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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



Seadusandlus 2/2

• 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 (käsitsi kirjutamine ei ole lubatud)

• Elemendid selgelt nähtavad ja eristatavad

• Loetav ilma nägemisabivahendeid 

kasutamata



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 2/4

Tehnilised näitajad (näitlikud):

• Mõõtmed (erimõõdus)

• Andmed on piirjoontega või 

muul viisil eraldatud muust 

tekstist või 

kujunduselemendist

• 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) kood (id) *

*KOM kaalutleb EPPO (www.eppo.org) koodide 

kasutamist



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 4/4
Näidis taimepass

Taimepass/Plant

Passport

A Prunus domestica

B EE – 66

C 2018-007

D -

Taimepass /Plant Passport 

PZ – ERWIAM



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 4/5
Näidis taimepass koos 
tootekirjelduse andmetega

Taimepass /Plant Passport 

PZ – ERWIAM

Õunapuu ‘Melba’ 
Mahlane varasügisene õun. Vili keskmise suurusega, ümmargune või ümarkooniline, 

rohekaskollane karmiinpunaste triipudega. Viljaliha kore, valge, magushapu, hästi 

mahlane, hea maitsega. Sobib mahlaks, kompotiks, kuivatamiseks. Viljakande algus 

varane. Saagikus väga hea. Mullastiku suhtes vähenõudlik. Vastuvõtlik haigustele. 

Talvekindlus keskmine. Tarnija nimi: OÜ Õunapuu/Päritoluriik Eesti



Uus taimepass ja nõuded 
elementidele 4/5
Näidis taimepass koos tarnija 
dokumendi andmetegaTaimepass /Plant Passport 

PZ – ERWIAM

„EL nõuded ja standardid“ /PMA /Tarnija nimi OÜ Õunapuu/ Väljastamise kuupäev 01.02.2019 

Õunapuu ‘Melba’ Alus: MM106 /CAC/ - 100 tk

Õunapuu ‘ `Sügisdessert` MM106 /CAC/ - 50 tk



Taimepassiga varustamine
Tootja 

a. Toodab ja turustab omatoodetud taimi teistele ettevõtetele 

edasiseks jaemüügiks ja /või ettevõttetele kes tegelevad 

taimede ja/või aiandussaaduste tootmisega

b. Toodab ja turustab kaitstava piirkonna peremeestaimi 

jaemüügi korras (Eesti puhul viljapuu-bakterpõletiku 

peremeestaimed)

c. Toodab ja turustab omatoodetud taimi internetimüügi teel

Taimepassiga ei pea varustama omatoodetud taimi otse 

lõpptarbijale turustamisel (va kaitstava piirkonna 

peremeestaimed). 

Ei ole vajalik taimede liikumisel ühe ettevõte tootmisüksuste 

vahel riigi piires.



Taimepassiga varustamine
Turustaja

a. Turustab teistelt ettevõttetelt saadud taimi teistele 

hulgimüügi korras/või või ettevõttetele kes 

tegelevad taimede ja/või aiandussaaduste 

tootmisega.

b. Turustab jaemüügi korras kaitstava piirkonna 

peremeestaimi (Eesti puhul viljapuu 

bakterpõletiku peremeestaimed).

c. Turustab taimi läbi internetimüügi teel.



Taimepassiga varustamine
Taimepassi asendamine

• Mõiste „asenduspass“ jääb ära

• Kui on vaja, siis väljastatakse taimepass, 

millele märgitud jälgitavuse kood lubab 

tuvastada ettevõtte, kellelt taimed osteti!



Taimepassiga varustamine

Taimepassi asendamine

• Jälgitavuse kood – hologramm, QR-kood, 

numbriseeria, saatelehe number, kõik, mis lubab 

taimi ostnud isikul tuvastada taimede päritolu!



Taimepassiga varustamine
Taimepassi asendamine. Näidis.

Taimepass (asendamise alusel olev taimepass säilitatakse 3 aastat, koos 

saatelehega)

Saatelehe andmed millega taimepassil märgitud taimed 

saabusid: number – 123654, kuupäev 27.07.2018, ettevõte nimi 

nt. PlantStore, taimi müünud ettevõte riik on NL.

Asenduspassil jälgitavuse kood võib olla:

a. NL-PS-123654/27.07.18 - kus NL on riik, PS –taimi müünud ettevõte, 

arve number ja selle väljastamise kuupäev;

b. NL-PS/BE 123478 - kus NL on riik, PS –taimi müünud ettevõte, taimepassi 

väljastanud ettevõte riik ja reg. number.

Taimepass /Plant Passport  PZ – ERWIAM B. BE –123478 C.



Taimepassi peamised erinevused alates 
14.12.2019 
• Taimepassi elemendid ristküliku või ruudulises alas ning 

ainult trükitud kujul

• EL lipp ülal vasakus nurgas

• Taimepassiga varustatakse taimeliigid nende turustamisel 

n.ö. „ärist ärisse“ (turustajale, tootjale) va lõpptarbijale 

turustatavad taimeliigid*

• Taimepass peab olema füüsiliselt taime või -kimbu küljes, 

pakendile kleebitud või konteineri küljes

• Ainult saatedokumendil näidatud taimepassiandmed ei ole 

lubatud

• Ei ole sätestatud taimepassi materjali nõudeid

• *Erand – kaitstavas piirkonnas taimepassi kohustus ka 

lõpptarbijale turustamisel (nt Erwinia amylovora

peremeestaimede müük Eestis)



• NB! Enne 14. detsembrit 2019 välja 

antud taimepassid kehtivad kuni 14. 

detsembrini 2023!

Taimepassi näidis, foto: M. Arula, PMA



Mis on tegemisel?

Euroopa Komisjon valmistab ette järgmised 

õigusaktid:

• taimepassiga varustatavate taimede, taimsete 

saaduste nimekiri;

• kaitstavate piirkondade taimede nimekiri, mille 

puhul kehtib taimepassiga varustamise nõue ka 

nende lõpptarbijale turustamisel;

• taimede nimekiri, millele väljastatud taimepassidel 

jälgitavuse kood on alati kohustuslik ka nende 

lõpptarbijale turustamisel.



Tänan kuulamast!

Maria.brizmer@pma.agri.ee


