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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 paprika (Capsicumspp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis (Oryzaspp.)
ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.),
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;
 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’Heritex Ait.), datlipalm (Phoenixspp.), pappel
(Populus L.), tamm (Quercus L.) ja kuldvits (Solidago L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
 6)  lõikelilled sugukonnast käpalised (Orchidaceae);
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 7)  seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
 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 graveolens L.) ja perekonna basiilik (Ocimum L.) lehtköögiviljad;
 12)  perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (FortunellaSwingle), pontsirus (PoncirusRaf.) ja nende
hübriidide ning baklažaani (Solanum melongena L.) ja perekonna kibekurk (Momordica L.) viljad;
 13)  väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade annoona (Annona L.), küdoonia (CydoniaMill.),
diospüür (Diospyros L.), õunapuu (MalusMill.), mangopuu (Mangifera L.), kannatuslill (Passiflora L.),
ploomipuu (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirn (Pyrus L.), sõstar (Ribes L.), nelgipuu (SyzygiumGaertn.)
ja mustikas (Vaccinium L.) toored viljad ja marjad;
 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)  perekonna saar (Fraxinus L.) ja liikide mandžuuria pähklipuu (Juglans mandshuricaMaxim.), Ulmus
davidianaPlanch., väikeseleheline jalakas (Ulmus parvifoliaJacq.), jaapani tiibpähklipuu (Pterocarya
rhoifoliaSiebold & Zucc.) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taist ja
Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor;
[RTL 2009, 25, 322- jõust. 01.04.2009]
 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 (Platanus L.) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärinev puit, kaasa arvatud puit,
millel puudub ümar välispind;
 19)  väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales)
puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
 191)  perekonna saar (Fraxinus L.) ja liikide mandžuuria pähklipuu (Juglans mandshuricaMaxim.), Ulmus
davidianaPlanch., väikeseleheline jalakas (Ulmus parvifoliaJacq.), jaapani tiibpähklipuu (Pterocarya
rhoifoliaSiebold & Zucc.) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taist ja
Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
[RTL 2009, 25, 322- jõust. 01.04.2009]
 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)  muld ja kasvusubstraat, mis koosneb tervenisti või osaliselt mullast või tahkest orgaanilisest ainest, näiteks
taimejäänustest, turvast või puukoort sisaldavast huumusest, välja arvatud turvas;
 24)  taimedega kaasnev või neile lisatud muld ja kasvusubstraat, mis tervenisti või osaliselt koosneb punktis 23
nimetatud ainest või mis tervenisti või osaliselt koosneb turbast või tahkest anorgaanilisest ainest, mis on ette
nähtud taimede elujõu säilitamiseks ning mis pärineb Türgist, Valgevenest, Gruusiast, Moldovast, Venemaalt,
Ukrainast või väljastpoolt Euroopa riike, välja arvatud Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko ja Tuneesia;
 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]

§ 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.)) tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
 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.)) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
 5)  hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (DolichosJacq.), perekonna mangopuu (Mangiferaspp.) ja hariliku
aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
 6)  perekonna puuvillapõõsas (Gossypiumspp.) viljad (seemnekojad) ja seemned ning toorpuuvill;
 7)  perekonna eukalüpt (Eucalyptusl’Hérit.) taimeosad;
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 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]

§ 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, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002,
lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, 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, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ
(ELT L 321, 6.12.2003, 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, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk
12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/
EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 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, 28.11.2008, lk 68–70),
2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.9.2009, lk 51–54), 2010/1/EL (ELT
L 7, 12.1.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003
(ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).
[RT I, 20.05.2014, 1- jõust. 01.06.2014]

Lisa Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon
[RT I, 09.11.2012, 2- jõust. 12.11.2012]
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