Sortide kaitse alla võtmine

1. Teenuse vajadus
Aretatud, avastatud või mitme aretusmeetodiga loodud uus taimesort on intellektuaalne omand.
Sordikaitset saab rakendada kõikidele taimeliikidele ja -perekondadele. Kaitse laieneb sordile, mis
on uudne, eristatav, ühtlik, püsiv ja nõuetekohase nimega.
Sort on uudne, kui sordikaitsetaotluse laekumise kuupäevaks ei ole Teie poolt või Teie
nõusolekul sordi seemet, paljundusmaterjali, koostisosi ega taimset materjali müüdud ega muul
viisil kasutamiseks antud kauem kui:
- üks aasta Eesti territooriumil;
- neli aastat, puude ja viinapuu puhul kuus aastat, teise riigi territooriumil.

2. Sordikaitse taotlemine
Sordi kaitse alla võtmiseks tuleb Teil esitada vormikohane taotlus koos nõutavate dokumentidega
kohapeal, posti või elektroonilise posti (digiallkirjaga) teel Põllumajandusameti
mahepõllumajanduse ja seemne osakonnale (edaspidi registripidaja).
Taotluse vorm on saadaval mahepõllumajanduse ja seemne osakonnas ja Põllumajandusameti
koduleheküljel aadressil Põllumajandusamet > Valdkonnad > Sordid > Dokumendivormid.
Lisaks taotlusele tuleb esitada:
- sordi tehniline küsimustik;
- sordi omanikuõigust tõendav dokument;
- esindaja korral tema volitusi ja nende ulatust tõendav dokument.
Taotlus võetakse menetlusse peale allpool näidatud riigilõivu tasumist. Nõuetekohane taotlus
registreeritakse kümne tööpäeva jooksul. Nõuetele mittevastavuse korral teavitame Teid koheselt
puudustest. Taotluse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamiseks palume pöörduda registripidaja
poole.
Kui sordi aretaja või omaniku elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa
Liidu liikmesriigis, peab tal sordi kaitse alla võtmise toimingu tegemiseks olema esindaja, kelle
elu- või asukoht on Eesti Vabariigis või Euroopa Liidu liikmesriigis.
Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud sordi korral on registripidajal õigus tellida taotleja kulul
sordi registreerimiskatsete aruanne Euroopa Liidu liikmesriigi asjakohasest ametiasutusest või
Ühenduse Sordiametist (inglise keeles Community Plant Variety Office, CPVO). Kui registripidaja
leiab aruande hindamise tulemusena, et sordi registreerimiskatsete tulemused kinnitavad vastavust
eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele, on tal õigus loobuda täiendavate
registreerimiskatsete korraldamisest. Euroopa Liidu põllu- või köögiviljakultuuride ühtsesse
sordilehte või Euroopa Liidu puuvilja- ja marjakultuuride ühtsesse sordilehte võetavate liikide
puhul võetakse arvesse ainult Euroopa Liidu liikmesriigis läbi viidud registreerimiskatseid.
Pärast taotluse registreerimist tuleb Teil esitada:
- taotluse prioriteeti tõendavad dokumendid, kui prioriteeti taotletakse eelneva taotluse
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alusel;
sordinime ettepanek, soovitavalt aasta jooksul pärast taotluse esitamist;
seeme või paljundusmaterjal registreerimiskatsete läbiviimiseks registripidaja poolt
määratud kohta ja tähtajaks;
muud lisadokumendid, mis aitavad sorti eristada.

3. Oluline teave
Sordiregistrist teabe väljastamine
Sordiregistrist andmete saajateks on vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele
isikud, kes tunnevad mis tahes seaduslikku huvi sordiregistrisse kantud andmete vastu.
Taotluse alusel väljastatakse andmeid:
- sordikaitse taotlemise kohta;
- registreerimiskatsete läbiviimise ja nende tulemuste kohta;
- sordikaitse kohta;
- teise sordi tootmise kohta, kui kaitsealust sorti kasutatakse korduvalt selle sordi
tootmiseks.
Teavet sordiregistri kohta avaldame Põllumajandusameti Teatajas, mida antakse välja kord
kvartalis ja mis on kättesaadav Põllumajandusameti koduleheküljel aadressil www.pma.agri.ee.
Registreerimiskatsed
Esitatud dokumentide alusel tellib registripidaja sordi registreerimiskatsete läbiviimise, arvestades
võimaluse korral Teie sooviga. Registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali
koguse määrab katseasutus.
Registripidaja teatab taotlejale või tema esindajale:
- registreerimiskatsete läbiviimise koha;
- tähtaja
registreerimiskatseteks
vajaliku
seemne
või
paljundusmaterjali
kohaletoimetamiseks taotleja kulul;
- katseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali koguse, sõltuvalt taimeliigist ja
paljundamise viisist.
Seeme või paljundusmaterjal peab vastama eliitseemnele või -paljundusmaterjalile kehtestatud
nõuetele.
Katseasutusse pöördumisel tuleb Teil lisaks saata katseks vajaliku võrdlussordi seemet või
paljundusmaterjali. Võrdlussortideks võivad olla juba registreeritud sordid või sordid, mida aretuse
käigus kasutati ristlusvanematena.
Kui tegemist on tuletatud sordiga, tuleb katseasutusele edastada ka lähtesordi seeme või
paljundusmaterjal.
Registreerimiskatsete tulemuste alusel koostatakse nõuetele vastavaks tunnistatud sordi kohta
sordikirjeldus.
Registreerimiskatsete läbiviimise eest tuleb taotlejal tasuda katseasutuse poolt esitatud arve alusel.
Eestis läbiviidavate registreerimiskatsete tasud leiate siit.

Sordinime kontrollimine ja kinnitamine
Sordi registreerimisel tuleb Teil esitada sordinime ettepanek. Kuna sordinime kontrollimine ja
kinnitamine nõuab aega, tuleb sordinime ettepanek esitada registripidajale kinnitamiseks kas:
1) sordikaitsetaotluses; või
2) aasta jooksul peale sordikaitsetaotluse esitamist.
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Kui esitate sordikaitse taotluse üheaegselt Eestis ja ühes või mitmes välisriigis sama sordi kohta,
tuleb kasutada sama sordinime. Nõuded sordinimele leiate Euroopa Liidu Komisjoni määruses
(EÜ) nr 637/2009, 22. juuli 2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses
põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega.
Registripidaja kontrollib Teie poolt esitatud sordinime vastavust nõuetele, tehes päringuid Eesti ja
välisriigi vastavatesse andmebaasidesse.
Sordinimi, mis vastab nõuetele, kinnitatakse registripidaja poolt ja kantakse sordiregistrisse.

4. Riigilõivu tasumine
Kaitsealuse sordi omanikuna olete kohustatud õigeaegselt tasuma kõik riigilõivud. Sordi kaitse all
hoidmise eest tasutakse riigilõiv kaks kuud enne järgmise kaitse all hoidmise aasta algust.
Riigilõivu tasumise tähtaegadest teavitatakse Teid kirjalikult.

-

Sordikaitse taotlemise eest tasutakse järgmiselt:
Sordi kaitse alla võtmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
Sordi kaitse all hoidmise iga aasta eest:
1. kuni 10. aastal
- 65 eurot
alates 11. aastast
- 80 eurot

Sordiregistri toimingute eest tasutakse järgmiselt:
Sordiregistri kannete muutmine
- 10 eurot
Sordikaitse tunnistuse duplikaadi väljastamine
- 7 eurot
Iga sordiregistri kande kohta väljastatav dokument - 2 eurot
Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile.
Riigilõivu saab tasuda:
- SEB - saaja konto EE891010220034796011
- Swedbank - saaja konto EE932200221023778606
- Luminor Bank - saaja konto EE701700017001577198
Rahvusvahelised arveldused:
Kui riigilõivu maksab välispartner, siis riigilõivu saaja andmed on järgmised:
Saaja: Rahandusministeerium
SEB
IBAN: EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X
Viitenumber: 2900082171
või
Swedbank
IBAN: EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X
Viitenumber: 2900082171
või
Luminor Bank
IBAN: EE701700017001577198
SWIFT: NDEAEE2X
Viitenumber: 2900082171
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5. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
Rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooniga ühinemise seadus
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Põllumajandusministri 07. veebruari 2006 määrus nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse
vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi
registreerimise taotlemise kord“
Vabariigi Valitsuse 03. märtsi 2019. a määrus nr 22 “Sordiregistri põhimäärus”
Põllumajandusministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 46 “Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi
tunnistuse sisu nõuded”
Riigilõivuseadus
Komisjoni määrus (EÜ) nr 637/2009, 22. juuli 2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad
seoses põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee

6. Teie küsimustele vastamine
Kui Teil on küsimusi pakutava teenuse kohta, siis palun tulge kohale, helistage või kirjutage
mahepõllumajanduse ja seemne osakonda või tutvuge Põllumajandusameti koduleheküljega
aadressil www.pma.agri.ee.
Jagame meelsasti lisainformatsiooni.
Kõikidele kirjadele vastame hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.
Külastusaja palume eelnevalt kokku leppida.

7. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2
Saku 75501
Harjumaa
Telefon: 671 2602
E-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg: www.pma.agri.ee
Asukoha aadress:
Põllumajandusamet
Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
Vabaduse plats 4
71020 Viljandi
E-post: sort@pma.agri.ee
Eha Kunberg, peaspetsialist, tel 435 1241
eha.kunberg@pma.agri.ee Töökoht asub ruumis 213.
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8. Apellatsioonide/vaiete esitamine ja lahendamine
Põllumajandusameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti
teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Teenuse juhendit uuendatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas. Uusima
informatsiooni teenuse kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti!
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