
Põllumajandusministri 18. juuli 2011. a määruse nr 67 
“Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja  
garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise   

taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
 

Lisa  
 
 

VASTUVÄIDE 
 
 
TOOTE NIMETUS: 
 
1. VASTUVÄITE ESITAJA 
 

Füüsiline isik Juriidiline isik 

Eesnimi: Nimi: 

Perekonnanimi: 

Isikukood: 

Registrikood: 

Registrikood: Esindaja nimi: 

Ärinimi: Perekonnanimi: 

 
 
Elukoht/asukoht  Ettevõtte asukoht (ettevõtja 

tegevuskoht) 
 Maakond  
 Kohalik omavalitsus  
 Küla, alev, alevik  
 Tänav/maja  
 Postiindeks  
 Telefon  
 Faks/e-post1  
 
2. VASTUVÄITE ALUS 
 
� Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmine 

� Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 4 sätestatud tingimuste täitmata jätmine 

� Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 5 sätestatud tingimuste täitmata jätmine 

� Nimetust kasutatakse õiguspäraselt, üldtunnustatult ja majanduslikult olulisel määral 
sarnaste põllumajandustoodete või sarnase toidu puhul (nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud taotluse puhul) 
 
� Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmine 
 
� Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EÜ) 510/2006 artikli 3 lõikega 2 
(taimeliik või loomatõug) 
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� Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EÜ) 510/2006 artikli 3 lõikega 3 
(nimetus kattub osaliselt või tervikuna) 
 
� Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EÜ) 510/2006 artikli 3 lõikega 4 
(olemasolev kaubamärk) 
 
� Nimetuse registreerimine ohustaks määruse (EÜ) 510/2006 artikli 7 lõike 3 punktis c 
täpsustatud nimede, kaubamärkide ja toodete kasutamist 
 
� Registreerida soovitav nimetus on üldine; esitada tuleb määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 
lõike 3 punktis d sätestatud andmeid üksikasjade kohta 
 
 
� Lisatud selgitavad dokumendid ….lehel. 
 
 
 
 
ESITAJA ALLKIRI………………………………..  KUUPÄEV…………………… 
 
 
1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah….  ei…. 
 
 
 
3. VASTUVÄITE ÜKSIKASJAD  
 
Esitatakse avaldus, milles on kirjas vastuväite esitamise põhjused ja põhjendus. Samuti 
esitatakse avaldus, milles selgitatakse vastuväite esitaja õigustatud huvi, välja arvatud juhul, 
kui vastuväite esitab riiklik asutus. Vastuväite esitamise avaldus allkirjastatakse ning sellele 
märgitakse avalduse esitamise kuupäev. 
 
 
 
Andres Oopkaup 
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler  
kantsleri ülesannetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


