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Tunnustatud 
tootjaorganisatsioon –
kellele ja miks tunnustada?



Mis on mis?



Mis on tootjaorganisatsioon?

Tootjaorganisatsioon on Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu 
suurendamiseks



Tootjaorganisatsioonide roll tarneahelas

• ELis on 10,3 mln põllumajandustootjat – suhteliselt väikesed, 
tegutsevad üksteisest sõltumatult

• Töötlejate ja hulgi- ja jaemüüjate seas palju suurettevõtjaid 

• Ebavõrdsed läbirääkimispositsioonid – põllumajandustootjatel raske 
kaitsta oma huve tarneahela teiste osalejatega peetavatel 
läbirääkimistel

• Põllumajandustootjate ühise läbirääkimispositsiooni tugevdamiseks 
toetab EL põllumajandustootjaid, kes soovivad koostöö tegemiseks 
ühineda tootjaorganisatsioonidesse ja neid, kes soovivad teha 
koostööd oma partneritega toidutarneahela tootmis- ja 
kaubanduspoolel, moodustades nn tootmisharudevahelisi 
organisatsioone



Tootjaorganisatsioonide eelised

• Aitavad põllumajandustootjatel vähendada tehingukulusid ning teha koostööd oma 
toodete töötlemisel ja turustamisel

• Annavad põllumajandustootjatele parema ühise läbirääkimispositsiooni võimaldades:

• koondada tarneid

• parandada turustamist

• pakkuda liikmetele tehnilist ja logistilist tuge

• aidata kvaliteedijuhtimisega

• soodustada teadmussiiret

• Võivad vähendada tarneahela järgmiste lülide tehingukulusid:

väiksem ebakindlus pikaajalise planeerimise osas

vähem ärisuhteid ja stabiilsemad hinnad

tarnete tõhusam korraldamine ja tarnimine

parem kvaliteedi tagamine (andmed, jälgitavus, ohutus)



Konkurentsiõigus ja erandid

Üldreeglina on ELi konkurentsiõigusega keelatud kahe või enama sõltumatu
turuosalise vahelised kokkulepped (nt hinnakokkulepped) mis piiravad konkurentsi.
Selline keeld puudutab näiteks kokkuleppeid, mille eesmärk on piirata või kontrollida
tootmist, turge, tehnilist arengut, investeeringuid või tarneallikaid

Põllumajandussektoris tehakse põllumajandustootjatele üldistest konkurentsieeskirjadest
erandeid ühise turukorralduse määruse raames (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus
(EL) 1308/2013 artiklid 152, 209 ja 222):

 tunnustatud tootjaorganisatsioon võib oma liikmete nimel nende kogutoodangu või
kogutoodangu osaga seoses kavandada tootmist, optimeerida tootmiskulusid,
viia põllumajandustooteid turule ja pidada läbirääkimisi põllumajandustoodete
tarnelepingute üle

Teatavates sektorites on tootjaorganisatsioonide pakkumise juhtimise kohta koostatud
erandid, nt kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustu ja singi
(artikkel 150 ja artikkel 172) ning veini puhul



Tootjaorganisatsiooni tunnustamine  

Tunnustuse saamiseks peab põllumajandussektori tootjaorganisatsioon:

• olema loodud tootjate algatusel

• koosnema konkreetse põllumajandussektori tootjatest ja tegutsema 

nende juhtimisel

• tegelema vähemalt ühe tegevusega:

• ühine töötlemine

• ühine turustamine, sh ühine müügiplatvorm ja  transport

• ühine pakendamine, märgistamine ja reklaamimine

• ühine kvaliteedikontroll

• ühine seadmete ja hoidlate kasutamine 

• sisendite ühishanked

• tootmisega otseselt seotud jäätmete ühine käitlemine vms

• järgima vähemalt ühte konkreetset eesmärki



Tootjaorganisatsioon peab järgima vähemalt ühte konkreetset eesmärki:

1) tootmise kavandamine ja kohandamine vastavalt nõudlusele, eriti kvaliteedi ja koguse osas
2) pakkumise koondamine ja toodete turuleviimine, sh otseturunduse kaudu
3) tootmiskulude ja investeeringutasuvuse optimeerimine reageerimaks keskkonnaalastele ja 

loomade heaolu standarditele, ning omahindade tasakaalustamine
4) säästvate tootmismeetodite, uuenduslike tavade, majanduskonkurentsi ja turu arengu uuringute 

tegemine
5) keskkonnasäästlike viljelustavade ja tootmistehnoloogia ning loomade heaolu tagamise tavade ja 

tehnika kasutamise edendamine ja selleks tehnilise abi osutamine
6) tootmisstandardite kasutamise edendamine ja selleks tehnilise abi osutamine, tootekvaliteedi 

parandamine ja kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või riikliku kvaliteedimärgisega 
toodete arendamine

7) kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks ning elurikkuse 
säilitamiseks või arendamiseks

8) loodusvarade säästvasse kasutamisse ja kliimamuutuste leevendamisse panustamine
9) reklaami ja turustamise algatuste ettevalmistamine
10)puu- ja köögiviljasektori rakenduskavade kohaselt moodustatud ühisfondide juhtimine
11)futuuriturgude ja kindlustussüsteemide kasutamiseks vajaliku tehnilise abi andmine

Tootjaorganisatsiooni eesmärgid 



Tunnustust taotlev tootjaorganisatsioon peab olema juriidiline isik 
(tulundusühistu) või juriidilise isiku selgelt määratletud osa (piim -ja 
piimatootesektor):

• millel on miinimum arv liikmeid ja/või mis tagab oma tegutsemispiirkonnas turustatava 
toodangu miinimumkoguse või -väärtuse

• mis esitab tegevuste nõuetekohase elluviimise kohta piisavaid tagatisi nii kestuse kui ka 
tõhususe, inimressursi, seadmete ja tehnika liikmete kasutusse andmise ja asjakohasel 
juhul pakkumise koondamise seisukohast lähtudes

• millel on põhikiri, mis annab liikmetele võimaluse organisatsiooni demokraatlikult 
kontrollida

Mitmes sektoris tegutsevale TO-le võib anda rohkem kui ühe tunnustuse, 
tingimusel, et TO vastab iga sektori puhul, mille osas ta tunnustust taotleb, 
tunnustamise tingimustele

Eri riikide põllumajandustootjad võivad ühineda piiriüleseks 
tootjaorganisatsiooniks. Sellisel juhul tunnustab organisatsiooni ELi riik, kus 
asub organisatsiooni peakorter

Tootjaorganisatsiooni tunnustamine 
tingimused



• Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded,
tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotlusele esitatavad nõuded
ja teavitamisel esitatavate andmete loetelu – kehtestatud maaleuministri määruses nr 38
„Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine“

• Tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liidu ja tootmisharudevahelise
organisatsiooni tunnustamiseks esitatakse taotlus PRIA-le

• Tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liitu ja tootmisharudevahelist
organisatsiooni tunnustatakse tähtajatult

• Tunnustatud tootjaorganisatsioon peab ka peale tunnustamist vastama tunnustuse
saamiseks esitatud nõutele – tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud
tootjaorganisatsioonide liidu vastavust nõuetele kontrollib PRIA iga kolme aasta järel

Tootjaorganisatsiooni tunnustamisest



Puu- ja köögiviljasektoris ning muudes 
põllumajandussektorites tootjaorganisatsioonina 
tunnustamisest
Tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu või 
Eestis asuv Euroopa ühistu (SCE), kes: 

• koosneb vähemalt kümnest sõltumatust liikmest

• on kolme majandusaasta keskmisena turustanud alljärgnevas väärtuses 
põllumajandustoodet:

1) puu- ja köögivilja 100 000 euro eest

2) kartulit 3 000 000 euro eest

3) teravilja, sealhulgas õlikultuure ja kaunvilja, 6 000 000 euro eest

4) sealiha 7 000 000 euro eest

5) veiseliha 500 000 euro eest

6) lamba- ja kitseliha 120 000 euro eest

7) muud põllumajandustoodet 100 000 euro eest



Piim- ja piimatootesektor 
tootjaorganisatsioonina tunnustamisest

Tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda tulundusühistu või 
Eestis asuv Euroopa ühistu (SCE), kes:

• koosneb vähemalt kümnest sõltumatust liikmest

• tarnib kalendriaasta jooksul vähemalt viis protsenti Eesti toorpiima 
kogusest



Tunnustatud tootjaorganisatsioonid EL-is

• Euroopa Liidus on ligikaudu 3505 tunnustatud tootjaorganisatsiooni või nende liitu 
(2018), millest 52% tegutsevad puu- ja köögivilja sektoris 



Kvaliteedikavad



Euroopa Liidu kvaliteedikavad

• EL-i mahelogo kandvad tooted

• Kaitstud päritolunimetus (KPN)

• Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

• Garanteeritud traditsiooniline toode (GTT) 



Riiklikult tunnustatud kvaliteedikavad

Kvaliteedikavad 2022/126 art 47:

• „Rohumaaveise liha tootmine“ 

• „Biosfääri programmiala rohumaaveis- ja lammas“ 

• sh põllumajandustoodete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemid, mis vastavad liidu suunistes* sätestatule

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



Riiklikult tunnustatud kvaliteedikavad

Kava raames toodetud lõpptoote peab vastama järgmistele 
nõuetele (delegeeritud määrus (EL) nr 2022/126 artikkel 47 punkt 
a): 

• lõpptoote eripära

• 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



Riikliku kvaliteedikava tunnustamise 
taotlemine

6 kuud



Riikliku kvaliteedikava tunnustamisest

Kvaliteedikava rakendav tootjarühm (tootjate rühm):

Aktiivseid põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, 
mittetulundusühing või seltsing. 

Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode vastab vähemalt 
ühele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2022/126 artikli 47 
punkti a alapunktis i sätestatud nõudele

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

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


Riiklikust kvaliteedikavast teatamine



Riiklikust kvaliteedikavast teatamine 
(Austria)

AMA-Marketing

Kontrollivatel asutustel 
akrediteering ISO/IEC 
17065:2012 



Austria kava on avatud kõigile tootjatele

Allikas: https://amainfo.at/en/konsumenten/quality-seals/ama-quality-seal 



Kvaliteeditagamise süsteemid Iirimaal

Bord Bia akrediteering ISO/IEC 17065:2012 

Kinnitus, et tooted on toodetud sertifitseeritud farmides 

Allikas: Bord Bia



Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 
2022/126 artiklile 47 vastavad kvaliteedikavad 
Iirimaal

Allikas: Tehniliste normide teabesüsteem (TRIS), Bord Bia



Iirimaa kaitstud geograafilise tähise (KGT) 
taotlus rohumaaveise lihale

Allikas: GIview andmebaas, Bord Bia



Standardite skeemid Ühendkuningriigis

Sertifitseeriv asutus vastab ISO/IEC 17065:2012 

Kinnitus, et tooted on toodetud sertifitseeritud farmides 

Allikas: Red Tractor Assurance



Šotimaa kvaliteeditagamise skeem

Kontrolliv asutus plaanib QMS skeemi 

puhul saavutada ISO/IEC 17065:2012 

akrediteeringu 

Allikas: Quality Meat Scotland



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



Strateegiakava 2023—
2027



ÜPP strateegiakava 2023–2027

• Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise toetamine

• Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse

• Sektoripõhised sekkumisliigid

• Riiklike kvaliteedikavade arendamise toetamine

• Liidu ja riiklike kvaliteedikavade raames toodetud toodete 
müügiedendustegevuste toetamine



Tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
arendamise toetus
• Eesmärk: on toetada tunnustatud tootjaorganisatsioone oma

juhtimisvõimekuse tõstmisel ning seeläbi tagada nende jätkusuutlikkus

• Sihtgrupp: tunnustatud tootjaorganisatsioonid

• Toetatavateks tegevused: tunnustatud tootjaorganisatsiooni edasisele
arendamisele suunatud uued tegevused, mis on kirjeldatud toetuse
taotlemiseks esitatavas tegevuskavas

• Toetuse suurus: kuni 10% tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu
väärtusest ja kui turustatava toodangu väärtus aastate lõikes suureneb,
siis mitte rohkem kui 100 000 eurot aastas. Toetust makstakse
tegevuskava alusel iga-aastaste maksetena mitte kauem kui viie aasta
jooksul alates kuupäevast, mil tootjaorganisatsiooni tunnustati, ja toetus
väheneb järk-järgult



Ühistulised investeeringud materiaalsesse 
ja immateriaalsesse põhivarasse
• Eesmärk: on ühistegevuse soodustamine tootmise ja töötlemise etapis

• Sihtgrupp: on tulundusühistud ja tunnustatud tootjaorganisatsioonid või
nende valitseva mõju all olev ettevõtja. Suurprojekti puhul üksnes
tunnustatud tootjaorganisatsioonid või tema valitseva mõju all olev
ettevõtja

• Toetavateks tegevusteks on tootlikud ja roheinvesteeringud:
o masinatesse ja seadmetesse, ehitiste ehitamisse, turustusstruktuuridesse,
o uuenduslike toodete ja kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja tehnoloogiate

väljaarendamisse
o lisandväärtuse andmiseks kõigis tootmisahela etappides
o tootmise digitaliseerimiseks

• Toetuse suurus:
o toetuse määr kuni 50% abikõlblikest kuludest (sõltub riigiabi erisätetest ja taotleja

suurusest)
o ühe taotluse kohta minimaalselt 150 000 eurot
o max suurus kogu programmiperioodi jooksul on 2,5 mln eurot ühe taotleja kohta
o suurprojektide puhul on min toetus taotluse kohta 3 mln eurot ja max toetuse suurus

10 mln eurot



Riiklike kvaliteedikavade arendamise toetamine 
2023–2027

Toetatavad tegevused: Kvaliteedikavade rakendamisega 
seotud kulud (kvaliteedikavade haldamise ja 
projektijuhtimiskulud, kvaliteedikontrollikulud, koolitused jm)

Toetuse suurus: Kuni 100 000 eurot ühe taotleja kohta aastas 
kuni 5 a jooksul iga-aastase maksena 

Toetuse suurus sõltub kvaliteedikavas osalevate 
põllumajandustootjate arvust ja kavandatud tegevustest



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



Iirimaa teavituskampaania EL teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete raames, 2021

Allikas: Euroopa Komisjon 



Austria teavituskampaania EL teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete raames 2015-2017

Allikas: Euroopa Komisjon 



Tänan!

Janeli.Tikk@agri.ee
Liis.Raska@agri.ee
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