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1. Teenuse vajadus
Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordil, mille paljundusmaterjali turustatakse pärast 30.
septembrit 2012, peab olema Põllumajandusameti poolt kinnitatud sordikirjeldus ning
puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordid koos säilitaja(te)ga peavad olema kantud
sordiregistrisse.
Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortideks loetakse neid sorte, mida on turustatud kuni 30.
septembrini 2012. aastal ning millel selle ajani puudus ametlik sordikirjeldus.
Registreerida saab puuvilja- ja marjakultuuride tunnustatud sordikirjeldusega sorte, mida ei
ole eelnevalt registreeritud ega kaitse alla võetud ja mille kohta ei ole esitatud registreerimise
ja sordikaitse alla võtmise taotlust Eestis ega mõnes teises liikmesriigis.

2. Puuvilja- ja marjakultuuri sordikirjelduste tunnustamine ning tunnustatud
sordikirjeldusega sordi registreerimine
Tarnija, kes toodab ja turustab puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja
istutusmaterjali ning soovib turustamisega jätkata pärast 30. septembrit 2012. aastal, esitab
sordi registreerimiseks vormikohase taotluse koos enda või Maaeluministeeriumi poolt
koostatud sordikirjeldusega posti teel Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne
osakonda (edaspidi registripidaja).
Taotleja koostab sordikirjelduse kirjanduse või sordi tunnuste vaatluse põhjal, milles tuleb
välja tuua põllumajandusministri määruse nr 52 lisas 1 loetletud sorditunnused.
Maaeluministeerium on tellinud Eesti Aiandusliidult osade puuvilja- ja marjakultuuride
sordikirjeldused (vt Maaeluministeeriumi kodulehekülg https: //www.agri.ee/et/eesmargidtegevused/taimekasvatus/tuntud-sordid#sordikirjeldused), mida saate kasutada koos tuntud
puuvilja- ja marjakultuuri sortide registreerimistaotluse esitamisega Põllumajandusametile.
Registripidaja otsustab puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi nõuetekohasuse või
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mittenõuetekohasuse sordikirjelduse alusel ning teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul
sordikirjelduse saamisest arvates.
Registreerimistaotluse vorm on saadaval Põllumajandusameti koduleheküljel aadressil
Põllumajandusamet > Valdkonnad > Sordid > Dokumendivormid
Sordi registreerimine toimub lihtsustatud korras, vaid taotluse ja sordikirjelduse alusel.
Taotluse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamiseks palume pöörduda registripidaja poole.

3. Oluline teave
Sordinime kinnitamine
Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordinimeks võib registripidaja kinnitada mitu
ajalooliselt tuntud sordinime. Registreerimistaotlusele märgib taotleja talle kõik teada olevad
nime sünonüümid.
4. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Põllumajandusministri määrus nr 52, 08.06.2011,
paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded“.

„Puuvilja-

ja

marjakultuuride

Põllumajandusministri määrus nr 17, 07.02.2006, „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse
vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi
registreerimise taotlemise kord“.
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
5. 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.

6. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon: 671 2602
Faks: 671 2604
E-post: pma@pma.agri.ee
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kodulehekülg: www.pma.agri.ee

Asukoha aadress:
Põllumajandusamet
Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
Vabaduse plats 4
71020 Viljandi
E-post: sort@pma.agri.ee
Laima Puur, nõunik,
tel 5 220 855
laima.puur@pma.agri.ee
Töökoht asub ruumis 212.
Eha Kunberg, peaspetsialist, tel 435 1241
eha.kunberg@pma.agri.ee
Töökoht asub ruumis 213.
7. Vaiete esitamine ja lahendamine
Kui Teil on pretensioone ametniku tegevuse kohta, võite esitada kirjalikult vaide
Põllumajandusameti peadirektorile 30 päeva jooksul tegevusest 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 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 maaeluministri või kohtu poole.
Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas. Uusima
informatsiooni standardi kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti!
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