
 

 

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 

 

2. OSA: TSITRUSVILJADE TURUSTAMISSTANDARD 

I. TOOTE MÄÄRATLUS 

Käesolevat standardit kohaldatakse järgmiste tsitrusviljaliikide sortide 

(kultivaride) suhtes, mis tuleb tarbijale müüa värskelt, välja arvatud 

tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud tsitrusviljad: 

– sidrunid liigist Citrus limon (L.) Burm. f. Ja kõnealuse liigi hübriidid 

– liiki Citrus reticulata Blanco kuuluvad mandariinid, sealhulgas selle liigi 

ja tema hübriidide satsumad (Citrus unshiu Marcow.), klementiinid (Citrus 

clementina Hort. ex Tanaka), tavalised mandariinid (Citrus deliciosa Ten.) 

ja tangeriinid (Citrus tangerina Tanaka),  

– apelsinid liigist Citrus sinensis (L.) Osbeck. Sortide ja kõnealuse liigi 

hübriidid. 

II. KVALITEEDINÕUDED 

Normis määratletakse müügivalmis ja pakendatud tsitrusviljade 

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 kõikides 

klassides tsitrusviljad olema: 

– terved, 

– muljutiste ja ulatuslike armistunud pindmiste vigastusteta, 



 

 

– veatud; tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole 

lubatud, 

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta, 

– närtsimise ja kuivamise tunnusteta, 

– külmakahjustusteta, 

– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja/või maitseta. 

 Tsitrusviljad peavad olema niisuguses valmimisastmes ja seisukorras, et 

need: 

– taluvad vedu ja käitlemist ning 

– jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

B. Nõuded küpsuse kohta 

 Tsitrusviljade valmimis- ja küpsusaste peab vastama sordi, koristamise aja 

ja kasvupiirkonna kriteeriumidele. 

 Tsitrusviljade küpsus on määratletud järgmiste nõuetega liikide kaupa: 

– minimaalne mahlasisaldus, 

– minimaalne suhkru/happe suhtarv1,  

– värvus.  

 Värvusaste peab olema niisugune, et normaalse küpsemise järel 

saavutavad viljad sihtpunktis sordiomase värvuse. 

                                                 
1 Arvutatud OECD objektiivsete kontrollide suuniste kirjelduse kohaselt. 

 



 

 

 
Minimaalne 

mahlasisaldus 
(%) 

Minimaalne 
suhkru/happe 

suhtarv 
Värvus 

Sidrunid 20  Peab olema sordile iseloomulik. Lubatud 

rohelise (kuid mitte tumerohelise) 

värvusega viljad, kui need vastavad 

mahlasisalduse miinimumnõuetele. 

Satsumad 33 6,5:1 Vähemalt kolmandik vilja pinnast peab 

olema sordiomase värvusega. 

Klementiinid 40 7,0:1 

Mandariini muud liigid 

ja selle hübriidid 

33 7,5:1 Sortide Mandora 

ja Minneola puhul on 

minimaalne 

suhkru/happe suhtarv 

6,0:1 kuni 1. jaanuaril 

2023 algava 

turustusaasta lõpuni 

 

Veriapelsinid 30 6,5:1 Peab olema sordile iseloomulik. Lubatud 

on siiski viljad, mille puhul kergelt 

roheline värvus ei ületa viiendikku vilja 

kogupinnast, kui need vastavad 

mahlasisalduse miinimumnõuetele. 

Apelsinidel, mis on toodetud aladel, kus 

viljade arenemisperioodil on kõrge 

õhutemperatuur ja kõrge suhteline niiskus, 

võib üle viiendiku vilja kogupinnast olla 

roheline, kui need vastavad 

mahlasisalduse miinimumnõuetele. 

Navel-sortide rühm 

(nabaapelsinid) 

33 6,5:1 

Muud sordid 35 6,5:1 

Sordid Mosambi, 

Sathgudi ja Pacitan, 

vilja pinnast rohkem kui 

viiendik rohelise 

värvusega 

33  

Muud sordid, mille vilja 

pinnast rohkem kui 

vieendik rohelise 

värvusega 

45  

 

 

Küpsusnõuetele vastavate tsitrusviljade koorelt võib rohelise värvi eemaldada. Seda 

töötlemisviisi lubatakse kasutada üksnes siis, kui muud organoleptilised omadused jäävad 

samaks. 

C. Liigitamine 

 Tsitrusviljad liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi: 

i) Ekstraklass 

 Selle klassi tsitrusviljad peavad olema eriti hea kvaliteediga. Need 

peavad olema sordile ja/või kaubanduslikule tüübile vastavate 

omadustega. 



 

 

 Tsitrusviljad peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised 

vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega 

esitusviisi pakendis. 

ii) I klass 

 Selle klassi tsitrusviljad peavad olema hea kvaliteediga. Need 

peavad olema sordile ja/või kaubanduslikule tüübile vastavate 

omadustega. 

 Viljadel võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote 

üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis: 

– tühised kujuvead, 

– tühised värvusvead, sh tühised päikesepõletuslaigud, 

– tühised progresseeruvad pindmised vead, mis ei kahjusta 

viljaliha, 

– vilja moodustumisest tulenevad tühised pindmised vead, nagu 

hõbehall soomuseline koorik, korkjas kate või taimekahjurite 

tekitatud kahju,  

– tühised mehaanilisel teel tekkinud armistunud vead, nagu 

rahekahjustused, hõõrdumine või käsitlemisest tingitud 

defektid,  

– mandariini-rühma kõigi tsitrusviljade koore (või kooriku) 

tühine ja osaline eraldumine. 

iii) II klass 

 Sellesse klassi kuuluvad tsitrusviljad, mida ei või liigitada 

kõrgematesse klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud 

miinimumnõuetele. 

 Viljadel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised 

kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused: 

– kujuvead, 

– värvusvead, sh päikesepõletuslaigud,  

– progresseeruvad pindmised vead, mis ei kahjusta viljaliha, 

– vilja moodustumisest tulenevad pindmised vead, nagu hõbehall 

soomuseline koorik, korkjas kate või taimekahjurite tekitatud 

kahju, 

– mehaanilisel teel tekkinud armistunud vead, nagu 

rahekahjustused, hõõrdumine või käsitlemisest tingitud 

defektid,  

– pindmised armistunud vead, 

– krobeline koor, 



 

 

– apelsinide koore (või kooriku) tühine ja osaline eraldumine 

ning mandariini-rühma kõigi tsitrusviljade koore (või kooriku) 

osaline eraldumine. 

III. SUURUSNÕUDED 

Suurus määratakse kindlaks vilja ristlõike suurima läbimõõdu või arvu järgi. 

A. Miinimumsuurus 

Kohaldatakse järgmisi miinimumsuurusi: 

 

Puuviljad ja marjad Läbimõõt (millimeetrites) 

Sidrunid 45 

Satsumad, mandariini muud liigid ja selle 

hübriidid 

45 

Klementiinid 35 

Apelsinid 53 

 

B. Ühtsus 

 Tsitrusvilju võib mõõta järgmistest valikuvõimalustest ühe alusel: 

a) Ühtlase suuruse tagamiseks pakendis ei ületa ühe pakendi viljade 

suurus: 

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

on < 60 mm 

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

on ≥ 60 mm, kuid < 80 mm 

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

on ≥ 80 mm, kuid < 110 mm 

– ≥ 110 mm viljade suhtes läbimõõdu vahe piirangut ei 

kohaldata. 

b) Suuruskoodide kohaldamisel tuleb järgida alljärgnevas tabelis 

esitatud koode ja läbimõõduvahemikke.  



 

 

 Suuruskood 
Läbimõõt 

(millimeetrites) 

Sidrunid 

 0 79–90 

 1 72–83 

 2 68–78 

 3 63–72 

 4 58–67 

 5 53–62 

 6 48–57 

 7 45–52 

Satsumad, mandariini muud liigid ja selle hübriidid 

 1 - XXX 78 ja enam 

 1–XX 67–78 

 1 või 1 - X 63–74 

 2 58–69 

 3 54–64 

 4 50–60 

 5 46–56 

 62 43–52 

 7 41–48 

 8 39–46 

 9 37–44 

 10 35–42 

Apelsinid 

 0 92–110 

 1 87–100 

 2 84–96 

 3 81–92 

 4 77–88 

 5 73–84 

 6 70–80 

 7 67–76 

 8 64–73 

 9 62–70 

 10 60–68 

 11 58–66 

 12 56–63 

 13 53–60 

Suuruse ühtsus saavutatakse eespool esitatud suurusskaalade abil, kui allpool ei ole teisiti 

ette nähtud: 

Lahtiselt kasti paigutatud viljade puhul ja netomassiga kuni 5 kg müügipakendites viljade 

puhul ei tohi maksimaalne erinevus olla suurem kui suurusskaala kolme järjestikuse 

suuruskoodi ühendamisest tulenev vahemik. 

                                                 
2 Alla 45 mm suurus kehtib klementiinide kohta. 



 

 

c) Arvu järgi suurusklassidesse jagatud viljade suuruse vahe peaks 

olema vastavuses punktiga a.  

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 tsitrusviljade 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 tsitrusviljade 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. 

iii) II klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul tsitrusviljade arvust või kaalust 

10% ei vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 2% riknenud tooteid. 

B. Suurushälbed 

 Kõikide klasside puhul: koguhälve 10% tsitrusviljade arvust või massist, 

mis vastab pakendil nimetatud suurusest ühe astme võrra väiksemale ja/või 

suuremale suurusele (või suurustele, kui kolm suurust on ühendatud). 

 Lubatud 10% hälvet kohaldatakse ainult viljade suhtes, mille läbimõõt on 

vähemalt: 

Puuviljad Läbimõõt (millimeetrites) 

Sidrunid 43 

Satsumad, mandariini muud liigid 

ja selle hübriidid 

43 

Klementiinid 34 

Apelsinid 50 

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 ning sama valmimis- ja küpsusastmega tsitrusvilju. 

 Lisaks sellele peavad ekstraklassi viljad olema ühesuguse värvusega. 



 

 

 Selgelt eri liiki tsitrusviljade segu võib siiski pakkida ühte 

müügipakendisse tingimusel, et need on ühtlase kvaliteediga ning iga 

asjaomase liigi kaupa sama sorti, kaubanduslikku tüüpi või päritolu. 

 Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

B. Pakendamine 

 Tsitrusviljad 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. 

 Kui viljad pakitakse paberisse, tuleb kasutada õhukest, kuiva, uut ja 

lõhnata3 paberit. 

 On keelatud kasutada aineid, mis võivad muuta tsitrusviljade looduslikke 

omadusi, eriti nende maitset või lõhna4. 

 Pakend peab olema ilma igasuguste võõrkehadeta. Lubatud on esitusviis, 

mille puhul võib vilja küljes olla lühike puitumata oksake paari rohelise 

lehega. 

VI. MÄRGISTAMISNÕUDED 

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

nähtavate tähtedega järgmised andmed (näiteks: 

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

 

 A. Identifitseerimistunnused 

 Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aadress  

 Selle teabe võib asendada: 

– 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 

                                                 
3 Vilja koorele võõrast lõhna jätvate säilitusainete või muude keemiliste ainete kasutamine on 

lubatud, kui see on vastavuses kohaldatavate Euroopa Liidu sätetega. 
4 Vilja koorele võõrast lõhna jätvate säilitusainete või muude keemiliste ainete kasutamine on 

lubatud, kui see on vastavuses kohaldatavate Euroopa Liidu sätetega. 

(*)  Nimetatud märgistust käsitlevaid sätteid ei kohaldata pakendis esitatud müügipakendite puhul. 

Kuid neid kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul 



 

 

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 

– „Sidrunud“, „Mandariinid“ või „Apelsinid“, kui pakendi sisu ei ole 

nähtav.  

– Apelsinide sordi nimi ja/või asjaomase sordirühma nimi Navel-

rühma ja Valencia-rühma puhul. 

– „Satsumade“ ja „Klementiinide“ puhul tuleb märkida liigi 

üldnimetus, sordi nime märkimine ei ole kohustuslik. 

– Muude mandariinide ja nende hübriidide puhul on sordi nimi nõutav. 

– Sidrunite puhul sordi nime märkimine ei ole kohustuslik. 

– „Seemnetega“ rohkem kui 10 seemet sisaldavate klementiinide 

puhul.  

– „Seemneteta” (ei ole kohustuslik)5.  

C. Toote päritolu 

– Päritoluriik6 ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, 

piirkondlik või kohalik nimetus 

– Selgelt eri liiki erineva päritoluga tsitrusviljade segu puhul on iga 

asjakohase liigi nime kõrval päritoluriigi märge. 

D. Kaubanduslikud andmed 

– Klass. 

– Suurus väljendatuna:  

– miinimum- või maksimumsuurus (millimeetrites) või  

– suuruskood(id), mille järel võib olla märgitud miinimum- ja 

maksimumsuurus või arv.  

– Koristusjärgsel etapil kasutatud säilitusained või muud keemilised 

ained, kui neid on kasutatud. 

E. Ametlik kontrollimärk (ei ole kohustuslik) 

                                                 
5 Seemneteta tsitrusvili võib mõnikord seemneid sisaldada.  
6 Märkida tuleb täis- või tavanimi.  



 

 

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. 

 


