Värske puu- ja köögivilja vastavussertifikaadi väljastamine
Juhend

Euroopa Liitu imporditavad või Euroopa Liidust eksporditavad värsked puu- ja köögiviljad
(edaspidi aiandustooted) peavad vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele.
Värske aiandustoote suhtes kohaldatavatele ühenduse turustamisstandarditele vastavust tõendav
sertifikaat (edaspidi vastavussertifikaat) on dokument, mis tõendab aiandustoote nõuetekohasust
ja turustamisstandarditele vastavust (kvaliteeti). Vastavussertifikaat antakse välja aiandustoote
koguse või partii kohta.
Aiandustoodete kvaliteedinõuded
Alates 22. juunist 2011. a on aiandustoodete kvaliteedi- ja turustamisstandardid kehtestatud EL
Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse üksikasjalikud
rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (viimati
muudetud EL 2019/428, 12. juuli 2018).
Nimetatud määruse alusel on kehtestatud konkreetsed turustamisstandardid 10-le tootele
(määruse I lisa B osa):
Õunad
Tsitrusviljad
Kiivid
Salat, kähar endiiviasigur ja sile endiiviasigur
Virsikud ja nektariinid
Pirnid
Maasikad
Paprikad
Lauaviinamarjad
Tomatid
Aiandustooted, milledele ei ole kehtestatud konkreetset turustamisstandardit, peavad vastama
üldise turustamisstandardi nõuetele ((EL) nr 543/2011, I lisa A osa). Turustamisstandarditega
hõlmatud aiandustoodete nimekiri on toodud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr
1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine
turukorraldus, I lisa IX osas: Puu- ja köögiviljad (välja arvatud seadusega lubatud erandid).
Kui toodete valdaja suudab tõendada, et tooted vastavad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni
vastuvõetud kõigile kohaldatavatele standarditele, loetakse asjaomast toodet üldisele
turustamisstandardile vastavaks.

Vastavussertifikaadi taotlemine ja aiandustoodete kontrollimine
Kui soovite importida aiandustooteid kolmandast riigist, peab enne Teie poolt imporditava kauba
vabasse ringlusse lubamist olema Põllumajanduse- ja Toiduameti (edaspidi PTA) poolt
väljastatud vastavussertifikaat. Vastavussertifikaadi taotlemiseks palume Teil teavitada üks päev
enne kauba saabumist kauba sihtkoha järgse PTA regiooni esinduse järelevalveametnikku ning
arvestada asjaoluga, et nädalavahetustel ja riiklikel pühadel sertifikaate ei väljastata.
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Kui soovite eksportida aiandustooteid kolmandatesse riikidesse, peab Teil olema
vastavussertifikaat enne tollideklaratsiooni vormistamist. Vastavussertifikaadi taotlemiseks
palume Teil teavitada üks päev enne kauba veovahendile laadimist oma asukoha järgse PTA
regiooni esinduse järelevalveametnikku ja leppida kokku kontrolli teostamise aeg ning arvestada
asjaoluga, et nädalavahetustel ja riiklikel pühadel sertifikaate ei väljastata.
Vastavussertifikaat väljastatakse, kui aiandustoode vastab kehtestatud turustamisstandarditele.
Vastavussertifikaadi kehtivus
Vastavussertifikaat kehtib dokumendis märgitud tähtajani ning selle aiandustoote koguse või
partii kohta, mille nõuetekohasuse tõendamiseks see väljastati.
Tähtaega määrates arvestatakse, kui kaua seda liiki aiandustoote kvaliteet tavaoludes
muutumatuna püsib.
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