
Taimetervise järelevalve tasu määrad  

Liidu sisenevate kaubasaadetiste ametliku kontrolli eest  

alates 14. detsembrist 2019 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2017/625 Artikkel 79 lg 1, IV lisa). 

 

1. Kaubasaadetise dokumentide kontrolli eest – 7 eurot 

 

2. Kaubasaadetise identsuse kontrolli eest: 

    1) saadetis suurusega kuni veoauto koorem, raudteevagun või konteiner –  7 eurot; 

    2) punktis 1 toodud kogustest suurem saadetis – 14 eurot; 

     

3. Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse  kontrolli eest: 

 
 Taimne materjal Kogus Maksumus 

1. Pistikud, seemikud (v.a metsapuude 

kultiveerimismaterjal) ja maasika või 

köögivilja paljundusmaterjal 

Saadetise kohta 

– kuni 10 000 tk  

– iga täiendava 1000 tk eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  0.70 € 

140 € 

2. Põõsad, puud (v.a lõigatud jõulupuud) 

ja muud puittaimed, k.a metsapuude 

kultiveerimismaterjali (v.a seemned)  

Saadetise kohta 

– kuni 1000 tk  

– iga täiendava 100 tk eest  

– maksimumhind  

 

17,50 € 

  0.44 € 

140 € 

3. Istutamiseks mõeldud sibulad, 

mugulsibulad, risoomid ja mugulad (v.a 

kartulimugulad) 

Saadetise kohta 

– kuni 200 kg  

– iga täiendava 10 kg eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  0.16 € 

140 € 

4. Seemned, koekultuurid Saadetise kohta 

– kuni 100 kg  

– iga täiendava 10 kg eest  

– maksimumhind  

 

7.50  € 

0.17 €  

140 €  

5. Muud, lõigetes 1.– 4. määratlemata 

istutamiseks mõeldud taimed 

Saadetise kohta 

– kuni 5000 tk  

– iga täiendava 100 tk eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  0.18 € 

140 € 

6. Lõikelilled Saadetise kohta 

– kuni 20 000 tk  

– iga täiendava 1000 tk eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  0.14 € 

140 € 

7 Lehtedega oksad, okaspuude osad  

(v.a maharaiutud jõulupuud)  

Saadetise kohta 

– kuni 100 kg  

– iga täiendava 100 kg eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  1.75 € 

140 € 

8. Maharaiutud jõulupuud Saadetise kohta 

– kuni 1000 tk  

– iga täiendava 100 tk eest  

– maksimumhind 

 

17.50 € 

  1.75 € 

140 € 

9. Taimede lehed, näiteks ürtide ja 

maitseainete lehed ja lehtköögiviljad 

Saadetise kohta 

– kuni 100 kg  

– iga täiendava 10 kg eest  

– maksimumhind 

 

17.50 € 

  1.75 € 

140 € 



 Taimne materjal Kogus Maksumus 

10. Puuviljad ja köögiviljad  

(v.a lehtköögiviljad) 

Saadetise kohta 

– kuni 25 000 kg  

– iga täiendava 1000 kg eest 

 

17.50 € 

  0.70 € 

11. Kartulimugulad Partii kohta 

– kuni 25 000 kg  

– iga täiendava 25 000 kg  

 

52.50 € 

52.50 € 

12. Puit (v.a puukoor)  Saadetise kohta 

– kuni 1000 m3  

– iga täiendava 10 m3 eest   

 

17.50 € 

  0.175 € 

13. Muld ja kasvupinnas, puukoor Saadetise kohta 

– kuni 25 000 kg 

– iga täiendava 1000 kg eest 

– maksimumhind 

 

17.50 € 

  0.70 € 

140 € 

14. Teravili Saadetise kohta 

– kuni 25 000 kg  

– iga täiendava 1000 kg eest  

– maksimumhind  

 

17.50 € 

  0.70 € 

700 € 

15. Muud lõigetes 1.–14. määratlemata 

taimed või taimsed saadused 

Saadetise kohta 

 

17.50 € 

 

 
 

Kolmandatest riikidest pärit kaubasaadetised TRANSIIDI korral 

30 eurot saadetise kohta, millele lisandub 20 eurot iga veerandtunni kohta iga kontrollis osaleva 

töötaja eest. 

 


