmeeste Liit

• Põllumajandus- ja Toiduamet

• Veterinaar- ja Toidulaboratoorium



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

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



Põllumajandustoodete ja toidu 
KPN/KGT/GTT müügikäive ja registreeritud 
nimetuste arv riikide lõikes, 2017

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



EL-i kvaliteedikavade alusel kaitstud 
nimetusega toodete müügikäive, Poola 
2017 mln €

Allikas: AND-International study for DG AGRI, 2019



Ekspordi osakaal GT toodete/GTT müügi 
puhul liikmesriikide lõikes, 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



Eestis on tarbijate teadlikkus 
kvaliteedimärkidest madal

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring (2016) „Elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud“



Euroopa Liidus on tarbijate teadlikkus 
kvaliteedimärkidest pigem madal

Allikas: Euroopa Komisjon, 2020



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



Allikas: Euroopa Komisjon



ÜPP toetused 

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja 

toote müügi edendamise toetus 

Kvaliteedikavades osalevaid tootjaid koondavad tulundusühistud, 

mittetulundusühingud ja seltsingud

Taotlusvoorude kohta täpsem info PRIA veebilehel ‒

www.pria.ee/toetused

http://www.pria.ee/toetused


Kaubamärgi, päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise vaheline seos

Parmigiano 
Reggiano

Allikas: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)



Kaubamärgi, päritolunimetuse ja 
geograafilise tähise vaheline seos

Allikas: Cologne Court, 2010

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



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.



Maaeluministeerium – EL-i kvaliteedimärgi taotlused, riikliku 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, riikliku 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


