EESTI
PANDIPAKEND
juuli 2014

INFOKIRI

Tagastuse

ABC

Pakendite
registreerimine
ja aruandlus

Infokiri
kauplustele
ja pakendiettevõtjatele
1

Tagastuse

ABC
Tarvikute
heaperemehelik
kasutamine
EPP tarvikud (kilekotid, sulgurid, kleepsud,
konteinerid) on EPP omand, olles mõeldud
ainult sihipäraseks kasutamiseks ehk pan
dipakendite kogumiseks. EPP jälgib info
süsteemis reaalajas tarvikute saldot, mis
tähendab, et tarvikute ebasihipärasel
kasutamisel või kaotamisel on uute tar
vikute tellimisel õigus EPP-l küsida nende
eest tasu vastavalt hinnakirjale. Seni, kuni
EPP tarvikuid kasutatakse sihipäraselt, on
need lepingupartnerile tasuta.
Tarvikute üleandmisel-vastuvõtmisel on
jaemüüja esindaja kohustatud kontrol
lima saatelehel märgitud tarvikute ko
guse ja reaalselt vastuvõetud tarvikute
vastavust ning seda kinnitama vastaval
saatelehel allkirjaga.

Jaemüüjate
kontakt

Tarvikute
purunemine
Tarvikute purunemisel tuleb vastavad
kogumiskotid ja/või sulgurid tagastada
EPP-le eraldi. EPP vahetab välja kõik
sulgurid ja kogumiskotid põhimõttel 1:1
(näitena 25 purunenud sulgurit asen
dame 25 uue sulguri vastu). Juhul kui
puruneb mitu sulgurit või kogumiskotti
järjest on alust kahtlustada, et tarvikud
ei ole nõuetekohased. Palume sellise
kahtluse korral viivitamatult võtta ühen
dust EPP klienditeenindusega, et võimalik
praakpartii välja vahetada.

Pandipakendite
sorteerimine
ja üleandmine
EPP kogumiskottidesse on keelatud
panna mittekohaseid pakendeid, kõrvalisi esemeid ja prügi (paber, topsikud,
prügikilekotid, toidujäätmed, konservi-

EPP klienditeenindus
Tiina Tammemets
tel: 647 0010 mob: 516 1219
tiina@eestipandipakend.ee

EPP klienditeenindus on avatud tööpäevadel (E-R) 8:30 – 17:00.
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karbid jne). Vedajal on kohustus mitte
peale võtta kogumiskotte, mille sisus on
välisel vaatlusel mittekohaseid paken
deid, esemeid või prügi.
Juhul kui selline kogumiskott siiski jõuab
EPP-sse, siis on EPP-l õigus:
• võtta vastu mittekohaseid
pakendeid sisaldava kogumiskoti, 		
kuid ei ole kohustatud maksma 		
hüvitist ega panti;
• keelduda mittekohaseid pakendeid
sisaldava kogumiskoti vastuvõtmisest;
• nõuda leppetrahvi.
Kogumiskottide üleandmisel väljastab
vedaja jaemüüjale saatelehe, kus on kirjas
kogumiskottide arv materjalide kaupa.
NB! Kindlasti tuleb kaupluse esindajal
kontrollida, et veodokumendil olevad
kogused oleksid vastavuses reaalselt
üleantud kogumiskottide arvuga. Kogu
miskottide üleandmise juures peavad vii
bima nii autojuht kauba vastuvõtjana kui
ka jaemüüja esindaja kauba üleandjana.
Saateleht tuleb allkirjastada.
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Sorteeri pakendid materjali kaupa
ja paiguta need eraldi EPP ko
gumiskottidesse. Pakendid pea
vad olema varustatud järgmise
tähisega – A, B, C, D. Plastikust pakendid
ja purgid tuleb sorteerida eraldi suurtesse kogumiskottidesse, ühekordne
klaastaara väikesesse kotti või spet
siaalsetesse EPP poolt väljastatud kogu
miskonteineritesse.
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Korduskasutusega klaaspakend
„D-korduskasutatav“ tuleb saata
tagasi tootjatele.

Täida kogumiskott pakenditega
nii, et pärast selle sulgemist
oleks sellest hea kinni haarata ja
seda tõsta. Ära pane kotti liiga
palju pakendeid, ega ka liiga vähe. Liiga
täis kotti on raske tõsta ja see võib pu
runeda, liialt tühi kott ei taga maksimaal
set keskkonnahoidu transportimisel.
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EPP kogumiskottidesse ei tohi
panna mittekohaseid paken
deid, kõrvalisi esemeid ega
prügi.

Pärast koti täitmist sulge see
EPP-lt saadud sulguriga ning
kleebi sulgurile EPP vööt-koodi
ga kleepsu osa. Ära saada ühtegi
kotti ilma sulguri ja kleebiseta. Neid pole
hiljem võimalik ettevõtte/kauplusega se
ostada ja raha jääb selle koti eest saama
ta. Täidetud pakendikotte hoia suletud
ruumis.
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Transpordi tellimiseks võta
ühendust vastavalt kokkuleppe
le otse EPP transpordipartner
iga, EPP klienditeenindusega
või täida kodulehel olev tellimisvorm
www.eestipandipakend.ee/dokumendid/.
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Äravedu toimub olenevalt
piirkonnast kuni viie tööpäeva
jooksul.

Transpordi saabumisel loe saadetavad kotid autojuhiga koos üle,
märgi ning kinnita andmed transpordi saatelehele koos temaga.

Transpordifirma ei ole kohus
tatud peale võtma kotte, mis
paiknevad seadmete all või
taga. Äraveoks valmispandud
kotid tuleb eraldada muust kaubast ja
tagada üleandmisel ohutus.

Eeskujulike tagastuspunktide
arv kasvamas
Eesti Pandipakendi ja Kaupmeeste Liit alus
tasid 2012. aastal suuremahuliselt ühis
projekti „Eeskujulik tagastuspunkt“, mille
eesmärgiks on täiendavalt motiveerida
kaupmehi tõstma ja hoidma tagatisrahaga
joogipakendite tagastuspunktide kvaliteeti,
seda eelkõige tarbija seisukohalt.
Projekti käivitamise ajendiks oli tagastus
punktide ülimalt varieeruv kvaliteet ja tar
bijate liigsagedane negatiivne tagasiside
pandipakendite tagastuse osas nii Eesti
Pandipakendile kui ka Tarbijakaitseametile.
Eeskujuliku tagastuspunkti projekti raames
hakati pandisüsteemiga liitunud tagastus
punktide seast välja selgitama parimatest
parimaid kauplusi, kes lisaks seadusest tu
lenevale kohustusele teevad kõik endast
oleneva, et pandipakendite tagastamine
oleks tarbijale meeldiv ja muretu kogemus.

Kauplustele maksti
257 000 eurot
auhinnarahasid

Projekti käigus teostab Eesti Pandipkendi
esindaja ette teatamata ja korduvalt
kaupluse tagastuspunktis kvaliteedikontrolle, mille eduka läbimise korral makstakse jaemüüjale auhinnaraha. Viimane
koosneb fikseeritud (60 EUR/taaraautomaat, käsivastuvõtu korral 60 EUR/
kauplus) ja muutuvast auhinna osast.
Muutuv auhinna osa sõltub projekti kestvuse ajal vastuvõetud pandipakendite
hulgast. Teisisõnu 10 vastuvõetud ühek
orra pakendit annab 1 punkti, 1 punkt=
0,018 eurot auhinnaraha. Näiteks maksti
eelmisel 2013. aastal kauplustele auhinna
rahasid pea 257 000 euro ulatuses.
Kvaliteedikontrolli käigus hinnatakse
pakendite automaatvastuvõtumasina
kasutuskoha ja tehniliste nõuete täit
mist, kliendiala puhtust, aga ka EPP
poolt pakendite kogumiseks väljastatud
tarvikute kasutamist. Kvaliteedikontrolli
negatiivse tulemi korral saadab EPP jae
müüjale konkreetse tagastuspunkti kohta
tagasiside ja koostatud hindamisakti.

projekti esimese kui ka teise etapi eduka
läbimise korral spetsiaalne kvaliteedimärgis „Eeskujulik tagastuspunkt 2014“
ning tuuakse need esile Eesti Pandipa
kendi kodulehel.

Tagastuspunktide
kvaliteet
on kasvanud
Projekti esimeses etapis 2012. aastal
pälvis eeskujuliku tiitli 80 kauplust, 2013.
aasta lõpuks oli see arv tõusnud 288-ni.
Kasvanud on ka projektis osalevate kau
pluste arv, mis on võrreldes algusaastatega
suurenenud 150 kaupluse võrra.
Tänavu kestab kampaania 31. detsembrini
2014 ning projekti II etappi ootame osa
lemise taotlusi kuni 15. augustini 2014.
Täpem info aadressilt www.eestipandipa
kend.ee/eeskujulik-tagastuspunkt/.

Tänavu väljastatakse tagastuspunktile
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Kasutatud plastpudelist saab
spordisärk, plekkpurgist tehakse auto

Taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipa
kend on üheksa tegutsemisaasta jooksul
kogunud tarbijatelt kokku 2,3 miljardit
plekkpurki ning plast- ja klaaspudelit,
millest iga viimane kui üks on jõudnud
taaskasutusse ning leidnud uue elu ehitus-,
tekstiili-, auto- või toiduainetööstuses.

taastäitmisele ning ühekordsed leiavad tee
Eesti Pandipakendisse, kus need sorteer
itakse värvi järgi, peenestatakse klaasipu
ruks ja saadetatakse näiteks Järvakanti
klaasitehasesse. Seal sulatatakse klaasipuru
1200 kraadi juures ning vormitakse nii
uuteks pudeliteks ja purkideks.

„Julgen südamerahus kinnitada, et Eestis
kogutud pandipakendeid prügimäele ei vii
da, vaid taaraautomaati sisestatud paken
did jõuavad meie käitluskeskusesse, kus
need vajadusel loendatakse, sorteeritakse,
valmistatakse taaskasutuseks ette ning
saadetakse edasi vastavatesse tehastesse,“
ütleb ettevõtte tegevjuht Rauno Raal.

Kuigi silmaga on keerukas vahet teha, peab
käitlustehas sorteerima ka plekkpurke:
magneti abil võetakse alumiiniumpurkide
seast välja terasest purgid, sest metallid
vajavad erinevat töötlust. Edasi sõidavad
Eestis kogutud alumiiniumist plekkpurgid
merekonteineris Inglismaa tehasesse, kus
need hommikuhelveste suurusteks tük
kideks purustatakse ning 710kraadises
kuumuses sulatatakse. Pärast seda vormi
takse sulamassist hiiglaslikud 27 tonni
kaaluvad alumiiniumkangid, mis müüakse
seejärel näiteks autotööstusesse.
Ühest taolisest kangist saab keskmiselt
67 autot. Arvestades seda, et Eestis kogu
takse aastas kesmiselt ligi 99,7 miljonit
plekkpurki, saaks nendest teha 4130 auto
kere. Kõik meie plekkpurkidest autotöös
tusesse siiski ei jõua, vaid need müüakse ka
ehitusdetailide valmistamiseks või toodetakse vanadest purkidest uued.

Plastpudelid sorteeritakse eraldi läbipaist
vateks ja värvilisteks. „Värvi järgi sorteer
imine tagab plastpudelite maksimaalse
taaskasutuse, näitena tumedast plastist ei
saa heledat toota, hele aga on laiema kasu
tusspektriga,“ täpsustab Raal.
Edasi saadab Eesti Pandipakend kuubikuks
pressitud pudelid Eesti, Läti ja Leedu üm
bertöötlustehastesse, kus need helves
tatakse, granuleeritakse ning uuele elule
aidatakse. Helvestest valmistatakse sün
teetiline kiud, millest omakorda toodetakse
fliispusa, tolmuimejakott, nõudepesulapp,
vaip ja täitematerjal vatiin. Graanulitest
valmistatakse uus plastpudeli toorik või
näiteks jalgpallisärk. Selliselt valmistatud
jalgpallisärk säästab tootmisel hinnan
guliselt 30% energiast, mis muidu kuluks
toormaterjali töötlemisele. Loodusesse
või prügimäele visatuna laguneb plastpu
del õhuga kokkupuutes 50-80. aastat. Maa
sisse maetuna 500-1000 aastat, sest bak
terid ei tunnista toiduks plaspudeli põhi
materjali ¬– polüetüleeni.
Klaaspudelite teekond jaguneb kaheks: ko
rduvkasutatavad pudelid viiakse otse tagas
tuspunktist joogitehasesse pesemisele ja

Uus pakendi
keskus säästab
keskkonda
Eelmisel suvel avas Eesti Pandipakend
Tallinnas Lasnamäel uue, Põhjamaades
ja Euroopas unikaalse pakendite käitluskeskuse, kus käideldakse kõiki pandisüsteemi kuuluvaid plastpudeleid, plekkpurke ja klaaspudeleid ülimalt kompakt
selt ühe katuse all.

„Vanasti sorteerisime vahetuse kohta
viie inimesega plastpakendeid käsitsi,
mis oli raske ja aeganõudev töö. Täna
teeme seda ühe inimese ja fotosilmade
ga automaatsorteeri abil. Uued pressid
võimaldavad materjali pressida umbes
400-550-kilogrammistesse kuubikutesse
– varasemate pressidega mahtus sama
suurde kuubikusse umbes 150-250 kg,“
kirjeldab Rauno Raal. „Seega oleme oma
jalajälge kõvasti vähendanud.“

Fakte
pandipakenditest:
• Plekkpurk laguneb looduses 200-500
aastat.
• Ühekordse klaaspudeli lagunemisaeg
on selgusetu, sest keegi pole seda protsessi
kunagi nii pika aja jooksul jälginud.
• Ühe jalgpallisärgi tegemiseks kulub
umbes seitse 1,5-liitrist plastpudelit.
• Moodne taaraautomaat sorteerib plekkpurgi, plastpudeli ja klaaspudeli eraldi.
Esimese kahe materjali osas suudab see
teostada ka esmase pressimise, et pakendite transport oleks võimalikult efektiivne.
• Eestis jõuab plastpakenditest ümbertöötlemisse keskmiselt üheksa pakendit
kümnest.
• Alumiiniumpurkide ümbersulatamine
säästab kuni 95% energiast, mida vajatakse alumiiniumi valmistamiseks esmasest toormest. Ühe alumiiniumpurgi taaskasutamisel säästetava energiaga saab
vaadata näiteks kolm tundi televiisorit.
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