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1. Teenuse vajadus
Käesoleva teenusstandardi eesmärgiks on anda väetise käitlejale teavet väetise registreerimise
tingimustest Eestis. Väetise käitlemine väetiseseaduse tähenduses on väetise
turustamisotstarbeline tootmine, pakendamine, märgistamine, Eestisse toimetamine ja
turustamine. Väetise käitleja võib olla juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või riigi- või
kohaliku omavalitsuse asutus.
Enne väetiste turustamisotstarbelise tootmise või Eestisse toimetamise alustamist peab väetise
käitleja registreerima väetise riiklikus väetiseregistris (edaspidi register), välja arvatud „EÜ
VÄETIS“ märgistusega väetis.
Register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu, mille vastutavaks
töötlejaks on Maaeluministeerium ja volitatud töötlejaks Põllumajandusamet (edaspidi PMA).
Registri pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende
tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine.
2. Registrisse kandmise taotlemine
Väetise registreerimiseks esitab käitleja PMA-le majandustegevusteate (edaspidi teade), mis
sisaldab järgmisi andmed:
1) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral
asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav
numbri- või tähekombinatsioon); füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood,
selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus
ja number;
2) ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
3) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb
postiaadressist;
4) tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud
klassifikaatori kohane nimetus ja kood (EMTAK-i kood);
5) asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb teate
esitamise kuupäevast;
6) majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud
tähtajaks;
7) teate allkirjastanud isiku nimi ja kontaktandmed - telefoninumber ja elektronposti
aadress; juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).
8) väetise nimetus koos kauba kombineeritud koodiga (KN kood);
9) väetise koostis ja valmistamise viis.

1 (5)

Teade esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt.
Teate esitamise võimalused on:
o originaalallkirjaga paberkandjal aadressile Teaduse 2, Saku, 75501, Harjumaa,
taimekaitse ja väetise osakond;
o digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile katrin.laud@pma.agri.ee
o Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
Lisaks teatele esitatakse väetise registreerimiseks järgmised dokumendid:
o akrediteeritud laboratooriumi katseprotokoll toodetava või
analüüsitulemuste kohta;
o tootja väljastatud asjakohane dokument väetise koostise kohta.

turustatava väetise

Teate soovituslik vorm ja selle täitmise juhend andmete esitamiseks ning akrediteeritud laborite
nimekiri on saadaval PMA taimekaitse ja väetise osakonnas ning PMA kodulehel
www.pma.agri.ee
Väetise registrisse kandmiseks tuleb tasuda riigilõiv.
PMA taimekaitse ja väetise osakonna ametnik (edaspidi ametnik) kontrollib esitatud andmete
õigsust ning võib nõuda asjakohast lisateavet.
Riigilõivu tasumisel ja nõuetekohaselt esitatud andmete ja dokumentide esitamisel kantakse
teates sisalduvad andmed registrisse hiljemalt teate esitamisele järgneval tööpäeval.
Ebaõiged registriandmed parandab ametnik hiljemalt ebaõigsusest teada saamise päevale
järgneval tööpäeval.
Registrisse kantud andmed, välja arvatud ärisaladuseks arvatud andmed, on avalikud ja need
avaldatakse Põllumajandusameti kodulehel - väljavõte riiklikust väetiseregistrist. Samuti võib
registrisse kantud andmeid avaldada paberkandjal, arvestades mõlemal juhul isikuandmete kaitse
seaduse ja avaliku teabe seaduse nõudeid.
PMA taimekaitse ja väetise osakonnal on õigus keelduda väetise ja selle käitleja registrisse
kandmisest, kui:
o esitatud dokumentidest nähtub, et väetis ei vasta kehtestatud nõuetele;
o esitatud katseprotokolli on väljastanud akrediteerimata laboratoorium;
o taotleja on esitanud ametnikule või järelevalveametnikule teadlikult valeandmeid või on
mõjutanud PMA ametnikke õigusvastasel viisil;
o riigilõiv on tasumata.
3. Nõuded väetise käitlejale


Registrikande aluseks olnud andmete muutumisel peab käitleja sellest PMA taimekaitse ja
väetise osakonda kirjalikult teavitama hiljemalt avastamisele järgneval tööpäeval.



Nii väetise tootja kui pakendaja kontrollivad enda toodetud või pakendatud väetise koostise
nõuetekohasust vähemalt kord kuue kuu jooksul ning teevad sellekohasel pöördumisel
kontrolli tulemused kättesaadavaks järelevalveametnikule.



Registrisse kantud väetiste tootja või Eestisse toimetaja on kohustatud iga aasta 10.
jaanuariks ja 10. juuliks esitama PMA taimekaitse ja väetise osakonnale andmed eelnenud
poolaastal turustatud väetis(t)e kogus(t)e kohta ning tasuma riigilõivu.
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„EÜ VÄETIS“ märgistusega väetise käitlemise alustamisest teavitab käitleja PMAd
kirjalikult viie tööpäeva jooksul käitlemise alustamisest arvates.
Teate esitamise võimalused on:
o originaalallkirjaga paberkandjal aadressile Teaduse 2, Saku, 75501, Harjumaa,
taimekaitse ja väetise osakond;
o digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile katrin.laud@pma.agri.ee
o Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.


Väetise käitleja esitab vähemalt viis tööpäeva enne kõrge lämmastikusisaldusega
ammooniumnitraatväetise partii eeldatavat Eestisse toimetamist PMA-le väetisepartii
detonatsioonikindlust tõendava dokumendi.
Dokumendi esitamise võimalused on:
o originaalallkirjaga paberkandjal aadressile Teaduse 2, Saku, 75501, Harjumaa,
taimekaitse ja väetise osakond;
o e-posti aadressile katrin.laud@pma.agri.ee
o Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
4. Riigilõivu tasumine
Vastavalt riigilõivuseadusele tasutakse riigilõivu:
 läbiviidud toimingute eest (§ 249):
§ 249 (1) väetise väetiseregistrisse kandmine 130 eurot;
§ 249 (2) registrikande muutmine 32 eurot;
§ 249 (3) väetiseregistri andmetest kinnitatud väljavõtete tegemine - iga A4-formaadis
lehekülg 1 euro.
 eelmisel poolaastal turustatud väetisekoguse eest (§ 249 (4));
ammooniumnitraat
0,0002 eurot kilogrammi kohta;
bakterväetis
0,0004 eurot kilogrammi kohta;
lubiväetis
0,00001 eurot kilogrammi kohta;
kõik ülejäänud väetiseliigid 0,0001 eurot kilogrammi kohta.
 järelevalvekulude katteks registrisse kantud, kuid kuue kuu jooksul mitte turustatud väetise
nimetuse eest 7 eurot (§ 249 (5)).
Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui Maaeluministeeriumi kliendiportaali
kaudu, tuleb lisaks väetiseregistrisse kandmise riigilõivule tasuda 10 eurot (Riigilõivuseadus
§ 345).
Maksekorraldusele märkida:
 toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasuti või viide riigilõivuseaduse sättele, mille alusel
riigilõivu tasuti;
 isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse (kui maksja ei ole toimingu saaja).
Riigilõivu saaja (kellele makstakse ): Rahandusministeerium
Viitenumber: 2900082184
Rahandusministeeriumi pangakontod on:





SEB - IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank - IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank A/S Eesti filiaal - IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.
Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral teeb PMA ettekirjutuse vastavalt
haldusmenetluse seadusele.
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Riigilõivu tagastamine
Riigilõivu tasunud isikul, kes mingil põhjusel loobub toimingust või dokumendi saamisest või on
tasunud riigilõivu ettenähtust suuremas summas, on õigus esitada taotlus riigilõivu
tagastamiseks. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust,
millal riigilõiv tasuti. PMA-le esitatavale riigilõivu tagastamise 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).
PMA kontrollib riigilõivu tagastamise taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse täitmise
korrektsust ning teeb riigilõivu tagastamise otsuse. Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja
riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Riigilõivu ei
tagastata, kui riigilõivu tasunud isikut või isikut, kelle eest riigilõiv on tasutud, ei ole võimalik
tuvastada. Riigilõivu tagastamisest keeldumine vormistatakse otsusena.
Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:
1) puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
2) taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;
3) riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.
5. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid


Väetiseseadus



Vabariigi Valitsuse 26. juuli 2014. a määrus nr 101 “Väetiseregistri põhimäärus”



Põllumajandusministri 17. novembri 2014. a määrus nr 101 “Nõuded väetise koostisele
väetise liikide kaupa”



Põllumajandusministri 06. augusti 2014. a määrus nr 78 „ Väetiste nomenklatuur“



Põllumajandusministri 15. juuli 2009. a määrus nr 77 „Nõuded väetise pakendi ja teabelehe
märgistusele“



Põllumajandusministri 30. juuni 2014. a määrus nr 66 „Väetisest proovide võtmise kord ja
proovide analüüsi meetodid“



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, väetiste
kohta



Riigilõivuseadus



Haldusmenetluse seadus



Korrakaitseseadus



Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
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6. Küsimustele vastamine
Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta PMA taimekaitse ja väetise 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
Telefon: 671 2602
Faks: 671 2604
E-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg www.pma.agri.ee

Taimekaitse ja väetise osakond
Maris Raudsepp, osakonnajuhataja
tel 671 2612 maris.raudsepp@pma.agri.ee
Katrin Laud, peaspetsialist
tel 671 2645 katrin.laud@pma.agri.ee

Vastuvõtuajad:
esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.30
reedel 9.00-15.15
vaheaeg 12.00-13.00
Igakülgset abi ja teavet saate ka oma maakonna väetiste valdkonna järelevalveametnikult.
Kontaktandmed maakondades:
Maakond
Kontaktisik
Telefon
e-posti aadress
Aadress
Harju- ja Raplamaa,
Pärnu-, Hiiu-, Lääneja Saaremaa
Ida- ja LääneVirumaa, Jõgeva ja
Järvamaa

Teaduse 2, Saku
75501 Harjumaa

Anneli Schults

Võidu 38, 44313,
Rakvere, LääneVirumaa

Liina-Kristiina
Suvorova

Tartu-, Põlva-, Valga-,
Viljandi- ja Võrumaa

Tähe 4,
51010 Tartu

Margus
Mandel

671 2652
515 7531

325 5688
591 93558
746 0602
510 0233

anneli.schults@pma.agri.ee

liinakristiina.suvorova@pma.agri.
ee
margus.mandel@pma.agri.ee

8. Järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine
Kui isik ei nõustu järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, on tal õigus esitada
vaie PMA peadirektorile 30 päeva jooksul toimingu läbiviimisest või ettekirjutuse tegemisest
teadasaamise päevast alates. Kirjaliku vaide esitamisel märkida haldusorgan, kellele vaie
esitatakse, vaide esitaja nimi, postiaadress ja telefoni number. Vaide sisus kirjeldatakse
rahulolematuse põhjus ja väljendatakse selgelt taotlus ning kinnitatakse, et esitatud vaide osas ei
ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust. Vaidele vastatakse posti teel 10 päeva
jooksul alates vaide saabumisest PMAsse. PMA peadirektor võib asjaolude täiendava uurimise
vajadusel vaide lahendamise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Mitterahuldava vastuse
saamise korral on vaide esitajal õigus pöörduda vaide lahendamiseks maaeluministri või kohtu
poole. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta isikut ettekirjutuses esitatud nõuete täitmisest.
9. Tagasiside
Ettepanekud ja arvamused osutatava teenuse kvaliteedi parendamiseks palume Teil edastada
PMA taimekaitse ja väetise osakonnale telefoni või e-posti vahendusel.
Teenusstandardit uuendatakse vastavalt vajadusele. Uusima informatsiooni standardi kohta leiate
PMA kodulehelt.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada riikliku järelevalve
kvaliteeti.
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