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Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 82

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 26 lõike 3, § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga
varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja
taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muudetakse järgmiselt:

1)paragrahvi 2 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast tekstiosa „tsitrus (CitrusL.) ja selle hübriidide” tekstiosaga
„, kasimiiropuu (CasimiroaLa Llave), ClausenaBurm. f., VeprisComm., koldpuu (Zanthoxylum L.)”;

2)paragrahvi 2 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „hõbekakar (Argyranthemumspp.),” tekstiosaga
„harilik aspar (Asparagus officinalisL.),”;

3)paragrahvi 2 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) perekondade ja liikide kamassia (CamassiaLindl.), kirgaslill (ChionodoxaBoiss.), kuldkollane
krookus (Crocus flavusWeston ‘GoldenYellow’), daalia (Dahliaspp.), lumikelluke (Galanthus L.), valkjas
hiidhüatsint (Galtonia candicans(Baker) Decne), miniatuursete sortide ja nende hübriidide (lõhnav gladiool
(Gladiolus callianthusMarais), Gladiolus colvilleiSweet., Gladiolus nanushort., Gladiolus ramosushort.,
Gladiolus tubergeniihort.), perekonnast gladiool (GladiolusTourn. ex L.), hüatsint (Hyacinthus L.), iiris
(Iris L.), IsmeneHerbert, liilia (Liliumspp.), nartsiss (Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), puškiinia
(PuschkiniaAdams), siniliilia (Scilla L.), tiigerlill (TigridiaJuss.) ja tulp (Tulipa L.) ning kobarhüatsindi
(MuscariMiller) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad;”;

4)paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 asendatakse tekstiosa „(Lycopersicon esculentum(Mill.) Karsten ex Farw.)”
tekstiosaga „(Solanum lycopersicum L.)”;

5)paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) perekondade pappel (PopulusL.), plaatan (PlatanusL.), tamm (Quercusspp.), välja arvatud korgitamm
(Quercus suber), ja hariliku peedi (Beta vulgaris L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;”;

6)paragrahvi 2 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „perekondade toompihlakas (AmelanchierMed.),”
tekstiosaga „kastanipuu (CastaneaMill.),”;

7)paragrahvi 2 lõike 4 punkti 8 täiendatakse pärast tekstiosa „hariliku peedi (Beta vulgarisL.),” tekstiosaga
„kastanipuu (CastaneaMill.),”;

8)paragrahvi 2 lõike 4 punkti 10 täiendatakse pärast sõnu „välja arvatud kooreta puit” tekstiosaga „, ning puit,
mis osaliselt või täielikult pärineb perekonnalt plaatan (Platanus L.), kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud
looduslik kumer pind”;

9)paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „(Lycopersicon esculentum(Mill.) Karsten ex Farw.)” tekstiosaga
„(Solanum lycopersicumL.)”;

10)määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–
31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–
71)”.

§ 2. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide
loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise
kontrolli” muudetakse järgmiselt:

1)paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
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„3) perekondade tsitrus (CitrusL.), kinkanipuu (FortunellaSwingle) ja pontsirus (PoncirusRaf.) ning
nende hübriidide, perekondade paprika (Capsicumspp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis
(Oryzaspp.) ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Solanum lycopersicum L.), hariliku lutserni
(Medicago sativa L.), maisi (Zea mays L.), hariliku sibula (Allium cepa L.), porrulaugu (Allium porrum L.),
murulaugu (Allium schoenoprasum L.), šalottsibula (Allium ascalonicum) ja aedoa (Phaseolus L.) seemned;”;

2)paragrahvi 2 punkti 7 täiendatakse pärast tekstiosa „seltsi okaspuulaadsed (Coniferales)” tekstiosaga
„ning perekondade AmyrisP. Browne, kasimiiropuu (CasimiroaLa Llave), CitropsisSwingle & Kellerman,
kõrbelaimipuu (EremocitrusSwingle), EsenbeckiaKunth, GlycosmisCorrêa, MerrilliaSwingle, NaringiAdans.,
nelipuu (TetradiumLour.),ToddaliaJuss. ja koldpuu(Zanthoxylum L.)”;

3)paragrahvi 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) aedselleri (Apium graveolensL.), perekondade basiilik (OcimumL.), järvelemb (Limnophila L.) ja ogaputk
(Eryngium L.) lehtköögiviljad ning jahumanioki (Manihot esculentaCrantz) lehed;”;

4)paragrahvi 2 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „perekondade” tekstiosaga „paprika (Capsicum L.),”;

5)paragrahvi 2 punkt 151sõnastatakse järgmiselt:

„151) perekonna saar (FraxinusL.) ning liikide mandžuuria pähklipuu (Juglans mandshuricaMaxim.), Ulmus
davidianaPlanch. ja jaapani tiibpähklipuu (Pterocarya rhoifoliaSiebold & Zucc.) Kanadast, Hiinast, Jaapanist,
Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taist ja Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja lõigatud
oksad, lehtedega või ilma;”;

6)paragrahvi 2 punkti 18 täiendatakse pärast sõnu „Ameerika Ühendriikidest” tekstiosaga „, Šveitsist”;

7)paragrahvi 2 punktist 191jäetakse välja tekstiosa „väikeseleheline jalakas (Ulmus parvifoliaJacq.),”;

8)paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 27–29 järgmises sõnastuses:

„27) perekonna kask (BetulaL.) lõigatud oksad, lehtedega või ilma;
28) perekonna kask (BetulaL.) Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja puit, kaasa
arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
29) perekondade pelipuu (AegleCorrêa), AeglopsisSwingle, AfraegleEngl., AtalantiaCorrêa,
BalsamocitrusStapf, BurkillanthusSwingle, CalodendrumThunb., ChoisyaKunth, ClausenaBurm. f., Limonia L.,
MicrocitrusSwingle, MurrayaJ. Koenig ex L., PamburusSwingle, SeveriniaTen., SwingleaMerr., TriphasiaLour.
ja VeprisComm. taimede osad, välja arvatud viljad, kuid kaasa arvatud seemned.”;

9)paragrahvi 3 punkti 5 täiendatakse pärast tekstiosa „punaoa (DolichosJacq.),” tekstiosaga „kastanipuu
(CastaneaMill.),”;

10)määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–
31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–
71)”;

11)määruse lisa „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon” kehtestatakse uues
sõnastuses (lisatud).

§ 3. Määruse § 2 rakendatakse tagasiulatavalt 1. oktoobrist 2014. a.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister põllumajandusministri ülesannetes

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1021/0201/4005/PM_30092014_m82_lisa..pdf#

