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Ettekanne sisu

• Üldandmed Määruse (EL) 2016/2031

kohta

• Kohustused ettevõtjatele

• Taimekaitseseaduse muutmine 



EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031

• Uus taimetervise määrus avaldati Euroopa 

Liidu Teatajas 23. novembril 2016 ja jõustus 

2016. aasta detsembris.

• Uut korda hakatakse kohaldama 

14. detsembril 2019. a pärast kolme aasta 

pikkust üleminekuperioodi.

• Võetakse vastu vajalikud kolmanda taseme 

õigusaktid ja liikmesriigid valmistavad ette oma 

haldusasutused uute sätete täielikuks 

kohaldamiseks.



EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031

• Taimetervise reeglite kõige olulisemad abinõud 

puudutavad eelkõige taimekahjustajate 

sissetoomise vältimist, nende edasise 

leviku ja kohastumise takistamist EL 

territooriumil.

• Määruse eesmärgiks luua kõigis ELi 

liikmesriikides ühtsed õigusnormid.



EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031

• Uue määrusega asendatakse praegune 

direktiiv (2000/29/EÜ) taimetervise kohta.

• Uue määruse üheks peamiseks muudatuseks 

on see, et see käsitleb kõiki taimekahjustajaid, 

mis liigitatakse riskianalüüsi järgi.



Taimekahjustajate liigitus

• Karantiinsed taimekahjustajad 

• Liidu karantiinsed taimekahjustajad

• Prioriteetsed taimekahjustajad

• Kaitstavate piirkondade karantiinsed

taimekahjustajad

• Liidu reguleeritud mittekarantiinsed

taimekahjustajad 

• Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu

kandmata taimekahjustajad 



Registreerimise nõue

„ettevõtja“ – avalik-õiguslik või eraõiguslik 

isik, kes on tegevusalaselt seotud ühe või 

mitme järgmise taimi, taimseid saadusi ja 

muid objekte hõlmava tegevusega ning on 

selle eest õiguslikult vastutav:

a) istutamine; b) sordiaretus; c) tootmine, sealhulgas 

kasvatamine, paljundamine ja säilitamine; d) liidu 

territooriumile sissetoomine ning seal vedamine ja sealt 

väljaviimine; e) turul kättesaadavaks tegemine; f) 

hoidmine, kogumine, saatmine ja töötlemine;



Taimepassi kasutamise nõue

• Uute õigusnormidega laiendatakse ja 

ühtlustatakse kehtivat taimepasside 

süsteemi. See tähendab, et rohkem taimi, 

taimseid saadusi ja muid objekte vajavad

taimepassi ELis liikumiseks.

• Läbipaistvuse huvides koostatakse selliste 

taimede, taimsete saaduste ja muude objektide 

loetelu.



Taimepassi kasutamise nõue

• Taimepassi nõutakse ka kõigi ettevõtjate 

vahel toimuvate vedude jaoks, kuid 

mittekutselistele lõppkasutajatele müümiseks 

mitte.

• Taimepasside usaldusväärsuse tagamiseks 

kehtestatakse nende sisu ja vormi käsitlevad 

nõuded. 



Taimepassi kasutamise nõue 
kaitstavas piirkonnas 

• Teatavate taimede sissetoomine kaitstavatesse 

piirkondadesse ja seal vedamine on lubatud 

üksnes tingimusel, et nendega on kaasas 

taimepass, mis tõendab nende vastavust 

käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 

nõuetele ja meetmetele. 

• Taimepassi kasutamise nõue ka 

lõppkasutajatele. 



Taimepassi väljastamise luba

• Taimepassi peaks üldjuhul välja andma loa 

saanud ettevõtja. Pädevatel asutustel peaks 

olema võimalik otsustada taimepassi 

väljaandmise üle. 

• Loa saanud ettevõtjatel peaksid olema 

vajalikud teadmised taimekahjustajatest. 



Taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise kava

• Teatavad loa saanud ettevõtjad võivad soovida 

koostada taimekahjustajatega seotud 

riskide juhtimise kava, mis tagab ja näitab, et 

nad on oma kutsetegevuses täiesti pädevad ja 

teadlikud taimekahjustajatega seotud riskide 

kriitilistest punktidest, ning millega 

põhjendatakse pädevate asutuste konkreetset 

kontrolli erikorda. 



Ettevõtja kohustused

• Ettevõtjatel peaksid olema süsteemid ja 

protseduurid, mille abil saab teha kindlaks 

taimede, taimsete saaduste ja muude objektide 

vedamise nende endi valduste sees ja vahel. 



Ettevõtja kohustused

• Selleks et hõlbustada karantiinse 

taimekahjustajaga saastumise allika 

avastamist, tuleks ettevõtjatelt nõuda 

arvestuse pidamist teistelt ettevõtjatelt saadud 

ja teistele ettevõtjatele tarnitud taimede, 

taimsete saaduste ja muude objektide üle. 



Teatamise kohustus

• Ettevõtja või muu isik, kes kahtlustab liidu 

karantiinse taimekahjustaja esinemist taimel, 

taimsel saadusel või muul objektil, mis on või 

oli tema kontrolli all, või saab sellest teada, on 

kohustatud teavitama pädevat asutust sellest 

kahtlusest või teadmisest. 



Asjakohaste meetmete rakendamise 
kohustus

• Ettevõtja või muu isik, kes kahtlustab liidu 

karantiinse taimekahjustaja esinemist taimel

peab võtma kõik asjakohased meetmed 

taimekahjustaja hävitamiseks ning asjaomaste 

taimede, taimsete saaduste või muude 

objektide kõrvaldamiseks ning 

tagasivõtmiseks. 



Taimekaitseseaduse jõustumine 

• Seaduse vastu võtmise eeldatav tähtaeg – suvi 

2019.a.

• Seaduse jõustumise kuupäev – 14. detsember 

2019.a.  



Tänan tähelepanu eest!
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Taimetervise osakonna nõunik

Maaeluministeerium

olga.lavrentjeva@agri.ee


