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Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded

Vastu võetud 17.04.2006 nr 46

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 22 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded.

§ 2. Sorditunnistuse sisu nõuded

(1) Riikliku sordiregistri volitatud töötleja (edaspidi registripidaja) väljastab sorditunnistuse sordi kohta, mis
on sordinime, eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuete kohane ja mille kohta on tehtud sordi registreerimise
otsus. Sorditunnistus väljastatakse sordi omanikule.

(2) Sorditunnistusel on riigivapi kujutis ja vähemalt üks turvaelement ning sellele märgitakse järgmised andmed:
1) sordi registreerimise otsuse number ja kuupäev;
2) sorditunnistuse väljaandmise aeg ja koht;
3) sorditunnistuse number;
4) taimeliigi nimi ladina ja eesti keeles;
5) sordinimi;
6) aretusnumber;
7) andmed sordi omaniku, tema esindaja või aretaja kohta.

(3) Füüsilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse sorditunnistusele sordi omaniku nimi, isikukood ja
elukoha aadress. Juriidilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse sorditunnistusele sordi omaniku nimi või
ärinimi, registrikood ja asukoha aadress.

(4) Andmed sordi omaniku esindaja kohta märgitakse sorditunnistusele juhul, kui sordi omanikul on esindaja.
Andmed sordi aretaja kohta märgitakse sorditunnistusele juhul, kui sordi aretaja ei ole sordi omanik.
Sorditunnistusele märgitakse nende kohta lõikes 3 nimetatud andmed.

(5) Sorditunnistus kinnitatakse registripidaja pitseriga.

§ 3. Kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded

(1) Registripidaja väljastab kaitsealuse sordi tunnistuse sordi kohta, mille kohta on tehtud kaitse alla võtmise
otsus. Kaitsealuse sordi tunnistus väljastatakse sordi omanikule.

(2) Kaitsealuse sordi tunnistusel on riigivapi kujutis ja vähemalt üks turvaelement ning sellele märgitakse
järgmised andmed:
1) sordi kaitse alla võtmise otsuse number ja kuupäev;
2) kaitsealuse sordi tunnistuse väljaandmise aeg ja koht;
3) kaitsealuse sordi tunnistuse number;
4) taimeliigi nimi ladina ja eesti keeles;
5) sordinimi;
6) aretusnumber;
7) andmed sordi omaniku, tema esindaja või aretaja kohta;
8) sordikaitse kehtivusaeg.

(3) Füüsilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele sordi omaniku nimi,
isikukood ja elukoha aadress. Juriidilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele
sordi omaniku nimi või ärinimi, registrikood ja asukoha aadress.
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(4) Andmed sordi omaniku esindaja kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele juhul, kui sordi omanikul
on esindaja. Andmed sordi aretaja kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele juhul, kui sordi aretaja ei ole
sordi omanik. Kaitsealuse sordi tunnistusele märgitakse nende kohta lõikes 3 nimetatud andmed.

(5) Kaitsealuse sordi tunnistus kinnitatakse registripidaja pitseriga.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 16. novembri 1998. a määrus nr 37 «Sordikaitseseaduses sätestatud õigusaktide
kinnitamine» (RTL 1998, 353, 1482; 2006, 30, 529) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT
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