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1. Teenuse vajadus
Turustada ja kasutada on lubatud ainult ettenähtud korras Eestis
taimekaitsevahendeid. Turule lubamise otsused teeb Põllumajandusamet.

turule

lubatud

Erandina võib Põllumajandusamet lubada taimekaitsevahendit:
- turustada ja kasutada kuni 120 päeva, kui see on vajalik ettenägematu ohu tõttu, mida ei
ole võimalik kõrvaldada muude vahenditega;
- Eestisse toimetada ja kasutada teadus- või arendustöö eesmärgil juhul, kui selle kogus ei
ületa ühe hektari suurusel maatükil kasutamiseks vajalikku kogust.
Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (edaspidi määrus 1107/2009) sätestatud
taimekaitsevahendite turule laskmise ja taimekaitseseaduse ning nende rakendusaktidega
kehtestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele ja
keskkonnale.
Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ülesandeid taimekaitsevahendi turule lubamisel täidab
Põllumajandusamet.
Taimekaitsevahendi turule lubamise taotluse (edaspidi taotluse) originaaleksemplarid esitatakse
Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna registreerimise büroole kasutades
Põllumajandusameti inglisekeelsel kodulehel www.pma.agri.ee avaldatud soovituslikke
taotlusvorme.
2. Loa taotlemine taimekaitsevahendi turule lubamiseks
Taotluse võib esitada taotleja isiklikult või oma esindaja vahendusel.
Taotlus esitatakse kooskõlas määruse 1107/2009 artikli 33 lõikega 2 ja tasutakse riigilõiv.
Kui taimekaitsevahendi turule laskmise luba (edaspidi luba) soovitakse taotleda korraga mitmes
põhja tsooni kuuluvas Euroopa Liidu liikmesriigis (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Taani),

esitatakse taotlus üheaegselt kõigi riikide pädevatele asutustele, kus soovitakse luba taotleda.
Taotluses näidatakse ära, millise liikmesriigi poolt taotluse läbivaatamist soovitakse (edaspidi
referentliikmesriik).
Vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist on soovitatav esitada kõigile tsooni liikmesriikidele
kokkuvõtlik ülevaade (eelteade) tootest, näidates ära, millistes liikmesriikides kavatsetakse luba
taotleda.
Eelteate esitamiseks on soovitatav kasutada Euroopa Komisjoni juhenddokumendiga
SANCO/13169/2010 versioon 9 sätestatud vormi, mis on avaldatud Euroopa Komisjoni terviseja
tarbijaküsimuste
peadirektoraadi
koduleheküljel:
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_en.htm. Vormi kasutamine aitab liikmesriikide
pädevatel asutustel tööd paremini korraldada ja menetlemise protsessi kiirendada.
Taotlusele tuleb lisada:
- andmestik taimekaitsevahendis sisalduvate toimeaine(te), taimekaitseaine ja sünergisti ning
taimekaitsevahendi omaduste kohta vastavalt Euroopa Komisjoni määrustele (EL) 283/2013,
millega rakendatakse määrust 1107/2009 seoses toimeainete andmenõuetega ja Euroopa
Komisjoni määrust (EL) 284/2013, millega rakendatakse määrust 1107/2009 seoses
taimekaitsevahendite andmenõuetega;
- iga selgroogsete loomadega tehtud katse või uuringu puhul selgitus, milliseid meetmeid on
võetud loomkatsete ja selgroogsete loomadega tehtavate katsete ja uuringute kordamise
vältimiseks;
- põhjused, miks esitatud katse- ja uuringuaruanded on vajalikud esmase loa andmiseks või
loa tingimuste muutmiseks;
- kui nõutud, Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 7 osutatud jääkide
piirnormide taotluse koopia või põhjendus, miks sellist teavet ei esitata;
- eestikeelse märgistuse kavand.
Taotluse lisad esitatakse elektrooniliselt (3 koopiat CD-del).
Taotluse saamisel kontrollib referentliikmesriigi pädev asutus kuue nädala jooksul, kas taotlus ja
sellele lisatud dokumendid vastavad kõigile nõuetele. Kui taotluses või sellele lisatud
dokumentides esineb puudusi, palutakse taotlejal puudused kõrvaldada, andes selleks
maksimaalselt 6 kuulise tähtaja. Kui ettenähtud tähtaja jooksul puuduseid ei kõrvaldata,
lõpetatakse taotluse menetlemine.
Referentliikmesriigi pädev asutus hindab taotluses esitatud andmete alusel taimekaitsevahendi
omadusi ja nõuetele vastavust ning koostab sellekohase aruande 8 kuu jooksul alates taotluse
saamisest ning esitab selle teistele tsooni liikmesriikidele kommenteerimiseks. Teiste tsooni
liikmesriikide pädevatel asutustel on aega kommentaaride esitamiseks 6 nädalat, mille möödudes
koostab referentliikmesriik 2,5 kuu jooksul lõpliku hindamisaruande ja väljastab
taimekaitsevahendi turule laskmise loa või keeldub sellest.
Kui hindamise käigus selgub vajadus esitatud uuringu- või katsetulemuste täpsustamiseks või
lisateabe saamiseks, nõutakse taotlejalt täiendavaid andmeid ning antakse andmete esitamiseks
tähtaeg. Andmete esitamiseks antud aeg liidetakse menetluseks ettenähtud 12 kuule.
Taimekaitsevahendi turule lubamise või sellest keeldumise otsuse teevad teised sama tsooni
liikmesriigid, kus taimekaitsevahendi luba on taotletud, 120 päeva jooksul pärast

referentliikmesriigi otsuse tegemist. Eestis teeb vastava otsuse Põllumajandusameti taimekaitse
ja väetise osakonna registreerimise büroo.
Otsus saadetakse taotlejale e-posti teel. Keeldumise otsust põhjendatakse. Taotlejal on õigus
otsus vaidlustada ning esitada tõestuseks täiendavaid dokumente.
Taimekaitsevahendile antakse luba, kui see:
- on piisavalt tõhus;
- ei mõju ebasoodsalt taimedele ega taimsetele saadustele;
- ei põhjusta tõrjutavatele selgroogsetele tarbetut kannatust ega valu;
- ei mõju otseselt ega kaudselt või jääkide kaudu kahjulikult inimeste ega loomade tervisele;
- ei mõju otseselt ega jääkide kaudu kahjulikult keskkonnale, eriti pinna-, põhja- ja
joogiveele, ning mittesihtorganismidele.
Taimekaitsevahendile ei anta luba, kui taimekaitsevahend ei ole nõuetekohane, st ei vasta
määruse 1107/2009 artikli 29 lõike 1 nõuetele. Taimekaitsevahendi loa kehtivusaeg määratakse
vastavalt sama määruse artiklile 32.
Andmed loa saanud taimekaitsevahendi, loa valdaja ning tootja kohta kantakse riiklikku
taimekaitsevahendite registrisse (edaspidi register) 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest
arvates.
Registrisse kantud andmete muutumise korral peab loa valdaja viivitamata taotlema andmete
muutmist ja, kui sellega kaasneb taimekaitsevahendi kohta tehtud otsuse muutmine, tasuma
riigilõivu.
Enne loa kehtivusaja möödumist võib seda taotleja soovil pikendada. Tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada määruse 1107/2009 artikli 43 lõike 1 kohane taotlus ja tasuda riigilõiv. Loa
kehtivusaja möödudes kustutatakse taimekaitsevahend registrist.
Kui taimekaitsevahend kustutatakse registrist, võib Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise
osakonna registreerimise büroo anda ajapikendust selle olemasolevate laovarude müügiks ja
levitamiseks maksimaalselt 6 kuuks ning laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja
kasutamiseks täiendavalt veel maksimaalselt 12 kuuks.
Taimekaitsevahendite register ja selle väljavõte on nähtav Põllumajandusameti koduleheküljel
www.pma.agri.ee.
3. Turule lubamise menetluse erijuhud
3.1. Teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi turule lubamise
tunnustamine (vastastikuse tunnustamise luba)
Teises Euroopa Liidu liikmesriigis turule lubatud taimekaitsevahendi turule lubamiseks Eestis
esitatakse taotlus vastava loa tunnustamiseks Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise
osakonna registreerimise büroole ja tasutakse riigilõiv.
Luba võib taotleda samale taimekaitsevahendile samasuguseks kasutuseks ja samadel
tingimustel, nagu see on väljastatud teises liikmesriigis.

Vastastikuse tunnustamise luba võib taotleda:
- samasse tsooni kuuluva liikmesriigi poolt antud loa alusel;
- teise tsooni kuuluva liikmesriigi poolt antud loa alusel, tingimusel et luba, mille kohta
taotlus esitati, ei kasutata vastastikuse tunnustamise eesmärgil teise samasse tsooni kuuluva
liikmesriigi puhul;
- mistahes tsooni kuuluva liikmesriigi loa alusel, kui taimekaitsevahend on mõeldud
kasutamiseks kasvuhoonetes, koristusjärgseks töötlemiseks, taimede või taimsete saaduste
ladustamiseks mõeldud ruumide või mahutite töötlemiseks või seemnete töötlemiseks.
Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
- teises liikmesriigis antud loa koopia ning selle tõlge inglise või eesti keelde;
- ametlik kinnitus, et taimekaitsevahend on identne sellega, millele teine liikmesriik on loa
andnud;
- nõudmisel täielik või kokkuvõtlik toimik vastavalt määruse 1107/2009 artikli 33 lõikele 3;
- teise liikmesriigi hindamisaruanne, mis sisaldab teavet taimekaitsevahendi hindamise ja
sellekohase otsuse kohta;
- taimekaitsevahendi eestikeelse märgistuse kavand.
Otsus vastastikuse tunnustamise alusel turule laskmise loa taotluse suhtes tehakse 120 päeva
jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
3.2. Taimekaitsevahendi ajutine turule laskmise luba
Juhul, kui taimekaitsevahend sisaldab uut toimeainet, mis ei ole veel kantud Euroopa Komisjoni
rakendusmäärusega 540/2011 kehtestatud heakskiidetud toimeainete loetellu, lubatakse
taimekaitsevahend turule kuni 3 aastaks. Nimetatud tähtaega pikendatakse, kui kolme aasta
jooksul ei ole toimeainet loetellu kantud ega tehtud otsust toimeaine loetellu kandmise taotluse
rahuldamata jätmise kohta.
Juhul, kui taimekaitsevahend sisaldab olemasolevat toimeainet, mis ei ole veel kantud loetellu,
lubatakse taimekaitsevahend turule määruse 1107/2009 artikli 30 alusel kehtestatud tähtajaks,
mille vältel kas kantakse toimeaine loetellu või teeb Euroopa Komisjon otsuse toimeaine loetellu
kandmise taotluse rahuldamata jätmise kohta.
Taimekaitsevahendi ajutise turule laskmise loa saamiseks esitatakse taotlus Põllumajandusameti
taimekaitse ja väetise osakonna registreerimise büroole ja tasutakse riigilõiv.
3.3. Taimekaitsevahendi paralleelse kaubanduse luba
Lihtsustatud korras lubatakse turule (väljastatakse paralleelse kaubanduse luba)
taimekaitsevahend, mis on määruse 1107/2009 kohaselt eelnevalt mistahes Euroopa Liidu
liikmesriigis turule lubatud ja on identne eelnevalt Eestis turule lubatud taimekaitsevahendiga.
Taimekaitsevahendi paralleelse kaubanduse loa saamiseks esitatakse Põllumajandusameti
taimekaitse ja väetise osakonna registreerimise büroole määruse 1107/2009 artikli 52 lõike 4
kohane taotlus ja tasutakse riigilõiv.
Taotlusele lisatakse taimekaitsevahendi märgistuse näidis ja kasutusjuhend päritoluriigis, selle
ohutuskaart, eestikeelse märgistuse kavand ning vajadusel proov tootest.

Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna registreerimise büroo teeb otsuse
lihtsustatud korras turule lubamise kohta 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest
arvates.
Taotluse menetlemine võidakse peatada päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt toote identsuse
hindamiseks vajaliku teabe Põllumajandusametile esitamiseni.
Paralleelse kaubanduse luba antakse eelnevalt turule lubatud taimekaitsevahendiga samaks
tähtajaks, samadel kasutamise tingimustel ja sama kasutusalaga.
4. Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamine vähe levinud või väikese kasvupinnaga
kultuuridel kasutamiseks
Taimekaitsevahendi loal toodud kasutusala laiendamist on avaliku huvi korral õigus taotleda loa
valdajal, põllumajandusorganisatsioonidel, teadus- ja arendusasutustel ning professionaalsetel
kasutajatel juhul, kui kavandatav kasutusala on vähe levinud või väikese kasvupinnaga
kultuuridel.
Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamiseks esitatakse taotlus Põllumajandusameti taimekaitse
ja väetise osakonna registreerimise büroole, kes teeb seaduses ettenähtud korras otsuse, mis
saadetakse taotlejale e-posti teel.
Juhul, kui liikmesriigi pädev asutus laiendab loa kehtivust mõnele vähe levinud või väikese
kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, teavitab ta sellest vajaduse korral loa valdajat ning
taotleb, et muudetakse vastavalt ka märgistust.
Loa valdajal on õigus loa laiendamisest keelduda. Sellisel juhul tagab liikmesriigi pädev asutus
kasutajate täieliku ja üksikasjaliku teavitamise taimekaitsevahendi kasutusjuhendist kas ametliku
väljaande või ametliku veebisaidi kaudu.
Nimetatud teavitus või, vajaduse korral märgistus, peab sisaldama viidet taimekaitsevahendi
kasutaja omavastutusele kas sellise taimekaitsevahendi tõhususe puudumise või fütotoksilise
mõju suhtes. Loa kehtivuse laiendamine vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel
kasutamiseks peab olema märgistusel eraldi välja toodud.
Täpsem informatsioon:
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132&sub2=273&sub3=547
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 1197/2009, 21. oktoober 2009,
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ
kehtetuks tunnistamise kohta; artikkel 51.
5. Riigilõivu tasumine
Taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu alljärgnevalt:
- taimekaitsevahendi Eestis turule laskmise puhul 1560 eurot;
- taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turule laskmise puhul 8240 eurot;
- taimekaitsevahendi Eestis vastastikuse tunnustamise alusel turule laskmise puhul 915 eurot;
- taimekaitsevahendi loa pikendamise puhul 1650 eurot;
- taimekaitsevahendi ajutise turule laskmise puhul 1560 eurot;
- madala riskiastmega taimekaitsevahendi turule laskmine 1560 eurot;

- taimekaitsevahendi paralleelse kaubanduse loa puhul 185 eurot;
- taimekaitsevahendi loa muutmise puhul 150 eurot.
Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile. Maksekorraldusele märgitakse:
• viitenumber 2900082197;
• toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasutakse;
• isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.
Riigilõivu saab tasuda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:
Swedbank - saaja konto 221023778606
SEB - saaja konto 10220034796011
Danske Bank A/S Eesti filiaal - saaja konto 333416110002
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - saaja konto 17001577198
Välisriigis tuleb riigilõiv tasuda ühele järgnevalt välja toodud Rahandusministeeriumi
pangakontodest:
• SEB - IBAN EE891010220034796011 (BIC: EEUH EE2X)
• Swedbank - IBAN EE93 2200 2210 2377 8606 (BIC: HABAEE2X)
• Danske Bank A/S Eesti filiaal - IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002 (BIC: FOREEE2X)
• Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal -IBAN EE 70 1700 0170 0157 7198 (BIC:
NDEAEE2X)
Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.
Maksekorraldust tasumise tõendamiseks esitama ei pea.
Riigilõivu tagastamine
Riigilõivu tasunud isikul, kes põhjendatult loobub toimingust või kes on ekslikult tasunud
riigilõivu ettenähtust suuremas summas, on õigus esitada taotlus riigilõivu tagastamiseks.
Riigilõivu tagastamiseks tuleb kahe aasta jooksul pärast riigilõivu tasumise päevale järgneva
aasta 1. jaanuarist arvates esitada Põllumajandusametile taotlus koos riigilõivu tasumist tõendava
dokumendiga. Taotlusele märgitakse:
- füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja
registrikood;
- panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati;
- makse sooritamise kuupäev;
- riigilõivu võtnud asutuse nimi;
- riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
- toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja
tagastamise alus;
- riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood
või registrikood).
Taotluse vorm on kättesaadav Põllumajandusameti koduleheküljel www.pma.agri.ee
Põllumajandusamet kontrollib riigilõivu tagastamise taotluses esitatud andmete õigsust ja
taotluse täitmise korrektsust ning teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta.

6. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
-

-

-

-

Taimekaitseseadus;
Põllumajandusministri 05.03.3013 määrus nr 17 „Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti
heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja
sünergisti hindamise tasude määrad“;
Riigilõivuseadus;
Vabariigi Valitsuse 11.11.2004 määrus nr 327 „Taimekaitsevahendite registri pidamise
põhimäärus“;
Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009 taimekaitsevahendite
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise
kohta;
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete
loeteluga;
Komisjoni määrus (EL) nr 283/2013, 1. märts 2013, milles sätestatakse toimeainete
andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009
taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta;

-

Komisjoni määrus (EL) nr 284/2013, 1. märts 2013, milles sätestatakse
taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta;

-

Komisjoni määrus (EL) nr 546/2011, 10. juuni 2011, millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise
ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega.

Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja koduleheküljel internetis www.riigiteataja.ee ja
Põllumajandusameti kodulehel: www.pma.agri.ee
7. Teie küsimustele vastamine
Kui Teil on küsimusi pakutava teenuse kohta, siis palun helistage, kirjutage, 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.
8. 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 ja väetise osakond
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Maris Raudsepp, osakonnajuhataja, tel 6712 612
Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
Rain Reiman, taimekaitse ja väetise osakonna registreerimise büroo peaspetsialist, tel 6712 653
Rain.Reiman@pma.agri.ee
9. Apellatsioonide/vaiete esitamine ja lahendamine
Kui Te ei nõustu taimekaitse osakonna ametniku tegevusega, võite esitada kirjalikult vaide
Põllumajandusameti peadirektorile 30 päeva jooksul otsuse või toimingu tegemisest
teadasaamise päevast alates. Kirjaliku vaide esitamisel märkige haldusorgan, kellele vaie
esitatakse, vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid. Vaidlustatava
haldusakti või toimingu sisu. Põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub
tema õigusi. Vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus ning kinnitage, et Teie poolt esitatud vaide
osas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.
Samuti tuleb vaidele märkida lisatud dokumentide loetelu. Vaidele kirjutab alla selle esitaja või
tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi, kui
seda ei ole esitatud varem.
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.
Isikul, kelle vaie jääb vaidlusmenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidlusmenetluses
rikutud, on õigus pöörduda haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras
kaebusega halduskohtusse.
10. 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 koduleheküljelt internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti.

