
 Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse 
nr 21 «Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise 

kord1» 
lisa  

1. Komisjoni direktiivi 2004/103/EÜ artikli 1 lõike 3 
punktis c nimetatud taimetervise saatekiri  

2. TAIMETERVISE 
SAATEKIRI 
nr EÜ/EE/...  

3. Kaubasaadetise tuvastamine – kaubasaadetis sisaldab taimetervise kontrolli alla kuuluvaid 
tooteid  

Taimed, taimsed saadused või muud objektid (tariifne klassifikatsioon): ........................................

Fütosanitaarsertifikaadi number: ...................................................................................................... 

Välja andnud riik: ...........................................................................................................................  

Väljastamise kuupäev: ....................................................................................................................  

Eraldusmärgid, numbrid, pakendite koguarv, kogus (mass/ühik): ....................................................

.....................................................................................................................................................  

Viide nõutavale tollidokumendile: ..................................................................................................  
4. Kaubasaaja taimetervise registri number:  

Mina, allakirjutanu, taotlen, et vastutav ametiasutus kontrolliks eespool nimetatud taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide vastavust taimetervisenõuetele punktis 6 nimetatud 
sihtkohas, ning kohustun järgima vastutava ametiasutuse kehtestatud eeskirju ja menetluskorda.  

Kuupäev, kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja nimi ja allkiri: ..................................................... 

....................................................................................................................................................  

5.1. Piiripunkt:  5.2. Kuupäev, järelevalveametniku nimi, pitser 
ja allkiri:  

...............................................................  

................................................................  

6. Tunnustatud sihtkoht  

A- .............................................................  

..................................................................  

       

      B- (asendus) ......................................  

     ...........................................................  
Taimed, taimsed saadused ja muud objektid viiakse eespool nimetatud sihtkohta ...................... ja
....................... vahel sõlmitud kokkuleppe nr ....... kohaselt  
Ilma ametliku kooskõlastuseta ei või kaubasaadetist viia mujale kui eespool loetletud sihtkohta.  

7. Dokumentide kontroll  8. Identsuse kontroll  9. Taimetervisenõuetele 



vastavuse kontroll  
Koht ja kuupäev: 
...................................................  

Nimi: ..........................................  

Pitser ja allkiri: 
............................  

Koht ja kuupäev: 
.................................................  

Nimi: ........................................ 

Pitser ja allkiri: ......................... 

Koht ja kuupäev: 
............................................  

Nimi: ...................................  

Pitser ja allkiri: ....................  

   
10. Otsus:  

Lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse / teise Euroopa Ühenduse liikmesriiki toimetada:  

Koht ja kuupäev: ............................................................................................     

Nimi: ..............................................................................................................     

Pitser ja allkiri: ................................................................................................     

Taimepassi väljastamise korral kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus:  

.....................................................................................................................................................  
Ametlik meede  

            Eestisse / teise Euroopa Ühenduse liikmesriiki toimetamise keeld  

            Eestist / teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist väljatoimetamine/tagasisaatmine  

            Hävitamine  

            Saastumiskahtlase või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise paigutamine 
kohta, 
kus on välistatud teise kauba saastumine ohtliku taimekahjustajaga kuni proovi tulemuste 
selgumiseni või taimetervisenõuetega vastavusse viimiseni  

            Saastumiskahtlaste ning saastunud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide 
eemaldamine  

            Muu asjakohane töötlus  

Märkus: ........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
 


