Seletuskiri
põllumajandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 95 “Lihtsustatud
korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste
ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist
Eestisse toimetamise lihtsustatud kord” muutmise eelnõu juurde
I. Sissejuhatus ja määruse eesmärk
Määrus
kehtestatakse
“Taimekaitseseaduse”
§
39
lõike
2
alusel.
Põllumajandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 95 “Lihtsustatud korras
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste jamuude
objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise
lihtsustatud kord” § 2 muudetakse määruse kaasajastamise ning parema õigusselguse
huvides. Määruse eesmärk on kehtestada, milliseid taimi, taimseid saadusi ja muid
objekte ning kui suures koguses on lubatud kolmandatest riikidest Eestisse
lihtsustatud korras toimetada kaubasaadetist fütosanitaarsertifikaadiga varustamata.
Määruse muutmisega kaasajastatakse määrust ning asendatakse viited määruse
kehtestamisel kehtinud “Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele” ning
“Sordikaitseseadusele” viitega nüüd kehtivale “Taimse paljundamise ja
sordikaitseseadusele”. Samuti täpsustatakse, milliseid taimi ei ole Eestisse lihtsustatud
korras lubatud toimetada.
Põllumajandusministri
määruse
eelnõu
ja
seletuskirja
on
koostanud
Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimekaitse büroo peaspetsialist
Tiina Lille (625 6535). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Raili Sillart (625 6197).
Eelnõu keeletoimetaja on Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist
Leeni Silk (625 6523).
II. Eelnõu sisu
Eelnõu punktis 1 muudetakse määruse § 2 punkti 1 sõnastust ning asendatakse viited
määruse kehtestamisel kehtinud “Seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele”
ning “Sordikaitseseadusele” viitega nüüd kehtivale “Taimse paljundamise ja
sordikaitseseadusele”.
Eelnõu punktis 2 muudetakse ja sõnastatakse ümber määruse § 2 punktid 4 ja 5.
Senine regulatsioon ei lubanud lihtsustatud korras ilma fütosanitaarsertifikaadita
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada väljastpoolt Euroopa riike pärinevad
krüsanteemi, nelgi ja orhidee lõikeõisi. Määruse muudatusega kehtestatakse, et lisaks
lõikelilledele ei ole lubatud Eestisse toimetada ka samade taimede potitaimi. Mõlemal
viisil võivad taimed olla ohtlike taimekahjustajate (nt Thrips palmi) edasikandjateks.
Samuti on täiendatud loetelu taimede ladinakeelsete nimedega.
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ
taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja
seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk
1―112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42—44),
2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23—25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116,

03.05.2002, lk 16—26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45—60),
2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10—11), 2003/47/EÜ (ELT L 138,
05.06.2003, lk 47—48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36—40),
2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18—23), 2004/70/EÜ (ELT L 127,
29.04.2004, lk 97—103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25),
2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12—13), 2005/16/EÜ (ELT L 057,
03.03.2005, lk 19—22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EL
(ELT L 34, 7.02.2006, lk 24-25), 2006/35/EL (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9-12),
2007/41/EL (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51-52); muudetud EL Nõukogu määrusega
806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1—35); muudetud Euroopa Parlamendi ja EL
Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1—141).

IV. Määruse mõjud
Määruse kehtestamine peaks tagama parema õigusselguse lihtsustatud korras
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate teatud taimeliikide ning ohtlike
taimekahjustajatena käsitletavate taimekahjustajate osas.
Määrusega antakse õigus ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada väikeses koguses
ja ainult oma tarbeks kasutatavaid taimseid taimi, taimseid saaduseid, mis muidu
kuuluksid taimetervise kontrolli alla.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja eeldatavad tulud
Eelnõu määrusena kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määruse jõustub üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu on esitatud arvamuse saamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile.
Määruse eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile ning
Rahandusministeeriumile.

