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Seadusandlus 1/2

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus

(EL) 2016/2031, 26. oktoober 2016, mis

käsitleb taimekahjustajavastaseid

kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa

Parlamendi ja Nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013,

(EL) 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid

69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EMÜ,

2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ

• Artikkel 83, taimepassi sisu ja vorm
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• Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2313, 13. 

detsember 2017, millega sätestatakse liidu 

territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse 

piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks 

vajaliku taimepassi vormi nõuded (taimepasside 

näidised lisas - A, B, C ja D osa)

• Jõustumine 02. jaanuar 2018 (ilmus ELT 13. 

detsember 2017)

• Kohaldamine alates 14. detsember 2019



Uus taimepass ja nõuded elementidele 
1/4

• Kindel vorm

• Ristküliku- või ruudukujuline

• EL lipp ülal vasakus nurgas

• Trükitud

• Elemendid selgelt nähtavad ja eristatavad

• Loetav ilma nägemisabivahendeid 

kasutamata



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 2/4

Tehnilised näitajad (näitlikud):

• mõõtmed, 

• piirjoone kasutamine 

• elementide suurusvahekord 

• kasutatavad kirjatüübid 

• EL lipp võib olla värvi trükis 

või mustvalge

• Lipu tähed valged mustal 

taustal või vastupidi



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 3/4
Liidus vedamiseks ja kaitstav piirkond (2017/2313, 
lisa, A ja B osa)

1. Sõna „Taimepass“/Plant Passport

1. Sõna „Taimepass“ – kaitstav piirkond“/Plant

Passport - PZ

2. Taimeliigi (liikide) botaaniline nimi A; sordi nimi 

ei ole kohustuslik

3. Liikmesriigi kood, kus taimepasse väljaandev 

ettevõtja on registreeritud (nt EE) B

4. Taimepassi väljastamise õigust omav ettevõtte 

registrinumber või pädev asutus (nt 4400 või 

PMA) B

5. Taimede, taimsete saaduste või muude 

objektide jälgitavuskood (partii nr) C

7. või 8. päritoluriigiks oleva kolmanda riigi nimi 

või ametlik registreerimisnumber (ISO 2-

täheline), kus ettevõtja on registreeritud D

9. Kaitstava piirkonna karantiines (te) 

taimekahjustaja (te) teaduslik nimi või nimed või 

kood (id)



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 4/4
Näidis taimepass

Taimepass/Plant

Passport

A Prunus domestica

B EE – 66

C 2018-007

D -

Taimepass – kaitstav 

piirkond/Plant Passport 

– PZ

kood

A Malus domestica  B EE –

66

C 2018-008  D -



Taimepassi peamised erinevused 
alates 14.12.2019 

• Kindel vorm ja kuju ning ainult trükitud

• EL lipp ülal vasakus nurgas

• Kõik taimeliigid taimepassiga, kui neid turustatakse edasi 

(nt hulgimüük) või mõeldud edasi kasvatamiseks (nt 

istandiku rajamiseks), va lõpptarbijale turustatavad 

taimeliigid

• Taimepass peab olema füüsiliselt taime või -kimbu küljes, 

pakendile kleebitud või konteineri küljes

• Erand – kaitstavas piirkonnas taimepassi kohustus ka 

lõpptarbijale turustamisel (nt Erwinia amylovora

peremeestaimede müük Eestis)

• Ainult saatedokumendil näidatud taimepassiandmed ei ole 

piisavad



• NB! Enne 14. detsembrit 2019 välja 

antud taimepassid kehtivad kuni 14. 

detsembrini 2023!

Taimepassi näidis, foto: M. Arula, PMA



Tänan kuulamast!

marika.arula@pma.agri.ee


