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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 

7. juuni 2011, 

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja 

sektoriga (muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/428) 

I LISA 

 

B osa 

10. OSA: TOMATITE TURUSTAMISSTANDARD 

I. TOOTE MÄÄRATLUS 

Käesolevat standardit kohaldatakse Solanum lycopersicum L. tomatisortide (kultivarid) 

suhtes, mis on ette nähtud tarbijale müüa värskelt; standardit ei kohaldata tööstuslikuks 

töötlemiseks ettenähtud tomatite suhtes. 

Tomatid liigitatakse nelja kaubanduslikku tüüpi: 

– ümarikud, 

– ribilised, 

– pikergused või piklikud, 

– eri kujuga (kirss-/kokteil-) tomatid (väikeseviljalised sordid). 

II. KVALITEEDINÕUDED 

Standardiga määratletakse müügivalmis ja pakendatud tomatite 

kvaliteedinõuded. 

Lähetamisjärgsetel etappidel võib toodetel siiski esineda vastupidiselt standardi 

nõuetele: 

— vähest värskuse ja turdumuse vähenemist, 

— ekstraklassi mittekuuluvate toodete puhul nende bioloogilisest arengust või 

riknemisohust põhjustatud vähest kvaliteedi halvenemist 

A. Miinimumnõuded 

 Võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peavad kõikide 

klasside tomatid olema: 

– terved, 

– veatud; mädanenud või toiduks kõlbmatud riknenud tooted ei ole 

lubatud,  

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 
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– värske välimusega,  

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta, 

– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja/või maitseta. 

 Kobartomatite varred peavad olema värsked, terved, puhtad ning ilma 

lehtede ja nähtavate võõrkehadeta. 

 Tomatid peavad olema niisuguses valmimisastmes ja seisukorras, et need: 

– taluvad vedu ja käitlemist ning 

– jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

B. Nõuded küpsuse kohta 

Tomatid peavad olema niisuguses valmimis- ja küpsusastmes, et nende 

küpsemine võib jätkuda rahuldava küpsusastmeni. 

C. Liigitamine 

 Tomatid liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi: 

i) Ekstraklass 

 Selle klassi tomatid peavad olema eriti hea kvaliteediga. Viljad 

peavad olema tugeva viljalihaga ja sordile iseloomulikud. 

 Tomatid peavad olema ilma „rohelise kraeta”, veatud, välja arvatud 

tühised pindmised vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, 

säilivust ega esitusviisi pakendis. 

ii) I klass 

 Selle klassi tomatid peavad olema hea kvaliteediga. Viljad peavad 

olema piisavalt tugeva viljalihaga ning sordile ja/või 

kaubanduslikule tüübile iseloomulikud. 

 Neil ei tohi olla lõhesid ega nähtavaid „rohelisi kraesid”. Viljadel 

võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote 

üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis: 

– tühised kuju- ja valmimisvead, 

– tühised värvusvead, 

– tühised pindmised vead, 

– väga väikesed muljutised. 

 Ribilistel tomatitel: 

– võivad olla kuni 1 cm pikkused armistunud lõhed, 

– ei tohi olla mügarikke, 
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– võivad olla väikesed korgistumata nabajad moodustised, 

– võib olla kuni 1 cm2 suurune emakasuudme korgistumine, 

– võib olla peenike piklik (õmblusekujuline) õiearm, mille 

pikkus on kuni kaks kolmandikku tomati suurimast 

läbimõõdust. 

iii) II klass 

 Sellesse klassi kuuluvad tomatid, mida ei või liigitada kõrgmatesse 

klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud 

miinimumnõuetele. 

 Viljad peavad olema piisavalt tugeva viljalihaga (mis võib olla veidi 

vähem tugev kui I klassi tomatitel) ja neil ei tohi olla armistumata 

lõhesid. 

 Tomatitel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised 

kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused: 

– tühised kuju- ja valmimisvead, 

– värvusvead, 

– pindmised vead või muljutised, kui need ei riku vilja oluliselt, 

– kuni 3 cm pikkused armistunud lõhed ümarike, ribiliste ja 

piklike tomatite puhul. 

 Ribilistel tomatitel: 

– võib olla suuremaid mügarikke kui I klassi tomatitel, kuid 

mitte väärarenguid, 

– nabajaid moodustisi, 

– kuni 2 cm2 suurune emakasuudme korgistumine, 

– peenikesi piklikke (õmblusekujulisi) õiearme. 

III. SUURUSNÕUDED 

Suurus määratakse kindlaks ristlõike suurima läbimõõdu, kaalu või arvu alusel. 

Järgmisi nõudeid ei kohaldata kobartomatite suhtes ja need ei ole kohustuslikud. 

- alla 40mm läbimõõduga kobar- ja kirsstomatite puhul; 

- ebaühtlase kujuga ribiliste tomatite puhul ning 

- II klassi puhul. 

Ühtlase suuruse tagamiseks pakendis ei ületa ühe pakendi viljade suurus: 

a) läbimõõdu järgi mõõdetavate tomatite puhul: 

– 10 mm, kui väikseima vilja läbimõõt (nagu märgitud pakendil) on 

alla 50 mm, 
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– 15 mm, kui väikseima vilja läbimõõt (nagu märgitud pakendil) on 

50 mm ja rohkem, kuid alla 70 mm, 

– 20 mm, kui väikseima vilja läbimõõt (nagu märgitud pakendil) on 

70 mm ja rohkem, kuid alla 100 mm, 

– 100 mm ja suurema läbimõõduga viljade suhtes läbimõõdu vahe 

piirangut ei kohaldata. 

 Suuruskoodide kohaldamisel tuleb järgida alljärgnevas tabelis esitatud 

koode ja läbimõõduvahemikke. 

Suuruskood Läbimõõt 

(millimeetrites) 
0 ≤ 20 

1 > 20 ≤ 25 

2 > 25 ≤ 30 

3 > 30 ≤ 35 

4 > 35 ≤ 40 

5 > 40 ≤ 47 

6 > 47 ≤ 57 

7 > 57 ≤ 67 

8 > 67 ≤ 82 

9 > 82 ≤ 102 

10 > 102 

b) Kaalu või arvu järgi suurusklassidesse määratud tomatite suuruse vahe 

peaks olema vastavuses punktis a märgitud vahega. 

IV. HÄLBEID KÄSITLEVAD NÕUDED 

Kõigis turustusetappides võib igas pakendis olla tooteid, mille kvaliteet ja suurus 

ei vasta pakendil näidatud klassi nõuetele. 

A. Kvaliteedihälbed 

i) Ekstraklass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul tomatite arvust või kaalust 5% ei 

vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab I klassi nõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 0,5% toodetest, mis vastavad II klassi 

kvaliteedinõuetele. 

ii) I klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul tomatite arvust või kaalust 10% 

ei vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab II klassi nõuetele. Selle 

hälbe piirides võib olla kokku kuni 1% toodetest, mis ei vasta II 

klassi kvaliteedi- ega miinimumnõuetele või on riknenud. 

Kobartomatite puhul võib 5% tomatite arvust või kaalust olla varre 

küljest lahti. 

iii) II klass 
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 Lubatud on koguhälve, mille puhul tomatite arvust või kaalust 10% 

ei vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 2% riknenud tooteid. Kobartomatite 

puhul võib 10% tomatite arvust või kaalust olla varre küljest lahti. 

B. Suurushälbed 

 Kõikide klasside puhul: lubatud on koguhälve, mille puhul 10% tomatite 

arvust või kaalust ei vasta suurusnõuetele. 

V. ESITUSVIISI KÄSITLEVAD NÕUDED 

A. Ühtsus 

 Kõigi pakendite sisu peab olema ühtlane ja sisaldama ainult sama 

päritoluga, sama sorti või kaubanduslikku tüüpi, sama kvaliteedi ja 

suurusega (kui toode liigitatakse suuruse järgi) tomateid. 

 Ekstraklassi ja I klassi tomatid peavad olema ühtse küpsusastme ja 

värvusega. Lisaks peavad piklikud tomatid olema peaaegu ühepikkused. 

 Selgelt eri värvi, sorti ja/või kaubanduslikku tüüpi tomatite segu võib 

pakkida ühte pakendisse tingimusel, et need on ühtlase kvaliteediga ning 

iga värvi, sordi ja/või kaubandusliku tüübi kaupa ühesuguse päritoluga. 

 Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

B. Pakendamine 

 Tomatid peavad olema pakitud nii, et need on nõuetekohaselt kaitstud. 

 Pakendi sisematerjal peab olema puhas ja niisugune, et see ei riku toodet 

välis- ega seespidiselt. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, 

eelkõige paberi või templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on 

kasutatud mürgivaba tinti või etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi. 

 Üksikule tootele kinnitatavad kleebised peavad olema sellised, et pärast 

eemaldamist ei jääks neist nähtavaid liimijälgi ega pinnakahjustusi. 

Laseriga kantud teave ei tohiks tekitada vigu viljalihale või puuvilja 

pinnale. 

 Pakend peab olema ilma igasuguste võõrkehadeta. 

VI. MÄRGISTAMISNÕUDED 

Iga pakendi* ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt 

nähtavate tähtedega järgmised andmed. 

A. Identifitseerimistunnused 

 Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aadress (näiteks: 

tänav/linn/piirkond/postiindeks ja riik, kui see erneb päritoluriigist). 

 Selle teabe võib asendada: 
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– kõikidel pakenditel, välja arvatud kinnispakkidel, ametlikult 

väljastatud või tunnustatud koodmärgiga, mis tähistab pakendajat 

ja/või lähetajat ja mis on kantud märke „Pakendaja ja/või lähetaja” 

(või samaväärsed lühendid) vahetusse lähedusse. Koodmärgile peab 

eelnema tunnustava riigi ISO 3166 kahetäheline riigi/piirkonna 

kood, kui ei ole tegemist päritoluriigiga; 

– ainult kinnispakkide puhul Euroopa Liidu piires registreeritud müüja 

nime ja aadressiga, mis on kantud märke „Pakendatud (kelle jaoks):” 

või samaväärse märke vahetus läheduses. Sellisel juhul peab 

märgistusel olema ka pakendajat ja/või lähetajat tähistav kood. 

Müüja annab selle koodi tähenduse kohta kontrolliasutusele sellist 

teavet, mida viimane vajalikuks peab. 

B. Toote liik 

– „Tomatid” või „kobartomatid” ja kaubanduslik liik või „kirss-

/kokteiltomatid” või „kirss-/kokteilkobartomatid ” või muu 

samaväärne väikeseviljaliste sortide nimetus kui pakendi sisu ei ole 

nähtav.  

– selgelt eri sorti, kaubanduslikku tüüpi ja/või värvi tomatite segu 

puhul „Tomatite segu” või samaväärne nimetus. Kui toode ei ole 

pakendis nähtav, tuleb märkida kaubaüksuses sisalduvate toodete 

värvid, sordid või kaubanduslikud tüübid. 

– Sordi nimi (ei ole kohustuslik). 

C. Toote päritolu 

 Päritoluriik1 ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik 

või kohalik nimetus. 

 Segude puhul, mis sisaldavad selgelt eri värvusega, eri sordist ja/või eri 

kaubandusliku tüübi tomateid, mille päritolu erineb, märgitakse iga 

päritoluriik asjaomase värvuse, sordi ja/või kaubandusliku tüübi juurde. 

D. Kaubanduslikud andmed 

– Klass. 

– Suurus (kui toode sorditakse suuruse järgi) väljendatud kui 

– miinimum- ja maksimumläbimõõt või 

– miinimum- ja maksimumkaal või 

– III jaotises osutatud suuruskood või 

– Arv, millele järgneb minimaalne ja maksimaalne suurus. 

E. Ametlik kontrollimärk (ei ole kohustuslik) 

                                                 
1 Märkida tuleb täis- või tavanimi.  

*Nimetatud märgistust käsitlevaid sätteid ei kohaldata pakendis esitatud müügipakendite puhul. Kuid neid 

kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul. 
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Esimeses lõigus nõutud andmeid ei pea märkima pakenditele, kui need 

sisaldavad müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgelt nähtavad ja kõikidele 

müügipakenditele on kantud kõnealused andmed. Nimetatud pakenditel ei tohi 

olla eksitavaid märgiseid. Kui kõnealused pakendid pannakse välja kaubaalustel, 

peavad vastavad märked olema pandud nähtavalt vähemalt kahele kaubaaluse 

küljele. 

 
 

 


