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Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.
[RTL 2005, 101, 1552- jõust. 07.10.2005]

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema
varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli.

§ 2. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga
ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

 Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis
peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli, on:
[RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]
 1)  kõik istutamiseks ettenähtud taimed, kaasa arvatud nende juured, pistikud ja pookoksad, lillesibulad,
mugulsibulad ja muud varreteisendid, välja arvatud seemned, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti;
 2)  sugukondade ristõielised (Cruciferae) ja kõrrelised (Gramineae) ning perekonna ristik (Trifoliumspp.)
seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst;
 3)  perekondade tsitrus (CitrusL.), kinkanipuu (FortunellaSwingle) ja pontsirus (PoncirusRaf.) ning nende
hübriidide, perekondade paprika (Capsicumspp.), ploomipuu (PrunusL.), murakas (RubusL.) ja riis (Oryzaspp.)
ning päevalille (Helianthus annuusL.), hariliku tomati (Solanum lycopersicumL.), hariliku lutserni (Medicago
sativaL.), maisi (Zea maysL.), hariliku sibula (Allium cepaL.), porrulaugu (Allium porrumL.), murulaugu
(Allium schoenoprasumL.), šalottsibula (Allium ascalonicum) ja aedoa (PhaseolusL.) seemned;
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[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 4)  perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale) ning tritikale (X Triticosecale) seemned, mis pärinevad
Afganistaanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast või Ameerika
Ühendriikidest;
 5)  perekondade kastanipuu (CastaneaMill.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk
(Dianthus L.), kipslill (Gypsophila L.), pelargoon (Pelargoniuml’ Hérit. ex Ait.), datlipalm (Phoenixspp.),
pappel (Populus L.), tamm (Quercus L.) ja kuldvits (Solidago L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
[RT I, 21.12.2017, 1- jõust. 01.01.2018]
 6)  lõikelilled sugukonnast käpalised (Orchidaceae);
 7)  seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) ning perekondade Amyris P. Browne, kasimiiropuu (Casimiroa La
Llave), Citropsis Swingle & Kellerman, kõrbelaimipuu (Eremocitrus Swingle), Esenbeckia Kunth, Glycosmis
Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., nelipuu (Tetradium Lour.), Toddalia Juss. ja koldpuu (Zanthoxylum
L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 8)  Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharumMarsh.) taimeosad, välja
arvatud viljad ja seemned;
 9)  väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna ploomipuu (Prunus L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja
seemned;
 10)  väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade aster (Asterspp.), ogaputk (Eryngium L.), naistepuna
(Hypericum L.), preeriakell (Lisianthus L.), roos (Rosa L.) ja kaelakellukas (Trachelium L.) lõikelilled;
 11)  aedselleri (Apium graveolensL.), perekondade basiilik (OcimumL.), järvelemb (LimnophilaL.) ja ogaputk
(EryngiumL.) lehtköögiviljad ning jahumanioki (Manihot esculentaCrantz) lehed;
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 12)  perekondade tsitrus (CitrusL.), kibekurk (MomordicaL.), kinkanipuu (FortunellaSwingle), pontsirus
(PoncirusRaf.), MicrocitrusSwingle, NaringiAdans., SwingleaMerr. ja nende hübriidide ning maavitsaliste
(Solanaceae) viljad;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 13)  perekondade aktiniidia (ActinidiaLindl.), annoona (AnnonaL.), harilik papaia (Carica papaya L.),
küdoonia (CydoniaMill.), diospüür (Diospyros L.), maasikas (Fragaria L.), õunapuu (MalusMill.), mangopuu
(Mangifera L.), kannatuslill (Passiflora L.), ploomipuu (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirn (Pyrus L.),
sõstar (Ribes L.), murakas (Rubus L.), nelgipuu (SyzygiumGaertn.), mustikas (Vaccinium L.) ja viinapuu
(Vitis L.) ning liigi avokaadopuu (Persea americanaMill.) toored viljad ja marjad;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 14)  kartuli (Solanum tuberosum L.) mugulad;
 15)  perekondade pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.),
suhkruvahtra (Acer sahharumMarsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales)
eraldatud koor;
 151)  perekondade saar (FraxinusL.), pähklipuu (JuglansL.) ja tiibpähklipuu (PterocaryaL.) ning liigi Ulmus
davidianaPlanch. Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust
Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist, Taiwanist või Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja lõigatud
oksad, lehtedega või ilma;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 16)  [kehtetu -RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]
 17)  perekonna tamm (Quercus L.) Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub
ümar välispind, kuid välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti
jooksul 176 ºC juures;
 18)  perekonna plaatan (PlatanusL.) Albaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Armeeniast, Šveitsist või Türgist
pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 19)  väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales)
puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
 191)  perekondade saar (FraxinusL.), pähklipuu (JuglansL.) ja tiibpähklipuu (PterocaryaL.) ning liigi Ulmus
davidianaPlanch. Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust
Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist, Taiwanist või Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit,
millel puudub ümar välispind;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 20)  [kehtetu -RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]
 21)  Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puit, kaasa arvatud puit,
millel puudub ümar välispind;
 22)  suhkruvahtra (Acer sahharumMarsh.) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinev puit, kaasa arvatud
puit, millel puudub ümar välispind;
 23)  [kehtetu -RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 24)  taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks ja on
pärit muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 25)  perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale) ning tritikale (X Triticosecale) teravili, mis pärineb
Afganistaanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika
Ühendriikidest;
 26)  [kehtetu -RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]
 27)  perekonna kask (BetulaL.) lõigatud oksad, lehtedega või ilma;
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
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 28)  perekonna kask (BetulaL.) Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja puit, kaasa
arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 29)  perekondade pelipuu (AegleCorrêa), AeglopsisSwingle, AfraegleEngl., AtalantiaCorrêa,
BalsamocitrusStapf, BurkillanthusSwingle, CalodendrumThunb., ChoisyaKunth, ClausenaBurm. f., LimoniaL.,
MicrocitrusSwingle, MurrayaJ. Koenig ex L., PamburusSwingle, SeveriniaTen., SwingleaMerr., TriphasiaLour.
ja VeprisComm. taimede osad, välja arvatud viljad, kuid kaasa arvatud seemned.
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 30)  granaatõuna (Punica granatumL.) Aafrika kontinendi riikidest, Cabo Verdest, Saint Helenalt,
Madagaskarilt, Réunionilt, Mauritiuselt ja Iisraelist pärit viljad;
[RT I, 21.12.2017, 1- jõust. 01.01.2018]
 31)  perekondade toompihlakas (AmelanchierMedik.), aroonia (AroniaMedik.), tuhkpuu (CotoneasterMedik.),
viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (CydoniaMill.), õunapuu (MalusMill.), tuliastel (PyracanthaM. Roem.), pirn
(Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) puit, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind, välja
arvatud saepuru või laastud, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest või Kanadast;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 32)  perekonna ploomipuu (PrunusL.) puit, mis on pärit Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea
Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Ameerika Ühendriikidest või Vietnamist, kaasa arvatud
puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 33)  Austraaliast, Ameerika kontinentidelt või Uus-Meremaalt pärit perekondade kassitapp (Convolvulus L.)
taimeosad, lehtertapp (Ipomoea L.) taimeosad, välja arvatud mugulad, liigi MicromeriaBenth ja maavitsaliste
(Solanaceae) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 34)  põllumajanduses või metsanduses kasutatud põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning
kultiveerimiseks ning spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks ettenähtud rullid, mis on imporditud muust
ühendusevälisest riigist kui Šveits;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 35)  põllumajanduses kasutatud juur- ja mugulköögivilja koristusmasinad, mis on imporditud muust
ühendusevälisest riigist kui Šveits;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 36)  metsanduses kasutatud metsandusmasinad, mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 37)  põllumajanduses või metsanduses kasutatud traktorid, sadulvedukid poolhaagistel, mis on imporditud
muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]
 38)  põllumajanduses või metsanduses kasutatud ratastega põllumajandus- ja metsatraktorid, mille mootori
võimsus on kuni 18 kilovatti ja mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits.
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]

§ 3. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga
ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli kaitstavasse piirkonda toimetamise korral

 Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral peavad olema fütosanitaarsertifikaadiga varustatud ja peavad
piiripunktis läbima taimetervise kontrolli lisaks § 2 loetelus nimetatud taimedele, taimsetele saadustele ja
muudele objektidele ka:
 1)  hariliku peedi (Betavulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
 2)  muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
 3)  perekondade toompihlakas (AmelanchierMed.), ebaküdoonia (ChaenomelesLindl.), tuhkpuu
(CotoneasterEhrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (CydoniaMill.), villpööris (EriobotryaLindl.), õunapuu
(MalusMill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (PyracanthaRoem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas
(Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana(Dcne.) Cardot) tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
[RT I, 21.12.2017, 1- jõust. 01.01.2018]
 4)  perekondade toompihlakas (AmelanchierMed.), ebaküdoonia (ChaenomelesLindl.), tuhkpuu
(CotoneasterEhrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (CydoniaMill.), villpööris (EriobotryaLindl.), õunapuu
(MalusMill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (PyracanthaRoem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas
(Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana(Dcne.) Cardot) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
[RT I, 21.12.2017, 1- jõust. 01.01.2018]
 5)  hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (DolichosJacq.), kastanipuu (CastaneaMill.), perekonna mangopuu
(Mangiferaspp.) ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
[RT I, 02.10.2014, 5- jõust. 05.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2014. aastast.]
 6)  perekonna puuvillapõõsas (Gossypiumspp.) viljad (seemnekojad) ja seemned ning toorpuuvill;
 7)  perekonna eukalüpt (Eucalyptusl’Hérit.) taimeosad;
 8)  väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puit, välja arvatud kooreta puit;
 9)  väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna kastanipuu (CastaneaMill.) puit, välja arvatud kooreta puit;
 10)  väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) koor;
 11)  perekonna viinapuu (Vitis L.) viljad;
[RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]
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 12)  mesitaru.
[RT I, 01.08.2019, 3- jõust. 01.09.2019]

§ 4. Paragrahvis 2 ning paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude
objektide tariifne klassifikatsioon

 Paragrahvis 2 ning § 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne
klassifikatsioon on toodud lisas.
[RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]

§ 41. Rakendussäte

 Paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad ühendusevälisest
riigist Eestisse toimetamise korral olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja peavad piiripunktis läbima
taimetervise kontrolli alates 15. maist 2005. a.
[RTL 2005, 36, 513- jõust. 03.04.2005]

§ 5. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele 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 56,
02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk
17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ
(ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319,
29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009,
lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20),
2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL
(ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), 2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), 2017/1920 (ELT, L 271,
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