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1. Teenuse vajadus
Enne taimekaitsevahendi turule laskmise loa taotlemist tuleb läbi viia katsed taimekaitsevahendi
efektiivsuse kindlakstegemiseks. Katsed peavad vastama hea katsetava ühtsetele põhimõtetele,
olema läbi viidud ametlikult tunnustatud katseüksuste poolt ning ettenähtud alustel. Sellega
kindlustatakse katsetulemuste ühtlikkus ja vastuvõetavus taimekaitsevahendi efektiivsuse
hindamisel nende turule laskmise loa taotluse menetlemisel.
Et tagada efektiivsuskatsete nõuetekohane läbiviimine, peavad katseüksused olema selleks
tunnustatud, omades vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid ning vajalikke tingimusi ja tehnikat
katsete korraldamiseks.
Katseüksuse vastavust nõuetele hindab Põllumajandusamet (PMA) ning teeb otsuse katseüksuse
tunnustamise või mittetunnustamise kohta.
2. Katseüksuse tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemine
Katseüksuse tunnustamise taotlemiseks peab PMA-le esitama Põllumajandusministri 06.01.2012
määruse nr 1 „Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja
vorminõuded ning taotluse menetlemise kord“ (edaspidi määruse) lisas toodud ja PMA
kodulehel avaldatud vormi kohase kirjaliku taotluse.
PMA taimekaitse osakonna ametnik kontrollib esitatud andmete alusel taotluse nõuetekohasust
ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.
Taotluses esinevatest puudustest teavitatakse viivitamatult taotlejat ametliku kirjaga või e-posti
teel ning määratakse tähtaeg puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks, informeerides
taotlejat ühtlasi taotluse läbi vaatamata jätmisest puuduste mittekõrvaldamisel.
Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks antud
aja võrra.
Kui taotleja ei esita nõutud andmeid või dokumente määratud tähtajaks, jätab PMA taotluse läbi
vaatamata.
Nõuetekohast taotlust menetlev ametnik hindab taotluse esitanud katseüksuse vastavust
taimekaitseseaduse ja eelnimetatud määruse nõuetele esitatud andmete alusel ja katseüksuses
kohapeal.

Puuduste tuvastamisel antakse tähtaeg kuni 10 tööpäeva nende kõrvaldamiseks.
Tunnustamise või mittetunnustamise otsus tehakse kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates.
Otsus tehakse eraldi iga efektiivsuskatse valdkonna kohta.
Otsus saadetakse taotlejale posti teel.
Katseüksuse tunnustamise otsus kehtib viis aastat otsuse tegemisest arvates.
Tunnustatud katseüksus lisatakse 5 tööpäeva jooksul pärast tunnustamise otsuse tegemist PMA
veebilehel avaldatud tunnustatud katseüksuste loetellu.
3. Nõuded tunnustatud katseüksusele
3.1. Katseüksus peab tunnustatud katseüksusena tegutsemiseks vastama komisjoni määruse (EL)
nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009
seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega, lisa punktis 2 sätestatud nõuetele:
— peab omama piisavalt teadus- ja tehnilisi töötajaid, kellel on neile määratud ülesannete
täitmiseks vajalik haridus, koolitus, tehnilised teadmised ja kogemused;
— omab sobivaid seadmeid nõuetekohaselt katsete ja mõõtmiste läbiviimiseks;
— omab sobivaid katsepõlde ja vajaduse korral kasvuhooneid, kasvukambreid või
panipaiku. Keskkond, kus katseid tehakse, ei tohi muuta kehtetuks katse tulemusi ega
mõjutada kahjulikult nõutavat mõõtmistäpsust;
— teeb kõikidele asjassepuutuvatele töötajatele kättesaadavaks katsete puhul kasutatava
töökorra ja -protokollid;
— esitab pädeva asutuse taotlusel enne katse tegemise alustamist katse kohta üksikasjaliku
teabe, mis sisaldab vähemalt katse toimumise asukohta ja asjaomaseid
taimekaitsevahendeid;
— tagab, et tehtava töö kvaliteet vastab töö liigile, ulatusele, mahule ja sihtotstarbele;
— säilitab kõiki esialgseid vaatlusi, arvutusi ja saadud andmeid käsitlevaid dokumente,
kalibreerimisprotokolle ja katse lõpparuannet kuni asjaomase taimekaitsevahendi
heakskiitmiseni liidus;
— esitavad pädevale riigiasutusele kogu üksikasjaliku teabe, mis on vajalik näitamaks, et
asjaomane üksus või asutus on võimeline täitma ettenähtud nõudeid;
— on igal ajal nõus ülevaatusega, mida tehakse regulaarselt selleks, et kontrollida nõuete
täitmist.
3.2. Punktis 3.1 nimetatud töökord peab sisaldama teavet:
— efektiivsuskatse eest vastutava isiku kohta;
— seadmete, sealhulgas taimekaitseseadmete kasutamise, hoolduse, puhastamise ja
kalibreerimise või vajaduse korral seadmetega seotud muu tegevuse kohta;
— efektiivsuskatse metoodika kohta;
— meteoroloogiliste andmete registreerimise kohta;
— katsetatava taimekaitsevahendi ja võrreldava taimekaitsevahendi vastuvõtmise,
identifitseerimise, märgistamise, hoidmise, kaalumise ja kõrvaldamise või vajaduse
korral katsetatava ja võrreldava taimekaitsevahendiga seotud muu tegevuse kohta;
— hindamismeetodite kohta;
— efektiivsuskatse tähistamise ning katse kohta andmete kogumise, andmete käitlemise,
arhiveerimise, arvutipõhise süsteemi kasutamise või muu asjakohase tegevuse kohta;
— ohutusmeetmete rakendamise kohta;

— efektiivsuskatse aruannete koostamise kohta.
Katseüksuses viiakse taimekaitsevahendi efektiivsuskatse läbi komisjoni määruse (EL)
nr 545/2011 lisa punktis 6 tõhususe kohta kehtestatud nõuete ja hea katsetava põhimõtete
kohaselt. Hea katsetava põhimõtete kohaselt tehakse katseüksuses toiminguid, kavandatakse
katseid ja esitatakse aruandeid.
Katseüksuses antakse efektiivsuskatsele selle identifitseerimiseks ainuomane tähis. Ainuomane
tähis märgitakse ka efektiivsuskatsega seotud toiminguid kajastavatele dokumentidele ja
proovile, et tagada jälgitavus.
4. Oluline teave
Tunnustatud katseüksusena tegutsemise jätkamiseks esitab katseüksus taotluse hiljemalt kolm
kuud enne katseüksuse tunnustamise otsuse kehtivuse lõppemist.
Tunnustatud katseüksus esitab iga aasta 15. juuniks andmed jooksva aasta taimekaitsevahendite
efektiivsuskatsete kohta.
Täiendavat teavet katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta saab Põllumajandusameti
taimekaitse osakonnast.
5. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta;
• Komisjoni määrus (EL) nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega;
• Taimekaitseseadus;
• Põllumajandusministri määrus nr 1 06.01.2012 Täpsemad nõuded katseüksuse
tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise
kord.
Kõik õigusaktid
www.pma.agri.ee.
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6. Teie küsimustele vastamine
Kui Teil on küsimusi pakutava teenuse kohta, siis palun tulge kohale, helistage, kirjutage või
külastage taimekaitse osakonda või tutvuge Põllumajandusameti koduleheküljega aadressil
www.pma.agri.ee.
Jagame meelsasti lisainformatsiooni. Kõikidele kirjadele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul.
Külastusaja palume võimaluse korral eelnevalt kokku leppida.
7. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon: 671 2602
Faks: 671 2604
e-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg: www.pma.agri.ee

Vastuvõtuajad:
esmaspäevast – neljapäevani 9.00 – 16.30
reedel 9.00 – 15.15
vaheaeg 12.00 – 13.00
Taimekaitse osakond
Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa
Jan-Roland Raukas, osakonnajuhataja tel 671 2612
Jan-Roland.Raukas@pma.agri.ee
Katrin Karelsohn, peaspetsialist tel 671 2619
katrin.karelsohn@pma.agri.ee
8. Ametniku otsuse või toimingu vaidlustamine
Kui Te ei nõustu tehtud toimingu läbiviimise, ametniku tegevuse või tehtud otsusega, võite
esitada vaide Põllumajandusameti peadirektorile 30 päeva jooksul ettekirjutuse, otsuse või
toimingu tegemisest teadasaamise päevast alates. Kirjaliku vaide esitamisel märkige
haldusorgan, kellele vaie esitatakse, vaide esitaja nimi, postiaadress ja telefoninumber. 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 Põllumajandusametisse.
Põllumajandusameti 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. Vaide esitamine ei vabasta Teid ettekirjutuses, otsuses
või toimingus esitatud nõuete täitmisest.
9. Tagasiside
Kui Teil on ettepanekuid ja arvamusi osutatava teenuse kvaliteedi parendamiseks, palume Teil
võtta meiega ühendust telefoni teel või e-posti kaudu.
Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele. Uusima informatsiooni standardi kohta leiate
Põllumajandusameti kodulehelt internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti.

