Lisa 1_2022

PÄÄSUKESEMÄRK ehk TUNNUSTATUD EESTI TOIT
Kasutamisõiguse taotlemise tingimused ja kord
Pääsukesemärki annab välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK)
ning kõik õigused märgi omandusele ja kasutamisele on EPKK-l.
Pääsukesemärgi kasutamisõigust saab taotleda:
• Eestis registreeritud ettevõte
• tootele, mis on valmistatud kodumaisest põhitoorainest.

Pääsukesemärgi logo ja erilogod
Pääsukesemärgi tunnuslause on Tunnustatud Eesti toit.
Pääsukesemärgi logo, millel tunnuslause Tunnustatud Eesti
toit, kasutatakse mitmest põhitoorainest valmistatud toote
puhul, millest ükski ei ole põhikoostisosa või kui tootel ei
soovita viidata konkreetsele põhikoostisosale.

Pääsukesemärk pakub võimalust ka selgelt viidata konkreetsele kodumaisele põhitoorainele
ning kasutada tootel Pääsukesemärgi erilogo. Sellisel juhul võib sõna „toit“ olla asendatud
nt sõnadega „liha“, „piim“, „mesi“, „muna“, „kala“, „rukis“, „nisu“, „mari“, „õun“ jne.

Pääsukesemärgi kasutamisõigus
Ettevõte omandab Pääsukesemärgi kasutamisõiguse, kui:
• toode on läbinud hindamise,
• toode on kantud EPKK poolt hallatavasse registrisse,
• ettevõtja on allkirjastanud EPKK-ga litsentsilepingu ning maksnud litsentsitasu.
Toote hindamine ja litsentsitasu määratakse vastavalt EPKK poolt kehtestatud hinnakirjale.

Pääsukesemärgi taotlemise tingimused
Pääsukesemärgi kasutamisõiguse taotlemiseks tuleb esitada EPKK-le vormikohane
avaldus. Kui ettevõte soovib märki mitmele erinevale tootele, tuleb vormistada nii mitu
avalduse vormi kui on tooteid, st üks avaldus = üks toode, kaks avaldust = kaks toodet.
Avalduse juurde kuuluvad järgmised dokumendid:
• toote analüüsi tulemused - vastavalt ettevõtja poolt läbi viidud füüsikaliskeemiliste ja mikrobioloogiliste laborianalüüside tulemused;
• põhitooraine kodumaist päritolu tõendav dokument - nt leping tarnijaga või
tarnija kinnitus, ostuarve, saateleht, tootja garantiikiri või muu dokument, millest
järeldub üheselt, et tooraine on eestimaise päritoluga;
• toote pilt.
EPKK-l on õigus küsida ettevõtjalt esitatud kirjalike andmete kohta täpsustavaid
andmeid ja teha päringuid esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.
Vorm taotlemisavalduse ja teiste dokumentide esitamiseks on kättesaadav siin:
https://forms.gle/7n3N74z1eA3ATkEGA

Hindamine
EPKK kontrollib toote põhitooraine päritolu ja viib läbi toote anonüümse sensoorse
hindamise. Ühe toote hindamine maksab 15 eurot + km.
Sensoorsel hindamisel võetakse aluseks ettevõtja esitatud tootekirjeldus. Ettevõtjat
teavitatakse hindamise tulemustest. EPKK teeb otsuse toote registrisse kandmise
või mitte kandmise kohta viie päeva jooksul pärast toote vastavuse hindamist
Toidukvaliteedimärgi statuudis sätestatud nõuetele.
Kui toode loetakse õuetele vastavaks, sõlmitakse Pääsukesemägi kasutamiseõiguse
litsentsileping ning EPKK esitab ettevõtjale litsentsitasu maksmiseks arve. Litsentsileping on tähtajatu. Kui toode juba kannab märki ja vastab jätkuvalt kõikidele
esitatud tingimustele, siis Pääsukesemärgi kandmise õigus pikeneb tootele
automaatselt. Ettevõte saab aasta alguses arve, millel on kirjas kõik tooted, mille
Pääsukesemärgi kandmise õigus pikeneb alanud aastaks.

Hinnakiri
Tasud ühe toote kohta

Hind EPKK liikmele*

Hind mitteliikmele

Hindamistasu

15 €

15 €

Aastane litsentsitasu

100 €

200 €

Litsentsitasu ettevõttele
müügikäibega kuni 200 000 €

50 €

100 €

*Soodustused ei laiene EPKK võlglastele!
Hindadele lisandub käibemaks.

Lisainfo: Meeli Lindsaar / 600 9349 / meeli@epkk.ee

