Abimaterjal värske puu- ja köögivilja jaemüüjatele
Puu- ja köögiviljasektori tooted, mis on mõeldud tarbijale värskelt müümiseks, võib
turustada üksnes siis, kui need on veatud ja turustatava kvaliteediga ning kui on
näidatud nende päritoluriik (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013,
artikkel 76, lõige 1) – nimetatud nõudeid käsitletakse üldise turustamisstandardina, ehk
teiste sõnadega kõige üldisemad turustamise reeglid (Euroopa Komisjoni (edaspidi EK
rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, I lisa A osa) ja konkreetse turustamisstandardina ehk
üksikasjalikud turustamise reeglid (EK rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, I lisa B osa), mis
on kehtestatud kümnele värskele puu- ja köögiviljale – õunad, pirnid, virsikud ja
nektariinid, kiivid, maasikad, tsitrusviljad (sidrunid, apelsinid, mandariinid),
viinamarjad, tomatid, paprikad ja salatid (välja arvatud salat potis ja üksikute lehtedena).
Kõik muud värsked puu- ja köögiviljad (välja arvatud kartul, banaan, tükeldatud või kooritud
tooted, metsaseened, kapparid, kooritud pähklid ja mõrumandlid) peavad vastama üldisele
turustamisstandardile, sh salat potis ja üksikute lehtedena ning muu maitseroheline.
Teabe üksikasjad jaemüügietapis
Teabe üksikasjad peavad olema loetavad, nähtavad ja esitatud toote juures viisil, mis ei
eksitaks tarbijat.
Konkreetse turustamisstandardi alusel turustatavatel toodetel on kohustuslik märkida:





Toote nimetus
Päritoluriik
Kvaliteediklass
Sordinimi (õunad, pirnid, apelsinid ja viinamarjad)

Üldise turustamisstandardi alusel turustatavatel värsketel puu- ja köögiviljadel on kohustuslik
märkida toote nimetus ja päritoluriik.
Näiteid korrektsest märgistusest lahtiselt müüdavale kaubale
Alljärgnevalt on toodud mõned näited nõuetekohasest märgistusest, kus kohustuslike andmete
esitamise järjekord ei ole määratud. Lubatud on muu vajaliku teabe lisamine.
Päritoluriik
Toote nimetus

Poola
Konkreetne turustamisstandard

Õun

Sordinimi

Champion

Kvaliteediklass

II klass

Päritoluriik

Üldine turustamisstandard

Toote nimetus

Eesti
Kaalikas

Päritoluriigi märkimisel on kohustuslik esitada riigi täisnimi (välja arvatud USA ja LAV).
Riiginimede lühendite (nt NL või UK) märkimine ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud
päritoluriigi märkimisel kasutada termineid „kohalik toodang“, „kodus kasvatatud“ vms.
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Viinamarjadel on kohustuslik märkida sordinimi (nt `Red Globe`). Sordinimena ei ole lubatud
kasutada termineid „hele“ või „tume“.
Vajalik teave on üldjuhul toodud originaalpakendi märgistusel, millesse värske toode on
pakitud – trükituna otse pakendile, pakendi lahutamatu osa moodustavale märgisele või
kinnitatud pakendi külge.
Pakendatud kaupadel tuleb lisaks eeltoodule näidata ka netokaal. Nimetatud nõuet ei
kohaldata tükikaupa müüdavate toodete puhul, kui ühikute arv on selgesti nähtav või märgisel
osutatud.
Üksikult kiletatud või pakendatud tooteid (nt kurgid, lillkapsad, baklažaanid, vms) ei loeta
väikepakenditeks, pigem on kile sellistel juhtudel kaitseks kuivamise ja pinnakahjustuste eest.
Üksikutel toodetel märgistuse nõuet ei kohaldata.
Pakendid netokaaluga kuni viis kilogrammi, mis sisaldavad eri tüüpi värskeid puu- ja
köögivilju, võib turustada, kui:
 Tooted on ühtlase kvaliteediga ning iga toode vastab kas konkreetsele- või üldisele
turustamisstandardile
 Pakendid on nõuetekohaselt märgistatud
 Segu ei ole niisugune, mis võiks tarbijat eksitada
Kui segu sisaldab mitmest liikmes- või kolmandast riigist tooteid, on märgistusel lubatud
päritoluriikide täisnimed asendada:
 Euroopa Liidust pärit puu- ja köögivilja segu
 Väljastpoolt Euroopa Liitu pärit puu- ja köögivilja segu
 Euroopa Liidust ja Väljastpoolt Euroopa Liitu pärit puu- ja köögivilja segu
Nõuded kvaliteedile
Kvaliteedi miinimumnõuded peavad olema täidetud ning tooted peavad olema:






Terved (tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole lubatud)
Veatud
Puhtad
Taimekahjuriteta ja nende tekitatud kahjustusteta
Võõrlõhna- ja maitseta

Toote valdaja vastutab turustamisstandarditele vastavuse tagamise eest, et säiliks toote
selline kvaliteet, kuhu klassi see on määratud.
Toode, mis on müügiks välja pandud ning on riknema hakanud, tuleb koheselt müügilt
eemaldada või alandada kvaliteediklassi tingimusel, et see vastab veel miinimumnõuetele.
Konkreetse turustamisstandardi alusel turustatavatel toodetel võib kolm kvaliteediklassi
(ekstraklassi ei ole kehtestatud salatitele) lühidalt kokku võtta järgnevalt:
 Ekstraklass – väga hea kvaliteediga toode, mis on ühtlase kuju ja välimusega, lubatud
on minimaalsed pindmised defektid.
 I klass – hea kvaliteediga toode, lubatud on vähesed defektid nagu pinna- või
kujuvead.
 II klass – rahuldava kvaliteediga toode, millel võib olla üks või mitu defekti nagu
muljumisjäljed, pindmised kahjustused või värvusdefektid.
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Nõuded arvetel ja saatedokumentidel
Arvetel ja saatedokumentidel, välja arvatud tarbijatele ettenähtud kviitungid, on kohustuslik
märkida üldise turustamisstandardi järgi turustatavatel toodetel toote nimetus ja päritoluriik.
Konkreetse turustamisstandardi puhul on kohustuslik märkida toote nimetus, päritoluriik,
kvaliteediklass ning sordinimi (õunad, apelsinid, pirnid ja lauaviinamarjad).
Lisainfot leiate Põllumajandusameti kodulehelt www.pma.agri.ee aiandustoodete valdkonna
rubriigi alt. Turustamisstandardite all on toodud väljavõte EK rakendusmäärusest (EL) nr
543/2011, millest leiate nii üldise kui konkreetsed turustamisstandardid.
Teie küsimustele vastavad nii maakonna peaspetsialistid kui ka aianduse büroo
ametnikud.
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