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1. Teenuse vajadus
Euroopa Liitu imporditavad või Euroopa Liidust eksporditavad värsked puu- ja köögiviljad
(edaspidi aiandustooted) peavad vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele.
Värske aiandustoote suhtes kohaldatavatele ühenduse turustamisstandarditele vastavust tõendav
sertifikaat (edaspidi vastavussertifikaat) on dokument, mis tõendab aiandustoote nõuetekohasust
ja turustamisstandarditele vastavust (kvaliteeti). Vastavussertifikaat antakse välja aiandustoote
koguse või partii kohta.
2. Aiandustoodete kvaliteedinõuded
Alates 22. juunist 2011. a on aiandustoodete kvaliteedi- ja turustamisstandardid kehtestatud EL
Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse üksikasjalikud
rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (viimati
muudetud EL 2019/248, 12. juuli 2018).
Nimetatud määruse alusel on kehtestatud konkreetsed turustamisstandardid 10-le tootele
(määruse I lisa B osa):
Õunad
Tsitrusviljad
Kiivid
Salat, kähar endiiviasigur ja sile endiiviasigur
Virsikud ja nektariinid
Pirnid
Maasikad
Paprikad
Lauaviinamarjad
Tomatid
Aiandustooted, milledele ei ole kehtestatud konkreetset turustamisstandardit, peavad vastama
üldise turustamisstandardi nõuetele ((EL) nr 543/2011, I lisa A osa). Turustamisstandarditega
hõlmatud aiandustoodete nimekiri on toodud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr
1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine
turukorraldus, I lisa IX osas: Puu- ja köögiviljad (välja arvatud seadusega lubatud erandid).
Kui toodete valdaja suudab tõendada, et tooted vastavad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni
vastuvõetud kõigile kohaldatavatele standarditele, loetakse asjaomast toodet üldisele
turustamisstandardile vastavaks.

3.

Vastavussertifikaadi taotlemine ja aiandustoodete kontrollimine

Kui soovite importida aiandustooteid kolmandast riigist, peab enne Teie poolt imporditava kauba
vabasse ringlusse lubamist olema Põllumajandusameti (edaspidi PMA) poolt väljastatud
vastavussertifikaat. Vastavussertifikaadi taotlemiseks palume Teil teavitada üks päev enne
kauba saabumist kauba sihtkoha järgse PMA regiooni esinduse järelevalveametnikku ning
arvestada asjaoluga, et nädalavahetustel ja riiklikel pühadel sertifikaate ei väljastata (välja
arvatud Muuga sadam).
Kui soovite eksportida aiandustooteid kolmandatesse riikidesse, peab Teil olema
vastavussertifikaat enne tollideklaratsiooni vormistamist. Vastavussertifikaadi taotlemiseks
palume Teil teavitada üks päev enne kauba veovahendile laadimist oma asukoha järgse PMA
regiooni esinduse järelevalveametnikku ja leppida kokku kontrolli teostamise aeg ning arvestada
asjaoluga, et nädalavahetustel ja riiklikel pühadel sertifikaate ei väljastata (välja arvatud Muuga
sadama piiripunkt, kella 8-20).
Vastavussertifikaat väljastatakse, kui aiandustoode vastab kehtestatud turustamisstandarditele.
4. Vastavussertifikaadi kehtivus
Vastavussertifikaat kehtib dokumendis märgitud tähtajani ning selle aiandustoote koguse või
partii kohta, mille nõuetekohasuse tõendamiseks see väljastati.
Tähtaega määrates arvestatakse, kui kaua seda liiki aiandustoote kvaliteet tavaoludes
muutumatuna püsib.
5. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (RT I 04.12.2014, 3)
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr
1234/2007;
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse üksikasjalikud
rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga.
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/428, 12. juuli 2018, millega muudetakse
rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatavate turustamisstandardite osas puu- ja
köögiviljasektoris
6. Teie küsimustele vastamine
Lisainformatsiooni saamiseks palume Teil ühendust võtta PMA taimetervise ja aianduse
osakonnaga. Teie kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30
kalendripäeva jooksul.
Külastusaja palume võimaluse korral eelnevalt kokku leppida.
7. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Tel 671 2602
Faks 671 2604
E-post pma@pma.agri.ee
koduleht www.pma.agri.ee

Taimetervise ja aianduse osakond
Marika Arula, nõunik
Tel +372 505 8647
E-post marika.arula@pma.agri.ee
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Vastuvõtuajad:
esmaspäevast - neljapäevani 9.00-16.30
reedel 9.00-15.15
vaheaeg 12.00-13.00
Igakülgset abi ja teavet saab oma asukoha järgse regiooni esinduse aiandustoodete valdkonna
järelevalveametnikult, kes väljastab ka vastavussertifikaate.
Kontaktandmed regioonide esindustes
Esindus

Aadress

Kontaktisik

Telefon
631 8375
514 0845

E-post
mare.reial@pma.agri.ee

Uus-Sadama 19/13,
Tallinn

Mare Reial

Jõhvi

Viru 5a, Jõhvi

Aare Mägi

Paide

Pärnu tn 58, Paide

Salme
Nõmmeste

Rakvere

Võidu 38, Rakvere

Liina-Kristiina
Suvorova

Pärnu

P. Kerese 4, Pärnu

Siiri Tamm

447 1082
5333 2432

siiri.tamm@pma.agri.ee

Tartu

Tähe 4, Tartu

Jaana Jaanimäe

746 0613
5303 6908
746 0611
507 4236
435 1244
5333 8149

jaana.jaanimäe@pma.agri.ee

782 1826
507 4319

benno.laks@pma.agri.ee

Tallinn

Kai Timmusk

Malle Ojokas
Viljandi

Vabaduse plats 4,
Viljandi

Merle Pärnaku

Võru

Katariina 7, Võru

Benno Laks

613 8375
512 3167
336 6764
525 2278
385 0128
504 1854
325 5688
5919 3558

kai.timmusk@pma.agri.ee
aare.magi@pma.agri.ee
salme.nommeste@pma.agri.ee
liinakristiina.suvorova@pma.agri.ee

malle.ojokas@pma.agri.ee
merle.parnaku@pma.agri.ee

8. Järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine
Kui Te ei nõustu järelevalve läbiviimise toiminguga või järelevalveametniku tegevusega, on Teil
õigus esitada vaie PMA peadirektorile 30 päeva jooksul toimingu läbiviimisest või ettekirjutuse
tegemisest teadasaamise päevast alates. Kirjaliku vaide esitamisel märkige haldusorgan, kellele
vaie esitatakse, vaide esitaja nimi, postiaadress ja telefoni number. Vaide sisus kirjeldage
rahulolematuse põhjus ja väljendage selgelt oma taotlus ning kinnitage, et Teie poolt esitatud
vaide osas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust. Teie vaidele vastatakse posti
teel 10 päeva jooksul alates vaide saabumisest PMA-le. PMA peadirektor võib asjaolude
täiendava uurimise vajadusel vaide lahendamise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Teid
mitterahuldava vastuse saamisel on Teil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks
põllumajandusministri või kohtu poole.
Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta Teid ettekirjutuses esitatud nõuete täitmisest.
9. Tagasiside
Oodatud on kõik arvamused ja ettepanekud, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti.
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