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Seadusandlus 

• EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031, 

26. oktoober 2016, mis käsitleb 

taimekahjustajate vastaseid 

kaitsemeetmeid

• Tulevikus täiendavalt ka 

Taimekaitseseadus (14. detsember 

2019.a.)



Taimepassi väljaandmine

• Taimepassi väljastab taimetervise 

registrisse kantud ettevõtja, kellel on 

taimepassi väljaandmise luba 

• Põllumajandusamet väljastab 

taimepassi välja üksnes:

• sertifitseeritud paljundusmaterjali kohta

• taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille kohta on 

kehtestatud erimeetmed (Komisjon rakendusaktiga)

• Fütosanitaarsertifikaati asendav taimepass 



Taimepassi väljaandmise 
loakohustus

• Taimepassi väljaandmiseks peab 

ettevõtjal olema taimepassi väljaandmise 

tegevusluba.

• Taimepassi väljaandmise tegevusloa 

taotluse lahendab taimepassi 

väljaandmise tegevusloa andmisega või 

sellest keeldumisega 

Põllumajandusamet.



Taimepassi väljaandmise 
tegevusloa taotlemine – I osa

Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluses 

esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa 

seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised 

andmed või dokumendid:

1) taimepassi väljaandmise nõuete kohase koolituse 

läbimise tunnistuse number;

2) andmed selle taime, taimse saaduse ja muu objekti 

konkreetsetele sugukonda, perekonda või liigi ja 

kaubatüübi kohta , millele soovitakse taimepassi välja 

anda;



Taimepassi väljaandmise tegevusloa 
taotlemine – II osa
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 

artiklites 69 ja 70 sätestatud kohustuste täitmise süsteemi ja 

protseduuri kohta; 

Ettevõtja, kellele tarnitakse taimed, taimsed saadused või 

muud objektid peab arvestust tarnitud taime, taimse saaduse 

või muu objekti iga kaubeldava ühiku kohta, mis võimaldab 

tal tuvastada seda tarnivad ettevõtjad. 

Ettevõtjatel, kellele tarnitakse või kes tarnivad taimi, taimseid 

saadusi või muid objekte, on olemas jälgimissüsteemid või -

menetlused, mille abil nad saavad jälgida nende taimede, 

taimsete saaduste ja

muude objektide liikumist nende endi valduste sees ja vahel. 



Taimepassi väljaandmise 
tegevusloa taotlemine – III osa

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

2016/2031 artikli 90 lõikes 1 nimetatud tootmisprotsessi ja 

veo kriitilised punktid, nende jälgimise ja nende üle peetud 

arvestuse pidamise kord; 

Ta peab vähemalt kolmeks aastaks arvestust 

kõnealuste punktide kindlakstegemise ja jälgimise üle



Taimepassi väljaandmise 
tegevusloa taotlemine – IV osa

5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

2016/2031 artikli 90 lõikes 2 nimetatud töötajate 

taimepassi andmiseks vajaliku kontrolli läbimise 

tagamiseks vajalikud koolituse kava; 

Loa saanud ettevõtja tagab, et tema töötajatele, kes on 

seotud taimede kontrolliga (visuaalne kontroll, 

proovide võtmine), pakutakse vajaduse korral 

nõuetekohast koolitust, et tagada neile vajalikud 

teadmised nimetatud kontrolli läbiviimiseks.

6) taimepassi väljaandmise nõuetele eest vastutava isiku  

nimi ja kontaktandmed.



Riigilõiv

Taimepassi väljaandmise tegevusloa 

taotluse lahendamise eest tasub isik 

riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud 

määras. 

Taimepassi väljaandmise loa taotluse 

läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 

eurot.



Taimepassi väljaandja koolitus – I 
osa

• Taimepassi väljaandmise tegevusloa 

taotleja peab läbima nõuetekohase 

taimepassi väljaandja koolituse.

• Koolituse korraldab Põllumajandusamet. 

• Taimepassi väljaandja koolitus koosneb 

aluskoolitusest ja täienduskoolitusest. 



Taimepassi väljaandja koolitus – II 
osa

Aluskoolitus hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse

(EL)nr 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a nimetatud teoreetilist osa.

Ettevõtjal on vajalikud teadmised: 

• teostada kontrolle, mis on seotud liidu karantiinsete 

taimekahjustajate või, kaitstavate piirkondade 

taimekahjustajate ning liidu reguleeritud mittekarantiinsete 

taimekahjustajatega, mis võivad mõjutada asjaomaseid 

taimi, taimseid saadusi ja muid objekte

• teostada kontrolle, mis on seotud kõnealuste 

taimekahjustajate esinemisele viitavate märkidega, nende 

põhjustatud sümptomitega ning vahenditega, mis on 

vajalikud nende esinemise ja levimise ärahoidmiseks



Taimepassi väljaandja koolitus – III
osa

• Taimepassi väljaandja aluskoolitus lõpeb 

eksamiga.

• Isikul, kes ei sooritanud eksamit, 

võimaldatakse teha korduseksam aasta 

jooksul eksami mittesooritamise ajast 

arvates. Isik, kes ei sooritanud 

korduseksamit, läbib taimepassi 

väljaandja aluskoolituse uuesti.



Taimepassi väljaandja koolitus – IV
osa

• Taimepassi väljaandja aluskoolituse läbimise kohta 

antakse isikule tunnistus, mis kehtib tähtajatult.

• Isik, kes on saanud taimepassi väljaandja 

aluskoolituse läbimise tunnistuse, läbib kord kahe 

aasta jooksul Põllumajandusameti korraldatava 

taimepassi väljaandja täienduskoolituse.

• Taimepassi väljaandja aluskoolituse läbimise kohta 

antud tunnistus kehtib kaks aastat tunnistuse andmise 

kuupäevast alates juhul, kui isik ei ole kahe aasta 

jooksul tunnistuse andmise aastast arvates läbinud 

taimepassi väljaandja täienduskoolitust.
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