
Lisa 1 
Taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning 

mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirja juurde 
 
Määruste eelnõude kavandite loetelu: 
 

1. Maaeluministri määrus „Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. 
aastaks”; 

2. Maaeluministri määrus „Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning 
enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord”; 

3. Maaeluministri määrus "Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeldakse puidust 
pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise, vastavusmärgiga märgistamise 
ning puidust pakkematerjali parandamisega"; 

4. Maaeluministri määrus "Enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded". 
5. Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja 

tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse 
esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine; 

6. Maaeluministri 26. juuni 2017. a. määruse nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti 
ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali 
taastamise toetus” muutmine. 

 
 
Seaduseelnõuga kavandatava TPSKS-i muudatuste kohaselt, millega kehtestatakse 
reguleeritud mitteohtlikud kahjustajad ja nende piirmäärad tuleb muuta järgmiseid määruseid: 
 
1. Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 35, 617);   
2. Põllumajandusministri 16. mai 2006. a määrust nr 49 „Köögiviljakultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 22.05.2012, 2); 
3. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne 
kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 
41, 734);  
4. Keskkonnaministri 1. juuli 2016 määrust nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud 
kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise 
nõuded”“ (RT I, 09.07.2016, 3); 
5. Põllumajandusministri 15. juuli 2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali 
mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” (RTL 2006, 54, 982); 
6. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr 52 „Peediseemne kategooriad ning 
peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 635); 
7. Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrus nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 29.12.2016, 48); 
8. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning 
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 40, 701); 
9. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr 56 „Söödakultuuride seemne 
kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 
639); 
10. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning 
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 638);  



11. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrus nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne 
kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 
636). 
12. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning 
peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine. 
  



 
 

 
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. 
aastaks 

  

 
 
Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 441 lõike 11 alusel. 
 
§ 1.   Taimetervise järelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. 
aastal 
Taimetervise järelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 
…eurot.  
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
  

 
28.06.2019 



 
 
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning 
enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord 

  

 
Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse §443 lõike 6 ja §444 lõike 5 alusel. 
 
§ 1. Reguleerimisala 
 
Määrusega kehtestatakse:  
1) liiduvälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide 
dokumentide ja identsuse kontrolli ning taimekaitseseaduse § 441 lõige 1 alusel tehtava 
taimetervisenõuetele vastavuse kontrollitoimingute (edaspidi taimetervise järelevalvetoiming) 
eest nõutava taimetervise järelevalvetasu (edaspidi järelevalvetasu), sealhulgas järelevalvetasu 
maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord. 
2) taimekaitseseaduse § 441 lõige  6 alusel  tehtava taimetervise järelevalvetoimingute eest 
nõutava järelevalvetasu, sealhulgas taimetervise järelevalve lisatasu maksmise ja maksmise 
kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord. 
 
§ 2. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik 
 
Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on taimekaitseseaduse § 
441 lõikes 3 nimetatud isik, kelle suhtes on Põllumajandusamet teinud taimekaitseseaduse § 
441 lõikes 1 ja lõikes 6 nimetatud taimetervise järelevalvetoimingu. 
 
§ 3. Järelevalvetasu sissenõudmise otsus 
 
Taimetervise järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu sissenõudmiseks väljastab 
Põllumajandusamet kohustatud isikule ärakirja otsusest, milles muu hulgas peavad olema 
märgitud: 
 
1) otsuse tegemise koht; 
2) otsuse teinud ametniku nimi ja ametinimetus; 
3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoht ja aadress; 
4) selle taimetervise järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse, või 
vähendatud kontrolli puhul selle rakendamise asjaolu ja alus, mille puhul järelevalvetasu 
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vähendatud määras nõutakse, või järelevalve lisatasu puhul ka kuluobjekt, mille eest lisatasu 
nõutakse; 
5) järelevalvetasu määr ja arvutuskäik; 
6) nõutav järelevalvetasu summa; 
7) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, konto number, viitenumber); 
8) järelevalvetasu sissenõudmise otsuse täitmise tähtaeg. 
 
§ 4. Järelevalvetasu maksmine 
 
(1) Taimekaitseseaduse § 443 lõike 1 kohaselt maksab kohustatud isik taime, taimse saaduse ja 
muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral enne kaubasaadetise liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamise lubamist järelevalvetasu Põllumajandusameti esitatud 
järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas tolliasutuse kassasse. 
 
(2) Taimekaitseseaduse § 443 lõike 11 kohaselt maksab kohustatud isik taimekaitseseaduse § 
441 lõige  6 alusel  tehtava taimetervise järelevalvetoimingute eest nõutava järelevalvetasu 
Põllumajandusameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas 
Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Põllumajandusameti 
arvelduskontole. 
 
(3) Taimekaitseseaduse § 443 lõikes 2 sätestatud juhul võib kohustatud isik maksta 
järelevalvetasu eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingu eest, 
kandes järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud 
pangakontole 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja saamisest 
arvates. 
 
(4) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab Põllumajandusamet järelevalvetasu sissenõudmise otsuse 
ärakirja kohustatud isikule allkirja vastu viivitamata pärast taimetervise järelevalvetoimingu 
tegemist. 
 
(5) Lõikes 3 nimetatud juhul väljastatakse järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri 
kohustatud isikule posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse 
tegemisest arvates. 
 
(6) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab kohustatud isik järelevalvetasu maksmiseks tolliasutuse 
kassale järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja. Järelevalvetasu maksmise kohta 
väljastatakse kohustatud isikule sellekohane kinnitus. 
 
(7) Lõikes 3 nimetatud juhul kannab kohustatud isik järelevalvetasu sissenõudmise otsuses 
määratud summa 10 tööpäeva jooksul sissenõudmise otsuse ärakirja saamise päevast arvates 
üle otsuses näidatud Rahandusministeeriumi pangakontole, kasutades viitenumbrina 
Põllumajandusameti kontonumbrit e-riigikassas. 
 
§ 5. Järelevalvetasu maksmise kontrollimine 
 
(1) Tolliasutuse kassasse maksmise korral kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu 
maksmist enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist 
tolliasutuse kassast väljastatud kinnituse alusel. 
 



(2) Pangakontole kandes kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu laekumist 
pangakontole elektroonilisel teel asjakohaselt kontoväljavõttelt. 
 
(3) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole tehnilistel põhjustel võimalik elektrooniliselt 
kontrollida, kontrollib Põllumajandusamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist 
tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust. 
 
§ 6. Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord 
 
(1) Kohustatud isikul on kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates õigus 
esitada Põllumajandusametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks. 
Taotlusele lisatakse järelevalvetasu maksmist tõendav dokument. 
 
(2) Taotluses märgitakse järgmised andmed: 
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood; 
2) panga nimi ja järelevalvetasu maksja selle konto number, millelt makse tehti, juhul kui 
järelevalvetasu ei makstud sularahas; 
3) makse tegemise kuupäev; 
4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, konto number, viitenumber); 
5) selle taimetervise järelevalvetoimingu nimetus, mille eest enammakstud järelevalvetasu 
tagastamist soovitakse, ning enammakstud järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja 
selgitus tagastamise vajaduse kohta; 
6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimi, konto number, konto omaniku nimi ja isiku- 
või registrikood). 
 
(3) Taimekaitseseaduse § 444 lõike 4 alusel tehtud enammakstud järelevalvetasu tagastamise 
või tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või 
saadetakse posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Isikule tagastatakse 
tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.  
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
  



 
 

 
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti 
töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali 
parandamise täpsemad nõuded  
 
 

  

 
Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse  § 45 lõike 5  alusel.  
 
§ 1.  Reguleerimisala 
 
Määrusega kehtestatakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja 
märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise täpsemad nõuded ning märgise vormi 
ja ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded.  
 
§ 2.  Märgise kasutamise nõuded ja märgise vorminõuded 
 
(1) Puidust pakkematerjali ning puitu ja muud objekti võib märgistada ettevõtja, kellel on 
taimekaitseseaduse § 316 nimetatud puidust pakkematerjali ning puidu või muu objekti 
märgistamise tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 artikli 
98 tähenduses ja kelle ettevõttes on määratud puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti 
märgistamise eest vastutav isik, kes on läbinud sama seaduse §-s 3110 nimetatud koolituse ja 
kellel on kehtiv tunnistus. 
 
(2) Märgis: 
1) koosneb rahvusvaheliselt tunnustatud sümbolist, riigi tähisest «EE», sellele järgnevast 
taimetervise registris registreerimise numbrist ning töötlemisviisi tähisest «HT», «DH» või 
«SF»; 
2) on ühevärviline, selgelt eristatav ning vee- ja kulumiskindel; 
3) ei tohi olla punane ega oranž; 
4) on ühekordselt kasutatav; 
5) ei tohi olla käsitsi kirjutatud ega joonistatud; 
6) paigutatakse üksnes töödeldud puidule või puidust tootele. 
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(3) Märgisele võib kanda ainult käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud andmeid. 
Isik, kellel on märgise kasutamise õigus, võib märgise kõrval esitada lisaandmeid. 
 
(4) Märgis paigutatakse saematerjali müügipakendi kahele küljele ja puidust toote vähemalt 
kahele küljele, soovitavalt vastaskülgedele. 
 
(5) Märgist kasutades arvestatakse märgistatava puidu või puidust toote suurust ja eripära, 
järgides määruse lisas toodud märgise näidise kuju ja proportsioone. 
 
§ 3. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.  
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  



Maaeluministri X. detsembri 2019. a  
määruse nr … “ Puidust pakkematerjali 

ning puidu ja muu objekti töötlemise ja 
märgistamise ning puidust pakkematerjali 
parandamise täpsemad nõuded ning märgise vormi 
ja ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded” lisa 
(maaeluministri .. … ……2019. a määruse nr ... 
sõnastuses) 
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Illar Lemetti 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 
„Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise 
toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse 
esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine  

  

 
 
Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.  
 
§ 1. Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määrust nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja 
tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse 
esitamise ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt: 
 
1) Muudetakse määruse pealkirja „Ohtliku taimekahjustaja ja kaitstava piirkonna karantiinse 
taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse 
taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord“; 
 
2) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „ohtliku taimekahjustaja„ tekstiosaga „ohtliku 
taimekahjustaja ja kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja”; 
 
3) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„3) on Põllumajandusameti (edaspidi PMA) ettekirjutuse kohaselt rakendanud ohtliku 
taimekahjustaja hävitamiseks kartuli ringmädaniku (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis 
et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.) või kaitstava piirkonna 
karantiinse taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et 
al.) tõrjeabinõusid; 
4) täidab taimekaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ohtliku 
taimekahjustaja ja kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja leviku piiramise 
abinõusid;”; 
 
4) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile 
(edaspidi PRIA) lisas toodud vormi kohase taotluse ohtliku taimekahjustaja ja kaitstava 
piirkonna karantiinse taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise aastale järgneval aastal 
ajavahemikus 3. maist – 23. maini. 
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(2) Taotleja, kes on sõlminud kindlustuslepingu, mille esemeks on puuviljakultuuri 
istutusmaterjal, dekoratiivkultuuri istutusmaterjal, kartul, sealhulgas seemnekartul, või 
tootmisistandikul kasvavad § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud taimed ja mille kindlustatavaks 
riskiks on ohtliku taimekahjustaja või kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja levik, 
märgib selle ära taotluses. Taotleja teavitab PRIAt viivitamata talle kindlustuslepingu alusel 
makstud kindlustushüvitisest ja esitab PRIAle kindlustusandja kirjaliku kinnituse 
kindlustuslepingu alusel väljamakstud kindlustushüvitiste kohta.”; 
 
5) määruse Lisa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Ohtliku taimekahjustaja ja kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja tõrjeabinõude 
rakendamise toetuse taotlus”. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.  
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
  



 
 
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Maaeluministri 26. juuni 2017. a. määruse nr 48 „Ohtliku 
taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu 
kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali 
taastamise toetus” muutmine 

  

 
 
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 
lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Maaeluministri 26. juuni 2017. a. määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku 
loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” 
muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„2) ettevõtja mitmeaastastel taimedel on esinenud taimekaitseseaduse § 4 lõikes 1 nimetatud 
ohtlik taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja) ja Põllumajandusamet (edaspidi PMA) on 
selle esinemise tõttu teinud ettekirjutuse tõrjeabinõude rakendamiseks mitte varem kui 
1. jaanuaril 2015. aastal.”; 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.  
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste 
muutmine  
 

  

§ 1. Põllumajandusministri 18. aprilli 2006 määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 18. aprilli 2006 määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49” 
tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb 
taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 
98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ ”; 
 
2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „komisjoni 
direktiivi (EMÜ) nr 93/49” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
2016/2031”. 
 
 
§ 2. Põllumajandusministri 16. mai 2012 määruse nr 49 „Köögiviljakultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 16. mai 2012 määruses nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali 
tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „Lisas loetletud” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 
228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks 

 
25.06.2019 



nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 
2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ lisas loetletud köögiviljakultuuride paljundusmaterjali”; 
 
2) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusameti nõutud” tekstiosaga 
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/2031 sätestatud”; 
 
3) paragrahvi 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: 
„millel ei esine või esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/2031 
sätestatud piirmääras kvaliteeti vähendavaid kahjustajaid”; 
 
4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks. 
 
 
§ 3. Põllumajandusministri 5. mai 2006 määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne 
kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” 
muutmine 
 
Põllumajandusministri 5. mai 2006 määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad 
ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” tehakse järgmised 
muudatused: 
 
1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
 
„(3) Köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka 
taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.”; 
 
2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(2) Köögiviljakultuuride seemnepartiis esineda lubatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate 
loetelu ja piirmäärad ning nende ennetamise meetmed on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 
228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 
2006/91/EÜ ja 2007/33/.”; 
  
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
 
„(2) Köögiviljakultuuride seemne tootmise korral peab järgima Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031 kehtestatud taime kahjustajate ennetamise ja esinemise 
piirmäärasid ja rakendama vastavaid meetmeid.”; 
 
4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 
 
„(4) Köögiviljakultuuride standardseemne tootmise korral peab järgima Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031 kehtestatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate 
ennetamise ja esinemise piirmäärasid ja rakendama vastavaid meetmeid.”; 
 
5) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 
 



„(11) Taimepassiga varustavate liikide korral kantakse ametlikule etiketile ka komisjoni 
rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks 
vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi 
vormi nõuded, nimetatud taimepass.  
 
(12) Taimepassiga varustavate liikide korral, mida märgistatakse tarnija dokumendiga peab 
lähtuma Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, kehtestatud nõuetest.”;  
 
6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud 
seemne EL väikepakendi etiketile märgitakse komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313 
nimetatud teave.”; 
 
7) paragrahvi 22 lõikeid 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses: 
„(21) taimepassiga varustatavate liikide korral rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313 
nimetatud teave”. 
 
 
§ 4. Põllumajandusministri 3. juuli 2006 määruse nr 80 „Paljundusmaterjali 
mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise 
ja laboratooriumi nõuded” tehakse järgmised muudatused:  
 
1) paragrahvi 3 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) 
nr 2014/98 I ja II” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, 
mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 
93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ”; 
 
2) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 11 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni 
rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 III” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 2016/2031”. 
 
 
§ 5. Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruses nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride 
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 4 lõiked 3–10 sõnastatakse järgmiselt: 
„(3) Paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendav taimekahjustaja selle määruse 
tähenduses on taimi või taimseid saadusi kahjustav taimekahjustaja, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 
228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 
2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ. 



 
(4) Sertifitseeritava kategooria emataim ning sellest toodetud paljundus- ja istutusmaterjal 
peavad olema vabad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas 
asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest. 
 
(5) Eliit- ja sertifitseeritud emataim ning eliit- ja sertifitseeritud paljundusmaterjal on vabad 
lõikes 4 osutatud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest, 
kui neid ei esine üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas 
sätestatud piirmäära. 
 
(6) Paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemine tehakse 
kindlaks visuaalse vaatluse teel. 
 
(7) Emataime ja sellest toodetavat paljundusmaterjali kasvatatakse mullas või 
kasvusubstraadis, mis on vaba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 
lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest, mis on 
peremeesorganismiks kõnealust taimeperekonda või taimeliiki kahjustavatele viirustele. 
 
(8) Sordita pookealus peab vastama pookealuse taimeliigi kirjeldusele, olema kasvatatud 
nõuetekohases mullas või kasvusubstraadis ja olema nõuetekohaselt säilitatud. Pookealus 
peab olema vaba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas asjaomase 
taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest. 
 
(9) Emataimi ja paljundusmaterjali võib säilitada ülimadala temperatuurini külmutades nii, et 
säilib taime elujõulisus (edaspidi krüosäilitamine). 
 
(10) Krüosäilitatud emataimel ja paljundusmaterjalil ei pea hindama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta 
loetletud kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate esinemist.”; 
 
2) paragrahvi 5 lõiked 8–12 sõnastatakse järgmiselt: 
„(8) Taotletav supereliit-emataim peab olema vaba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 2016/2031 lisas asjaomase perekonna või taimeliigi kohta loetletud 
taimekahjustajatest. 
 
(9) Põllumajandusamet kontrollib visuaalselt lõikes 8 osutatud taimekahjustajate esinemist 
ning võtab kooskõlas Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 IV lisaga 
vajaduse korral proove, mida analüüsitakse Põllumajandusameti ette nähtud laboratooriumis 
rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodit kasutades. 
 
(10) Kui taotletav supereliit-emataim on seemik, mis on kasvatatud sellise taime seemnest, 
mis on vaba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas asjaomase 
perekonna või taimeliigi kohta loetletud viiruste, viroidide ja viirusetaoliste haiguste 
põhjustatud tunnustest, kontrollib Põllumajandusamet visuaalselt üksnes asjaomase 
taimeperekonna või taimeliigi puhul õietolmuga levivate ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 2016/2031 lisas asjaomase perekonna või taimeliigi kohta loetletud viiruste, 
viroidide ja viirusetaoliste haiguste esinemist ja võtab nende esinemise tuvastamiseks proove 
laboratoorseks analüüsimiseks. 
 



(11) Taotletavat supereliit-emataime tuleb taotluse menetlemise ajal säilitada hoones või 
rajatises kaitstuna taimekahjustajate eest, vältides tema saastumist õhu või muu saasteallika 
kaudu. 
 
(12) Taotletavat supereliit-emataime säilitatakse eraldi muust taimest ja paljundus- või 
istutusmaterjalist kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas 
asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- või istutusmaterjali 
kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proovi analüüsimise 
tulemuste selgumiseni ja saastumiskahtluse lõppemiseni.”; 
 
3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 
2014/98 III” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031”;  
 
4) paragrahvis 10 asendatakse läbivalt tekstiosa „Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) 
nr 2014/98 I ja II” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031”;  
 
5) paragrahvi 12 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) 
nr 2014/98 I ja II” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031”; 
 
6) paragrahvi 18 lõike 7 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni 
rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 2016/2031”. 
 
 
§ 6. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad 
ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning 
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Seemnekartulil ei tohi esineda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 
1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ nimetatud 
seemnekartuli ohtlikke taimekahjustajaid.”; 
 
2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 
„2) Seemnekartuli kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid võib seemnekartuli partiis olla 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas sätestatud piirmääras.”; 
 
3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
„21) Seemnekartuli muid kahjustusi võib seemnekartuli partiis olla järgmiselt: 
 



Seemnekartulipartiis 
lubatud muude 
kahjustuste esinemine (% 
mugulate kaalust) 

Supereliitseemne- 
kartuli kategooria 

Eliitseemnekartuli 
kategooria 

Sertifitseeritud 
seemnekartuli 
kategooria 

 PBTC PB S SE E A B 
kahjustatud või mehaaniliste 
vigastustega, sealhulgas 
ebakorrapärase kujuga 
mugulad  0 3 3 3 3 3 3 
muld ja muud lisandid 0 1 1 1 1 2 2 

 
4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 
„4) Kartuli viirusega nakatunud mugulaid võib seemnekartuli partiis olla Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas sätestatud piirmääras.”; 
 
5) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tabeli 3. ja 4. rida tekstiosaga „mosaiikviiruse või 
keerdlehisuse tunnustega või varrepõletikku nakatunud taimi võib olla maksimaalselt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas sätestatud piirmääras.”; 
 
6) paragrahvi 8 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse 
nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” §-s 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 2016/2031 lisas”. 
 
 
§ 7. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne 
kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 56 „Söödakultuuride seemne 
kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse 
järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
„(3) Söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka 
taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.”; 
 
2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Liikide harilik lutsern Medicago sativa L. ja põlduba Vicia faba L. (partim) 
seemnepartiis esineda lubatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate loetelu ja piirmäärad ning 
nende ennetamise meetmed on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 
1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ.”; 
 
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 
„(4) Liikide harilik lutsern Medicago sativa L. ja põlduba Vicia faba L. (partim) tootmise 
korral peab rakendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031 
kehtestatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate ennetamise ja esinemise piirmäärasid ja 
rakendama vastavaid meetmeid.”; 
 



4) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 
„(3) Taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti 
vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist 
seemnepõllul visuaalselt.”;  
 
5) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Taimepassiga varustavate liikide harilik lutsern Medicago sativa L. ja põlduba Vicia faba 
L. (partim) korral kantakse ametlikule etiketile ka komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 
2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse 
piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded, nimetatud 
taimepass.”; 
 
6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Taimepassiga varustavate liikide harilik lutsern Medicago sativa L. ja põlduba Vicia faba 
L. (partim) supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud seemne korral märgitakse etiketile 
komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313 nimetatud teave.”. 
 
 
§ 8. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne 
kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning 
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 1täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
 
„(3) Teraviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka 
taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.”; 
 
2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Teravilja seemnepartiis esineda lubatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate loetelu ja 
piirmäärad ning nende ennetamise meetmed on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 
652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 
69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 
2007/33/EÜ.”; 
 
3) paragrahvi 10 lõige 5 viimane lause sõnastatakse järgmiselt: 
„Teraviljaseemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise 
piirmäär ja kahjustajate esinemise ennetamiseks meetmed supereliit- ja eliitseemne ning 
sertifitseeritud seemne tootmise korral on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 2016/2031.”; 
 
4) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;  
 
5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 
„(8) Taimepassiga varustavate liikide korral kantakse ametlikule etiketile ka komisjoni 
rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks 



vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi 
vormi nõuded, nimetatud taimepass.”; 
 
6) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
„(2) Taimepassiga varustavate liikide säilitussordi seemnepartii märgistamisel, mida 
varustatakse tootja etiketiga, peab lähtuma Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) nr 2016/2031 
kehtestatud nõuetest.”;  
 
7) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
„(31) Taimepassiga varustavate liikide supereliit-, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning 
seemnesegu korral märgitakse etiketile komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313 
nimetatud teave.”. 
 
 
§ 9. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede 
seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” 
muutmine 
 
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne 
kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse 
järgmiselt:  
 
1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 
„(3) Õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka 
taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.”; 
 
2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(2) Õli- ja kiudtaimedel seemnepartiis esineda lubatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate 
loetelu ja piirmäärad ning nende ennetamise meetmed on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 
228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 
2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ.” 
 
2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
„(3) Õli- ja kiudtaimede seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende 
esinemise piirmäär ja kahjustajate esinemise ennetamiseks meetmed supereliit- ja eliitseemne 
ning sertifitseeritud seemne tootmise korral on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 2016/2031.”; 
 
3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 
„(3) Õli- ja kiudtaimede hübriidsordi seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu 
ja nende esinemise piirmäär ja kahjustajate esinemise ennetamiseks meetmed supereliit- ja 
eliitseemne ning sertifitseeritud seemne tootmise korral on kehtestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031.”; 
 
4) paragrahvi 10 lõike 4 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;  
 



5) paragrahvi 13 sõnastatakse järgmiselt:  
„(1) Taimekahjustajaid võib seemnepartiis esineda võimalikult vähe. 
 
(2) Õli- ja kiudtaimede seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende 
esinemise piirmäär ja kahjustajate esinemise ennetamiseks meetmed supereliit- ja eliitseemne 
ning sertifitseeritud seemne tootmise korral on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 2016/2031. 
 
(3) Põld-sojaoa (Glycine max. L. Merill.) proovi analüüsimisel ei tohi rahvusvahelise 
katsemeetodi kohaselt määratud inertse materjali massiprotsent proovis ei tohi olla suurem 
kui 0,3.”; 
 
5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 
„(8) Taimepassiga varustavate liikide korral kantakse ametlikule etiketile ka komisjoni 
rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks 
vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi 
vormi nõuded, nimetatud taimepass.”; 
 
6) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 
„(6) Taimepassiga varustavate liikide supereliit-, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning 
hübriidsordi seemnesegu korral märgitakse etiketile komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 
2017/2313 nimetatud teave. 
 
(7) Taimepassiga varustavate liikide säilitussordi seemnepartii märgistamisel, mida 
varustatakse tootja etiketiga, peab lähtuma Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) nr 2016/2031 
kehtestatud nõuetest.”. 
 
§ 10. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad 
ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning 
peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 1 olemasolev lõige loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 
järgmises sõnastuses: 
 
„(2) Peediseemne tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka taimekaitseseaduses 
sätestatud nõudeid.”; 
 
2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses: 
„(91) Peediseemnes esineda lubatud kvaliteeti vähendavate kahjustajate loetelu ja piirmäärad 
ning nende ennetamise meetmed on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 
(EL) nr 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 
ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ. (edaspidi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/2031)”; 
 
3) paragrahvi 11 sõnastatakse järgmiselt: 



„Peediseemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäär ja 
kahjustajate esinemise ennetamiseks meetmed supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud 
seemne tootmise korral on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
2016/2031.”; 
 
4) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;  
 
5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 
„(8) Peediseemne korral kantakse ametlikule etiketile ka komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 
2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse 
piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded, nimetatud 
taimepass.”; 
 
6) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
„(31) Peediseemne  supereliit-, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne korral märgitakse 
etiketile komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/2313 nimetatud teave.”. 
 
 
§ 11. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
 
 


