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1.

LEPINGU ESE
Käesolevates Tüüptingimustes sätestatakse pakendite üleandmise ja sellega seonduvate
teenuste lepingu tüüptingimused.

2.

MÕISTED
Alljärgnevatel mõistetel on Lepingus alljärgnevad tähendused:

2.1.

Automaadi käitamine

Jaemüüja poolt Automaadi paigaldamine,
töölerakendamine ning Lepingus, sh Lisas 2,
sätestatud Jaemüüjale lubatud toimingute
tegemine.

2.2.

Automaat (ehk RVM)

on pakendi automaatvastuvõtumasin, millega
Jaemüüja saab Automaadi Kasutajatelt võtta
pakendeid tagasi.

2.3.

Automaadi Kasutaja

on isik, kes sisestab enda poolt tarbitud või selle
isiku poolt kokku kogutud Pakendeid Automaati.
Automaadi Kasutaja ei ole Jaemüüja ega Teenuse
Pakkuja töötaja, kes oma tööajal viibib
Vastuvõtukohas ja oma tööülesannete täitmiseks
kasutab Automaati.

2.4.

EPP Käsiraamat

EPP-i
interneti
kodulehel
(http://eestipandipakend.ee/kasiraamat/)
kättesaadava EPP Käsiraamatu vastaval ajahetkel
kehtiv redaktsioon (koos selles edaspidi tehtavate
muudatuste ja täiendustega), mis on Lepingu
osaks ning mis muuhulgas sätestab nõuded ja
spetsifikatsioonid
pakenditele
(sealhulgas
identifitseerimisnõuded)
ja
EPP
Märgi
kasutamisele.

2.5.

EPP Märk

Pakendiseaduse alusel vastu võetud määrusega
kehtestatud EPP tagatisraha märk, mida on
vastavalt pakendiseadusele kohustatud kasutama
pakendiettevõtjad, kes on oma kohustused
taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, või muu
märk, mida EPP kasutab nende pakendite
tähistamiseks,
mille
osas
osutab
EPP
Pakendiettevõtjale Pakendiettevõtja Lepingu
alusel teenuseid, ning mille kasutamisest EPP on
Pakendiettevõtjat Pakendiettevõtja Lepingu alusel
kohaselt teavitanud.

2.6.

EPP Pakendiregister

EPP peetav elektrooniline register Pakendiartiklite
kohta, millele vastavate pakendite osas osutab
EPP Pakendiettevõtjale Pakendiettevõtja Lepingu
alusel teenuseid.

2.7.

EPP Pandisüsteem

EPP-i poolt hallatav kogu Eesti Vabariiki hõlmav
pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteem.

2.8.

HoReCa Jaemüüja

Jaemüüja, kelle majandus- või kutsetegevuseks on
majutus- või toitlustusteenuse osutamine.
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2.9.

Hüvitis

Punktis 9.2 sätestatud hüvitis.

2.10.

Jaemüüja

Lepingu pooleks olev isik, kes ei ole EPP.

2.11.

Leping

EPP ja Jaemüüja vahel sõlmitud pakendite
üleandmise ja sellega seonduvate teenuste leping.

2.12.

Lisa 1

Lepingu lisa 1 – Hüvitise määrad;

2.13.

Lisa 2

Lepingu lisa 2 – Pakendite automatiseeritud
vastuvõtt;

2.14.

Lisa 3

Lepingu lisa 3 – Nõuded Automaatidele EPP
Pandisüsteemis;

2.15.

Lisa 4

Lepingu lisa 4 – Jaemüüja Vastuvõtukohad ja
Automaatide andmed;

2.16.

Mittekohased Pakendid

Pakendid, mida EPP vastavalt punktile 4.1 vastu ei
võta.

2.17.

Pakendiartikkel

Pakendile
vastav
registreering
EPP
Pakendiregistris, mis omab alljärgnevaid seda
Pakendiartiklit
teistest
Pakendiartiklitest
eristavaid tunnuseid:
•
•
•
•

kuju,
mahutavus,
materjal;
vöötkood.

2.18.

Pakendiettevõtja

Pakendiettevõtja Lepingu pooleks olev isik, kes ei
ole EPP.

2.19.

Pant

Kohalduva õiguse alusel kehtestatud Eesti
Vabariigis turule lastud pakendite tagatisraha.

2.20.

Tagatisrahata Pakendid

Ühekorrapakendid, mille
turule laskmise
lõpetamisest on möödunud vähemalt 24 kuud
ning Välisriigi Pakendid, mille Vöötkood on
registreeritud EPP Pakendiregistris ning mille
Automaat tarbijalt või lõppkasutajalt seetõttu
vastu võtab, kuid tagatisraha ei arvesta.

2.21.

Tarvikud

Kõik EPP poolt Jaemüüjale pakendite käitlemiseks
antud vahendid, sealhulgas kotid, konteinerid,
hoidikud, sulgurid ja kleepsud.

2.22.

Teenuse Pakkuja

Automaatide tootja või müüja, kes on nimetatud
EPP kodulehel avaldatud EPP poolt aktsepteeritud
Teenuse Pakkujate nimekirjas.

2.23.

Vastuvõtukoht

Jaemüüja müügikohas või selle teenindusmaal
asuv koht, kus Jaemüüja võtab tarbijatelt või
lõppkasutajatelt pakendeid vastu.

2.24.

Vedaja

Isik, kes transpordib EPP ülesandel Veopakendeid
ja Tarvikuid.
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2.25.

Veopakend

Kott ja/või konteiner, mille EPP on andnud
Jaemüüjale selleks, et Jaemüüja saaks selles EPPle Ühekorrapakendeid ja Tagatisrahata pakendeid
üle anda.

2.26.

Välisriigi Pakendid

Pakendid, mis on lastud turule väljaspool Eesti
Vabariiki, olenemata sellest, kas pakendile on
kantud EPP Märk ja/või EPP Pakendiregistris
registreeritud Vöötkood.

2.27.

Vöötkood

Organisatsiooni GS1, sealhulgas ükskõik millise
GS1
kohaliku
esinduse,
sealhulgas
mittetulundusühingu GS1 Estonia (registrikood
80004087) juures registreeritud ja pakendile
märgitud toodet identifitseeriv unikaalne
GTIN/EAN vöötkood.

2.28.

Ühekorrapakendid

Pakendid pakendiseaduse mõistes:
•
•
•
•

2.29.

Ühiskasutuspakendid

millele on kohalduva õiguse alusel
kehtestatud Pant; ja
mis vastavad EPP Käsiraamatus sätestatud
Ühekorrapakendite spetsifikatsioonile;
millele vastav Pakendiartikkel on kohaselt
registreeritud EPP Pakendiregistris; ning
mis on kohalduva õiguse kohaselt
ühekorrapakendid, sealhulgas mis tahes
ühekorrapakendid, mis on kohalduva
õiguse
kohaselt
käsitletavad
pakendijäätmetena.

Pakendid pakendiseaduses mõistes:
•
•
•
•
•
•

millele on kohalduva õiguse alusel
kehtestatud Pant; ja
mis vastavad EPP Käsiraamatus sätestatud
Ühiskasutuspakendite spetsifikatsioonile;
millele vastav Pakendiartikkel on kohaselt
registreeritud EPP Pakendiregistris;
mis on kohalduva õiguse kohaselt
korduskasutuspakendid;
mis
on
mitme
Pakendiettevõtja
ühiskasutuses; ja
mis ei oma ühelegi konkreetsele tootjale
või
tootele
viitavaid
spetsiifilisi
kujunduslikke või muid lisaelemente, mis
teevad Ühiskasutuspakendi kasutamise
teistele pakendiettevõtjatele sisuliselt
võimatuks või kohatuks oma toodangu
pakendamiseks.
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3.

PAKENDITE VASTUVÕTMINE

3.1.

Vastuvõetavad pakendid
Jaemüüja kohustub võtma tarbijalt või lõppkasutajalt vastu Ühekorrapakendeid,
Ühiskasutuspakendeid ja Tagatisrahata Pakendeid. Jaemüüjal on õigus võtta tarbijalt või
lõppkasutajalt vastu ka muid pakendeid juhul, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti ning juhul
kui see ei kahjusta Ühekorrapakendite, Ühiskasutuspakendite ja Tagatisrahata Pakendite
vastuvõttu ja Pooled on selles eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku
leppinud.

3.2.

Vastuvõtmise viis
Pakendite tarbijalt või lõppkasutajalt vastuvõtmine toimub Automaadiga ja/või käsitsi, mis
fikseeritakse eraldi Lisas 4. Jaemüüja teostab pakendite automatiseeritud vastuvõttu Lisas 2
sätestatud eeldustel ja korras. Lepingu tüüptingimused kohalduvad pakendite
automatiseeritud vastuvõtule ulatuses, milles Lisa 2 ei sätesta teisiti.

3.3.

Teistkordse vastuvõtu keeld
Jaemüüjal on keelatud teadlikult vastu võtta, koguda ja EPP-le üle anda pakendeid, mis on
Jaemüüja enda või kolmanda isiku poolt juba korra tarbijalt või lõppkasutajalt vastu võetud.
Muu hulgas on Jaemüüjal keelatud teadlikult võtta Automaadi vahendusel vastu pakendeid,
mille kolmas isik on tarbijalt või lõppkasutajalt võtnud vastu käsitsi.

3.4.

Välisriigis turule lastud pakendid

3.4.1.

Jaemüüjal on keelatud teadlikult vastu võtta, koguda ja EPP-le üle anda Välisriigi Pakendeid.
Käesolevas punktis 3.4.1 sätestatud keelu rikkumine loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks.

3.4.2.

Punktis 3.4.1 sätestatud keelu rikkumisena ei käsitleta seda, kui Jaemüüja võtab Välisriigi
Pakendeid vastu teadmata, et tegemist on Välisriigi Pakenditega, sealhulgas juhul, kui
Välisriigi Pakendid tagastati Jaemüüjale Automaadi vahendusel. Punktis 3.4.1 sätestatud
keelu rikkumisena käsitletakse aga näiteks seda, kui Jaemüüja teeb teadlikult koostööd
kolmandate isikutega, kes koguvad Välisriigi Pakendeid eesmärgiga need Eestis Pandi eest
Jaemüüjale tagastada.

3.4.3.

3.5.

Kui EPP-l on põhjendatud kahtlus, et Jaemüüja on teatud pakendite osas punktis 3.4.1
sätestatud keeldu rikkunud, siis on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt vastavate pakendite
päritolu tõendamist.
Punktis 3.4.1 sätestatud keelu rikkumisel on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt leppetrahvi
summas kuni 6000 eurot iga rikkumise juhu eest. Leppetrahvi summa määramisel võetakse
proportsionaalselt arvesse tõendatud rikkumisega seotud asjaolusid (sh rikkumise olulisust
ning rikkumise tõttu tekkinud kahju suurust).

4.

PAKENDITE ÜLEANDMINE

4.1.

Üleantavad pakendid

4.1.1.

EPP võtab Lepingu alusel vastu üksnes selliseid pakendeid, mis:
4.1.1.1. kujutavad endast Ühekorrapakendeid või Tagatisrahata Pakendeid;
4.1.1.2. on Jaemüüjale tagastatud tarbija või lõppkasutaja poolt;
4.1.1.3. on tähistatud selgelt loetava Vöötkoodiga vastavalt punktis 4.3 täpsemalt
sätestatule;
4.1.1.4. vastavad EPP Pakendiregistris registreeritud Pakendiartiklitele vastavalt punktis 4.4
täpsemalt sätestatule (juhul, kui tegemist on Ühekorrapakendiga);
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4.1.1.5. on tähistatud selgelt loetava EPP Märgiga vastavalt punktis 4.5 täpsemalt
sätestatule (juhul, kui tegemist on Ühekorrapakendiga);
4.1.1.6. on punktis 4.6 sätestatud viisil kohaselt sorteeritud; ning
4.1.1.7. on punktis 4.7 sätestatud viisil kohaselt pakendatud.
4.1.2.

Kõik punktile 4.1.1 mittevastavad pakendid, sealhulgas punktides 3.3, 3.4.1 ja 4.2 nimetatud
pakendid, loetakse Mittekohasteks Pakenditeks. Jaemüüjal on keelatud anda EPP-le üle
Mittekohaseid Pakendeid. Käesolevas punktis 4.1.2 sätestatud keelu rikkumisel on EPP-l
punktis 8.2 sätestatud õigused.

4.2.

Ühiskasutuspakendid
EPP ei võta Lepingu alusel vastu Ühiskasutuspakendeid. Tarbija või lõppkasutaja poolt
Jaemüüjale tagastatud Ühiskasutuspakendid kohustub Jaemüüja andma üle
Pakendiettevõtjale või Pakendiettevõtja vedajale vastavalt Jaemüüja ja Pakendiettevõtja
vahelisele lepingule.

4.3.

Vöötkood
Kõik EPP-le üle antavad pakendid peavad olema tähistatud selgelt loetava Vöötkoodiga, mis
võimaldab pakendi loendamist EPP käitluskeskuses kasutatavate seadmetega, välja arvatud
juhul, kui tegemist on Ühekorrapakenditega, mis on Jaemüüjale tagastatud tarbija või
lõppkasutaja poolt Automaadi vahendusel ja mille Automaat on pärast identifitseerimist ja
loendamist koheselt kokku pressinud.

4.4.

Pakendiartikkel
Kõik EPP-le üle antavad Ühekorrapakendid peavad vastama EPP Pakendiregistris
registreeritud Pakendiartiklitele, välja arvatud juhul, kui Poolte vahel on kokku lepitud teisiti.
Kui Jaemüüja annab EPP-le üle Ühekorrapakendeid, mille Pakendiartikkel on EPP
Pakendiregistrist kustutatud, siis on EPP kohustatud need vastu võtma üksnes juhul, kui on
tõendatud, et Jaemüüja andis vastavad Ühekorrapakendid Vedajale üle ajal, mil vastavate
Ühekorrapakendite Pakendiartikkel oli veel EPP Pakendiregistris registreeritud. Vaidluse
korral, on vastava asjaolu tõendamiskohustus Jaemüüjal. Käesolevas punktis 4.4 sätestatu ei
piira Jaemüüja õigust nõuda EPP Pakendiregistrist kustutatud Pakendiartiklitele vastavate
pakendite vastuvõtmist pakendis kauba turule lasknud Pakendiettevõtjalt.

4.5.

EPP Märk
Kõikidel EPP-le üle antavatel Ühekorrapakenditel peab olema selgelt loetav EPP märk.

4.6.

Sorteerimine
Kõik EPP-le üle antavad pakendid peavad olema tühjad ja sorteeritud pakendimaterjalide
kaupa selliselt, et erinevast materjalist pakendid oleksid pakendatud erinevatesse
Veopakenditesse kooskõlas EPP Käsiraamatus sätestatud nõuetega. Erandina võib Jaemüüja
pakendada ühte Veopakenditesse sellised plast- ja metallpakendid, mis on Jaemüüjale
tagastatud käsitsivastuvõtu või ilma pressita Automaadi vahendusel. Plast- ja metallpakendid
võib ühte Veopakendisse pakendada ka HoReCa Jaemüüja. Ühelgi juhul ei tohi koos teistest
materjalidest pakenditega pakendada ühte Veopakendisse klaaspakendeid. EPP-le üle
antavate pakendite sorteerimise kord on täpsemalt sätestatud EPP Käsiraamatus.

4.7.

Pakendamine
Kõik EPP-le üle antavad pakendid peavad olema pakendatud Veopakenditesse. Iga selline
Veopakend peab olema suletud Tarvikute hulka kuuluva sulguriga, millele on kleebitud
Tarvikute hulka kuuluv Jaemüüjale määratud seerianumbriga kleebis. EPP-le üle antavate
pakendite sorteerimise kord on täpsemalt sätestatud EPP Käsiraamatus.
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4.8.

Pakendite üleandmise hetk
EPP-le üle antavad pakendid loetakse EPP-le üle antuks ning Jaemüüja kohustus pakendid
EPP-le üle anda loetakse täidetuks alates hetkest, mil Jaemüüja annab pakendid üle Vedajale.

4.9.

Pakendite omandi ja riisiko üleminek
Punktis 4.8 nimetatud hetkel läheb Jaemüüjalt EPP-le üle ka pakendite omand ning juhusliku
hävimise ja kahjustumise riisiko.

5.

TARVIKUD

5.1.

Tarvikute tarnimine
EPP tarnib Tarvikud Jaemüüjale vastavalt Jaemüüja igakordsele vastavasisulisele tellimusele.
EPP tarnib Tarvikud Jaemüüjale mõistliku aja jooksul pärast tellimuse esitamist samaaegselt
pakendite äraveoga. Juhul, kui Jaemüüja soovib Tarvikuid kätte saada muul ajal kui
samaaegselt pakendite äraveoga, siis võib Jaemüüja tulla ise Tarvikutele järgi või kohustub
Jaemüüja kandma vastavad eritellimuse veo- või kullerteenuse kulud. Vastavalt punktile 9.9
on EPP-l õigus soovitud eritellimuse kulud Jaemüüjale tasutavatest summadest maha arvata.

5.2.

Tarvikute kasutamine
Tarvikud antakse Jaemüüjale kasutamiseks tasuta. Tarvikud jäävad EPP omandisse ning
antakse Jaemüüja valdusesse üksnes sihipäraseks kasutamiseks Lepingu täitmisel. EPP ei luba
Tarvikuid kasutada mis tahes muul otstarbel, sealhulgas anda Tarvikuid üle kolmandatele
isikutele või vedada Tarvikuid väljapoole Eesti Vabariiki. Tarvikute andmine kolmandatele
isikutele ja/või väljavedu väljapoole Eesti Vabariiki on oluline Lepingu rikkumine.

5.3.

Tarvikute üle arvestuse pidamine
Jaemüüja kohustub pidama arvestust tarnitud ja kasutatud Tarvikute üle. Jaemüüja poolt
kalendriaasta vältel EPP-le üle antud Tarvikute hulk peab vastama kalendriaasta vältel
Jaemüüja valdusesse antud Tarvikute hulgale. Jaemüüja on kohustatud maksma EPP-le iga
puuduoleva Tarviku eest leppetrahvi summas mis vastab Hinnakirjas sätestatud Tarviku
hinnale, välja arvatud juhul, kui Jaemüüja tõendab, et vastavad Tarvikud on jätkuvalt
Jaemüüja valduses ning ootavad Lepingu täitmiseks kasutusse võtmist.

6.

PAKENDITE VEDAMINE

6.1.

Veo korraldamine
EPP-le üle antavate pakendite veo korraldamine on EPP kohustus ning EPP-l on õigus
ainuisikuliselt valida pakendite vedu teostavad Vedajad. EPP sõlmib Vedajatega lepingud
enda eest ja nimel.

6.2.

Veo koordineerimine
Jaemüüja koordineerib pakendite äravedu vastavalt EPP-i juhistele kas EPP-i või Vedajaga.
EPP teavitab Jaemüüjat Vedaja kontaktandmetest. Vastavalt kokkulepitule esitab Jaemüüja
EPP-le või Vedajale kogu informatsiooni, mis võib olla vajalik pakendite üleandmise
optimeerimiseks. Jaemüüja teavitab EPP-d viivitamatult kõigist Jaemüüja ja Vedaja vahelisi
suhteid ja Vedaja teenuseid puudutavatest olulistest asjaoludest. Jaemüüja on kohustatud
järgima Vedaja mõistlikke ja seaduslikke juhiseid pakendite Vedajale üleandmiseks
(sealhulgas juhiseid pakendite üleandmise sageduse ja aja kohta ning Jaemüüja ja Vedaja
vahelise suhtlemise korraldamise kohta). Pakendite Vedajale üleandmise kord on täpsemalt
sätestatud EPP Käsiraamatus.
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6.3.

Veo tellimine
EPP-le üleantavate pakendite äraveo tellimiseks esitab Jaemüüja vastavalt EPP-le või otse
Vedajale (vastavalt EPP ja Jaemüüja vahel kokku lepitule) pakendite äraveo tellimuse.

6.4.

Veo aeg

6.4.1.

EPP kohustub mõistlikult tagama, et ajavahemik hetkest, mil EPP või Vedaja (vastavalt EPP-i
ja Jaemüüja poolt kokkulepitule) saab kätte Jaemüüja tellimuse pakendite ära vedamiseks,
kuni hetkeni, mil Vedaja jõuab Vastuvõtukohta, ei ületaks:
6.4.1.1. linnades ja alevites asuvate Vastuvõtukohtade osas 3 (kolme) tööpäeva; ning
6.4.1.2. alevikes ja külades asuvate Vastuvõtukohtade osas 5 (viit) tööpäeva.

6.4.2.

Punktis 6.4 sätestatud tähtaega hakatakse arvestama järgmisest tööpäevast arvates hetkest,
mil EPP sai kätte Jaemüüja tellimuse pakendite ära vedamiseks.

6.5.

Pakendite regulaarne äravedu
Jaemüüja võib EPP-i ja/või Vedajaga kokku leppida, et Vedaja teostab Vastuvõtukohast
pakendite äravedu regulaarselt teatud aegadel. Kui Jaemüüja on EPP-i ja/või Vedajaga
selliselt kokku leppinud, siis ei kohaldata punkti 6.4.

6.6.

Jaemüüja õigus korraldada vedu ise
Kui EPP ei suuda tagada pakendite äravedu punktis 6.4 sätestatud perioodi vältel või
Jaemüüja poolt soovitud mahus, siis on Jaemüüjal õigus korraldada pakendite vedu EPP-le
ise, teavitades sellest EPP-d enne pakendite EPP-le üleandmist kirjalikult vähemalt 1 (ühe)
tööpäeva ette. Sellisel juhul hüvitab EPP Jaemüüjale vastava veo kulud ulatuses, milles need
ei ületa EPP poolt samas piirkonnas korraldatava veo hinda.

6.7.

Tühisõit
Pakendite Vedajale üle andmisel kohustub Jaemüüja tagama, et ei tekiks olukorda, kus
Jaemüüjal ei ole Vedajale üle anda mitte ühtegi Veopakendit. Käesolevas punktis 6.7
sätestatud kohustuse rikkumiseks loetakse ka seda, kui Jaemüüja annab Vedajale üle üksnes
Mittekohaseid Pakendeid. Juhul, kui Jaemüüja on käesolevas punktis 6.7 sätestatud
kohustust rikkunud 8 (kaheksa) järjestikkuse nädala pikkuse perioodi jooksul:

6.7.1.

üks (1) kord, siis on EPP-l õigus saata Jaemüüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
hoiatus;

6.7.2.

kaks (2) või enam korda, siis on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt leppetrahvi summas kuni 35
eurot iga sellise rikkumise kohta.

7.

PAKENDITE LOENDAMINE JA KONTROLL
EPP-l on õigus kõik Jaemüüja poolt EPP-le üle antud Ühekorrapakendid üle loendada ja üle
kontrollida. Kui Ühekorrapakendite loendamisel ilmneb, et mõni Ühekorrapakend ei vasta
mõnele punktis 4.1.1 sätestatud tingimusele, siis viib EPP läbi vähemalt ühe korduskontrolli,
välja arvatud juhul, kui mittevastavus on ilmne. Juhul, kui mõni Ühekorrapakend osutub
Mittevastavaks Pakendiks, siis on EPP-l punktis 8.2 sätestatud õigused. Juhul, kui Jaemüüja
loendamise andmed või Jaemüüja Automaadi loendamise andmed erinevad EPP loendamise
tulemustest, loetakse ülimuslikuks EPP loendamise tulemused. EPP säilitab
Ühekorrapakendite loendamise tulemusi vähemalt 12 (kaksteist) kuud ning võimaldab
Jaemüüjal viimase palvel nimetatud perioodi jooksul vastava dokumentatsiooniga tutvuda.
Juhul kui Jaemüüja Automaadi loendamise andmed erinevad EPP loendamise tulemustest,
on Jaemüüjal õigus taotleda EPP-lt mitte sagedamini kui kord aastas võrdlevat
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koondaruannet eelneva 12 kuu kohta. EPP kohustub nimetatud koondaruande väljastama 15
päeva jooksul alates Jaemüüja vastavasisulise taotluse esitamisest.
8.

VASTUTUS MITTEKOHASTE PAKENDITE EEST

8.1.

Vastutuse jagunemine
Pooled on kokku leppinud ja Jaemüüja kinnitab, et EPP ei ole Jaemüüja ees mis tahes viisil
vastutav pakenditel esineda võivate mis tahes puuduste eest, mistõttu osutuvad Jaemüüjale
tagastatud ja/või EPP-le üle antud pakendid Mittekohasteks Pakenditeks, ega mis tahes
muude takistuste eest, mis võivad ilmneda pakendite lõppkasutajatelt ja tarbijatelt
vastuvõtmisel või pakendite EPP-le üleandmisel. Käesolevas punktis 8.1 sätestatu ei välista
ega piira aga kuidagi Jaemüüja nõudeid ega õiguskaitsevahendeid kolmandate isikute suhtes,
kes selliste puuduste või takistuste eest vastutavad.

8.2.

EPP õigused Mittekohaste Pakendite korral
Juhul, kui Jaemüüja on andnud EPP-le üle Veopakendeid, mille seas on mõni Mittekohane
Pakend, siis on EPP-l õigus:

8.2.1.

mitte maksta Jaemüüjale Veopakendis sisalduvate Mittekohaste Pakendite eest Hüvitist,
Panti ega muid makseid;

8.2.2.

nõuda Jaemüüjalt leppetrahvi summas kuni 2 (kaks) eurot iga EPP-le üle antud Mittekohase
Pakendi eest; ning

8.2.3.

nõuda Jaemüüjalt Mittekohaste Pakendite EPP-le üleandmisest tekkinud kahju ja kulude
hüvitamist,
sealhulgas
Mittekohaseid
Pakendeid
sisaldanud
Veopakendi
ümbersorteerimisest, Mittekohaste Pakendite äravedamisest ja/või hävitamisest tekkinud
kulude hüvitamist.

8.3.

Kontrolli tulemuste säilitamine
Juhul, kui EPP kasutab mõnda oma punktis 8.2 sätestatud õigust, siis on EPP kohustatud
säilitama Mittekohaste Pakendite mittekohasust kinnitavaid dokumente vähemalt 6 (kuus)
kuud arvates vastava Mittekohaseid Pakendeid sisaldava Veopakendi vastuvõtmisest ning
võimaldama Jaemüüjal viimase palvel nimetatud perioodi jooksul vastava
dokumentatsiooniga tutvuda.

9.

PANT JA HÜVITIS, MAKSMISE KORD

9.1.

Pant
Iga Jaemüüja poolt EPP-le üle antud Ühekorrapakendi eest, mis vastab punktis 4.1.1
sätestatud tingimustele, maksab EPP Jaemüüjale Pandi, tingimusel, et Jaemüüja on vastava
Ühekorrapakendi eest maksnud Pandi ka Ühekorrapakendi Jaemüüjale tagastanud
lõppkasutajale või tarbijale. Pandi lõppkasutajale või tarbijale maksmise kohustus ei kehti
HoReCa Jaemüüjale. EPP põhjendatud kahtluse korral on Jaemüüja kohustatud esitama EPPle EPP nõudmisel kõik dokumendid, mis tõendavad vastavate Ühekorrapakendite osas Pandi
väljamakseid lõppkasutajatele ja tarbijatele. Pandi suuruseks on kohalduvas õiguses
sätestatud Pandi suurus. Kui Pandi suurus on alates Ühekorrapakendi turulelaskmisest
muutunud, siis maksab EPP vastava Ühekorrapakendi eest Jaemüüjale Pandi summas, mis
kehtis punktis 4.8 sätestatud ajal.

9.2.

Hüvitis
Iga Jaemüüja poolt EPP-le üle antud Ühekorrapakendi eest, mis vastab punktis 4.1.1
sätestatud tingimustele, maksab EPP Jaemüüjale Hüvitise vastavalt Lisas 1 sätestatud
summas. EPP ei maksa Hüvitist HoReCa Jaemüüjale, kuivõrd selline Jaemüüja ei tegele
lõppkasutajatelt ja tarbijatelt pakendite vastuvõtmisega.
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9.3.

Pandi ja Hüvitise arvutamine
Jaemüüjale makstava Hüvitise ja Pandi arvutamisel võetakse aluseks:

9.3.1.

Lisas 2 sätestatud korras tuvastatud Ühekorrapakendite kogus (juhul, kui tegemist on
Automaadi vahendusel Jaemüüjale tagastatud Ühekorrapakenditega ning EPP ei soovi
Automaadi loenduri andmeid vastavalt punktile 7 üle kontrollida); või

9.3.2.

punktis 7 sätestatud korras tuvastatud Ühekorrapakendite kogus (juhul, kui tegemist on
käsitsivastuvõtu vahendusel Jaemüüjale tagastatud Ühekorrapakenditega või kui tegemist on
Automaadi vahendusel Jaemüüjale tagastatud Ühekorrapakenditega ning EPP soovib
Automaadi loenduri andmeid vastavalt punktile 7 üle kontrollida).

9.4.

Pandi ja Hüvitise arve
Vastavalt Lepingu pealislehe punktile 2.3 väljastab EPP igal kalendrikuul Jaemüüja eest EPPle arve, millel on kajastatud Hüvitis ja Pant, mille EPP on kohustatud Jaemüüjale tasuma,
Jaemüüja poolt eelneval kalendrikuul EPP-le tagastatud Ühekorrapakendite eest. Vastava
arve saadab EPP hiljemalt iga kalendrikuu 7. kuupäevaks tutvumiseks ka Jaemüüjale.

9.5.

Maksetähtaeg
EPP tasub punktis 9.4 nimetatud summad Jaemüüjale iga kuu 25. (kahekümne viiendaks)
kuupäevaks. Juhul kui eelpooltoodud kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale,
maksab EPP summad nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval.

9.6.

Maksete tasumise üldine kord
Kõik Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele tehtavad maksed sooritatakse võlgnetava
summa kandmisega teise Poole arveldusarvele Eesti krediidiasutuses, mis on märgitud Poole
vastaval arvel. Makse loetakse sooritatuks hetkel, mil makse saava Poole arveldusarvet
krediteeritakse tasumisele kuuluva summaga.

9.7.

Viivis
Kui Pool viivitab Lepingust tuleneva mis tahes rahalise kohustuse täitmisega, on ta
kohustatud maksma teisele Poolele viimase nõudmisel viivist mitte enam kui 0,02%
võlgnetavast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

9.8.

Muude tasude puudumine
Pooled on kokku leppinud, et EPP ei ole kohustatud Ühekorrapakendite kogumise eest
Jaemüüjale tasuma ning Jaemüüjal ei ole õigust Lepingu alusel nõuda EPP-lt mistahes muid
tasusid peale punktis 9 sätestatud Pandi ja Hüvitise.

9.9.

Tasaarvestamise õigus
EPP-l on õigus arvata kõik Jaemüüja poolt EPP-le tasumisele kuuluvad summad maha EPP
poolt Jaemüüjale tasumisele kuuluvatest summadest. Selliselt tasaarvestatavad summad
kajastab EPP punktis 9.4 nimetatud arvel ning vastav tasaarvestus loetakse tehtuks punktis
9.4 nimetatud arve esitamisega.

10.

LEPINGU JÕUSTUMINE, TÄHTAEG, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

10.1.

Lepingu jõustumine ja tähtaeg

10.1.1.

Leping kehtib iga Automaadi suhtes alates hetkest, mil:
10.1.1.1. vastava Automaadi osas on täidetud kõik Lisades 2 ja 3 sätestatud automatiseeritud
vastuvõtu eeldused:
10.1.1.2. Poolte vahel on sõlmitud kehtiv Lisa 4; ning
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10.1.1.3. Automaadi suhtes kehtib vastav EPP ja vastava Teenuse Pakkuja vahel sõlmitud
leping.
10.1.2.

Lepingu tüüptingimused, tüüptingimuste lisad, EPP Käsiraamat ja muud Lepingu ning selle
täitmisega
seonduvad
EPP
ülddokumendid
kehtivad
EPP
kodulehel
www.eestipandipakend.ee vastaval ajahetkel avaldatud kujul.

10.2.

Lepingu muutmine

10.2.1.

EPP võib Lepingut, sealhulgas käesolevaid Tüüptingimusi, EPP Käsiraamatut ja käesolevate
Tüüptingimuste lisasid (sealhulgas EPP poolt küsitavaid tasusid) ühepoolselt muuta, teatades
sellest Jaemüüjale e-posti teel või muul viisil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
vähemalt 2 (kaks) kalendrikuud ette, välja arvatud juhul, kui käesolevates Tüüptingimustes,
käesolevate Tüüptingimuste lisas või EPP Käsiraamatus on mõne sätte osas sätestatud
selgesõnaliselt teisiti. Kui Lepingu muutmise käesolevas punktis sätestatud korras tingib
muudatus kohalduvas õiguses, on EPP-l õigus Lepingut ühepoolselt muuta lühema
etteteatamistähtajaga, selliselt, et muudatus jõustuks samal ajal kohalduva õiguse
muudatuse jõustumisega. Sellisel juhul teatab EPP Jaemüüjale muudatusest ette nii pikalt kui
võimalik.

10.2.2.

Kõik Lepingu muudatused hakkavad kehtima alates kuupäevast, mis on märgitud Jaemüüjale
saadetud teavituses. Kui Jaemüüjale ei ole Lepingu muutmisest teavitust saadetud, siis
loetakse,
et
Lepingu
muudatused
hakkavad
kehtima
EPP-i
kodulehel
www.eestipandipakend.ee avaldatud kuupäevast.

10.2.3.

Kui EPP muudab Lepingut punktis 10.2.1 sätestatud korras, on Jaemüüjal õigus Leping üles
öelda, teatades sellest EPP-le kirjalikult 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast seda kui
Jaemüüja sai kätte EPP-i teate Lepingu muutmise kohta, kuid mitte hiljem kui muudatuse
jõustumisele eelneval päeval. Sellisel juhul lõpeb Leping ülesütlemise tinginud Lepingu
muudatuste jõustumisel.

10.2.4.

Kui punktis 10.2.1 sätestatud korras tehtud Lepingu muudatused mõjutavad Jaemüüja
teenustest vaid osa (sh teatud Pakendiartikleid, teatud Automaate, teatud Vastuvõtukohti,
vms), võib Jaemüüja Lepingu üles öelda punktis 10.2.1 sätestatud korras üksnes mõjutatud
teenuste osas (näiteks teatud Pakendiartiklite, teatud Automaatide või teatud
Vastuvõtukohtade osas).

10.2.5.

Pooled võivad Lepingu pealislehte ning punktis 10.2.1 nimetamata Lepingu lisasid muuta igal
ajal Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kui Lepingu lisas on sätestatud teistsugune muutmise kord,
juhinduvad Pooled Lepingu lisas sätestatust.

10.3.

Lepingu korraline ülesütlemine
Kumbki Pool võib Lepingu üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt 6
(kuus) kuud ette.

10.4.

Lepingu erakorraline ülesütlemine EPP poolt
Lisaks kohalduvas õiguses sätestatud alustele on EPP-l õigus Leping erakorraliselt
(etteteatamistähtaega järgimata) üles öelda, esitades Jaemüüjale vastavasisulise kirjaliku
ülesütlemisavalduse, kui:

10.4.1.

EPP akrediteerimisotsus tunnistatakse kehtetuks;

10.4.2.

Jaemüüja on rikkunud Lisades 2 ja 3 sätestatud nõudeid, millise rikkumise tulemusel on
saanud võimalikuks EPP-le valeandmete edastamine Automaadi vahendusel identifitseeritud
ja loendatud pakendite arvu kohta, kusjuures Jaemüüja ei ole vastavat rikkumist kõrvaldanud
5 (viie) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt vastavasisulise kirjaliku teate saamise kuupäevast.
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Selguse mõttes lepivad Pooled kokku, et kahtluse korral Jaemüüja poolt esitatud andmete
osas, on Jaemüüja kohustatud tõendama esitatud andmete õigsust;
10.4.3.

Jaemüüja poolt EPP-le ühe kuu jooksul üle antud Mittekohaste Pakendite hulk moodustab
rohkem kui 5% (viis protsenti) Jaemüüja poolt EPP-le vastaval kuul üle antud
Ühekorrapakendite koguhulgast;

10.4.4.

Jaemüüja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud Jaemüüja pankrot.
Selguse mõttes lepivad Pooled kokku, et Ühekorrapakendeid võetakse Lepingus sätestatud
tingimustel ja korras EPP poolt vastu kuni pankroti väljakuulutamiseni;

10.4.5.

Jaemüüja poolt Lepingu pealislehel antud kinnitused ei ole (enam) õiged ja/või Jaemüüja ei
vasta (enam) muul põhjusel kohalduvas õiguses sätestatud pakendiettevõtja tunnustele,
kusjuures Jaemüüja ei ole vastavat rikkumist kõrvaldanud 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates
EPP-lt vastavasisulise kirjaliku teate saamise kuupäevast;

10.4.6.

Jaemüüja on rikkunud punktis 13.7 sätestatud kohustust ega ole vastavat rikkumist
kõrvaldanud 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt vastavasisulise kirjaliku teate saamise
kuupäevast;

10.4.7.

Jaemüüja ei võimalda EPP-l teostada mistahes Lisa 2 punktis 4 sätestatud kontrolltoiminguid
ega ole vastavat rikkumist kõrvaldanud 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt
vastavasisulise kirjaliku teate saamise kuupäevast;

10.4.8.

Jaemüüja on rikkunud mis tahes muud Lepingust tulenevat kohustust ega ole vastavat
kohustust täielikult täitnud ka 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates EPP-lt vastavasisulise
kirjaliku teate saamise päevast. Kohalduvas õiguses sätestatud juhtudel võib EPP Lepingu üles
öelda ka Jaemüüjale täiendavat tähtaega andmata.

10.5.

Lepingu erakorraline ülesütlemine Jaemüüja poolt
Lisaks kohalduvas õiguses sätestatud alustele on Jaemüüjal õigus Leping erakorraliselt
(etteteatamistähtaega järgimata) üles öelda, esitades EPP-le vastavasisulise kirjaliku
ülesütlemisavalduse, kui:

10.5.1.

EPP on rikkunud Lepingust tulenevat mis tahes rahalist kohustust ega ole vastavat rahalist
kohustust täies ulatuses täitnud 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Jaemüüjalt
vastavasisulise kirjaliku teate saamise päevast;

10.5.2.

EPP suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud EPP pankrot;

10.5.3.

EPP akrediteerimisotsus on tunnistatud kehtetuks.

10.6.

Lepingu osaline korraline ülesütlemine üksnes mõne Vastuvõtukoha või Automaadi osas
Kumbki Pool võib Lepingu osaliselt üles öelda üksnes ka ühe või mitme üksiku Vastuvõtukoha
või Automaadi osas, ilma et see mõjutaks ülejäänud Lepingu kehtivust, teatades sellest
teisele Poolele kirjalikult vähemalt 1 (ühe) kuu ette. Käesoleva punkti 10.6 alusel ei saa
Lepingut osaliselt üles öelda, kui pärast sellist Lepingu osalist ülesütlemist ei jääks alles mitte
ühtegi Vastuvõtukohta või Automaati, mille osas Leping Jaemüüja ja EPP vahel edasi kehtiks
või kui selline ülesütlemine tooks muul põhjusel kaasa kogu Lepingu lõppemise.

10.7.

Lepingu osaline lõpetamine kokkuleppel üksnes mõne Vastuvõtukoha või Automaadi osas
Pooled võivad kirjalikus vormis leppida kokku Lepingu osalises lõpetamises ka üksnes ühe või
mitme üksiku Vastuvõtukoha või Automaadi osas, ilma et see mõjutaks ülejäänud Lepingu
kehtivust. Käesoleva punkti 10.7 alusel ei saa Lepingut osaliselt üles öelda, kui pärast sellist
Lepingu osalist ülesütlemist ei jääks alles mitte ühtegi Vastuvõtukohta või Automaati, mille
osas Leping Jaemüüja ja EPP vahel edasi kehtiks või kui selline ülesütlemine tooks muul
põhjusel kaasa kogu Lepingu lõppemise.
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10.8.

Lepingu osaline erakorraline ülesütlemine EPP poolt üksnes mõne Vastuvõtukoha või
Automaadi osas
EPP võib Lepingu osaliselt erakorraliselt üles öelda ka üksnes ühe või mitme üksiku
Vastuvõtukoha või Automaadi osas, ilma et see mõjutaks ülejäänud Lepingu kehtivust, saates
Jaemüüjale kirjaliku ülesütlemisavalduse juhul, kui:

10.8.1.

vastava Vastuvõtukoha või Automaadi osas esineb mõni punktis 10.4 sätestatud alus;

10.8.2.

Jaemüüja kasutatav Automaat ei ole EPP kodulehel olevate sertifitseeritud Automaadi
mudelite nimistus;

10.8.3.

EPP on teostanud Jaemüüja Vastuvõtukohas kontrollkäigu, koostanud selle kohta kontrollakti
vastavalt Lisa 3 spetsifikatsioonile 4, ning leidnud, et Jaemüüja Vastuvõtukoht ja/või
Automaat ei vasta Lepingus sätestatud nõuetele ning Jaemüüja ei ole sellist mittevastavust
kõrvaldanud EPP poolt Jaemüüjale antud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem, kui 5 (viis)
tööpäeva;

10.8.4.

Jaemüüja on vastava Vastuvõtukoha või Automaadi osas rikkunud mistahes Lisas 2 või Lisas 3
sätestatud kohustust ning Jaemüüja ei ole sellist mittevastavust kõrvaldanud EPP poolt
Jaemüüjale antud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem, kui 5 (viis) tööpäeva.

10.9.

Lepingu lõppemise aeg erakorralise ülesütlemise korral
Kui EPP või Jaemüüja ütleb Lepingu punkti 10.4 - 10.8 alusel üles, lõpeb Leping hetkel, mil
teine Pool ülesütlemisteate kätte sai või loetakse teate kätte saanuks vastavalt kohalduvale
õigusele, kui teates ei ole märgitud hilisemat aega.

10.10.

Lepingu erakorralise ülesütlemise piirang
Kummalgi Poolel ei ole õigust Lepingut üles öelda muudel kui Lepingus selgesõnaliselt
sätestatud alustel ning kohalduvas õiguses imperatiivsetena sätestatud alustel.

10.11.

Lepingu lõppemise tagajärjed

10.11.1. Lepingu lõppemine ei mõjuta Poolte õigusi ja kohustusi kõigi nende Ühekorrapakendite osas,
mille Vedaja on Jaemüüjalt enne Lepingu lõppemist vastu võtnud.
10.11.2. Lepingu lõppemisel on Jaemüüja kohustatud EPP-le 2 (kahe) nädala jooksul tagastama kõik
Jaemüüja valduses olevad Tarvikud ning muu EPP poolt Jaemüüjale tasuta kasutamiseks
antud EPP vara. Kui Jaemüüja ei tagastada EPP-le Jaemüüja valduses olevaid Tarvikuid
vastavalt käesolevas punktis 10.11.2 sätestatule, siis on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt
leppetrahvi summas mis vastab Hinnakirjas sätestatud Tarvikute hinnale. Kui Jaemüüja ei
tagasta EPP-le Jaemüüja valduses olevat muud EPP vara vastavalt käesolevas punktis 10.11.2
sätestatule, siis on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt vastava vara soetamiskulude hüvitamist.
Käesoleva punkti 10.11.2 alusel Tarvikute ja muu EPP vara eest EPP-le tasumisele kuuluvad
summad on EPP-l õigus arvestada maha EPP poolt Jaemüüjale tasumisele kuuluvatest
summadest vastavalt punktis 9.9 sätestatule.
10.11.3. Lepingu lõppemine (mis tahes alusel või viisil) ei mõjuta ühtki Lepingu tingimust, mis
puudutab Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist või mis oma olemuselt kehtib
edasi pärast Lepingu lõppemist. Pooled lepivad kokku, et peale Lepingu lõppemist jäävad
kehtima punktides 7 (Pakendite Loendamine), 9 (Pant ja Hüvitis, maksmise kord), 10.11
(Lepingu lõppemise tagajärjed), 11 (konfidentsiaalsus), 12 (kohaldatav õigus ja vaidluste
lahendamine), 13.1 (loobumise välistamine), 13.2 (leppetrahvid), 13.4 (teated) ning 13.5
(teavitamiskohustus) sätestatud Poolte õigused ja kohustused, ning muudes Lepingu
punktides sätestatud Poolte õigused ja kohustused kehtivad pärast Lepingu lõppemist üksnes
juhul, kui Pooled on selles eraldi kokku leppinud.
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10.11.4. Lepingu tüüptingimused ja Lepingu lisad lõppevad samaaegselt Lepingu lõppemisega, välja
arvatud, kui mõnes lisas on sätestatud teisiti või Pooled lepivad mõne lisa osas kirjalikult
kokku teisiti.
11.

KONFIDENTSIAALSUS

11.1.

Konfidentsiaalne Informatsioon

11.1.1.

Poole poolt Lepingu sõlmimise ning Lepingu täitmise käigus saadud kogu informatsioon ja
andmed, sealhulgas kõik ajaloolised andmed, strateegiad, plaanid, tulevikuväljavaated, EPPle üle antud pakendite ja EPP Pakendiregistris registreeritud Pakendiartiklitega seonduv
informatsioon ning muu Poolte tegevusega seonduv informatsioon, eelkõige kogu Poolt ja
tema tegevust puudutav konkurentsi- või turutundlik informatsioon, (Konfidentsiaalne
Informatsioon) peab jääma konfidentsiaalseks ning Pool ei tohi avaldada teise Poole kohta
käivat Konfidentsiaalset Informatsiooni mis tahes kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva
kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kontsernisisene suhtlus. Muuhulgas peab Jaemüüja
hoidma rangelt salajas kogu informatsiooni EPP Pakendiregistris registreeritavate
pakendiartiklite kohta, millele vastavatesse pakenditesse pakendatud kaupa ei ole
Pakendiettevõtja veel turule lasknud.

11.1.2.

Pooled on eraldi kokku leppinud, et EPP võib kasutada Jaemüüjat puudutavat
Konfidentsiaalset Informatsiooni ainult selles ulatuses, mis on otseselt vajalik Lepingu
täitmiseks ja EPP Pandisüsteemi korraldamiseks (sealhulgas suhetes Pakendiettevõtja ja
Teenuse Pakkujaga) ning EPP-l ei ole lubatud kasutada Konfidentsiaalset Informatsiooni mis
tahes muudel eesmärkidel oma kasuks või mõne teise isiku, ettevõtte või üksuse huvides.
Jaemüüja võib kasutada Konfidentsiaalset Informatsiooni ainult selles ulatuses, mis on
otseselt vajalik Lepingu täitmiseks ning Jaemüüjal ei ole lubatud kasutada Konfidentsiaalset
Informatsiooni mis tahes muudel eesmärkidel oma kasuks või mõne teise isiku, ettevõtte või
üksuse huvides.

11.1.3.

Konfidentsiaalse Informatsiooni omavahelisel edastamisel ja vahetamisel Lepingu täitmiseks
ning Konfidentsiaalse Informatsiooni saamisel, edastamisel, säilitamisel, süstematiseerimisel
ja arhiveerimisel võtavad Pooled tarvitusele meetmed tagamaks, et Konfidentsiaalne
Informatsioon ei saaks ühelegi kolmandale isikule, eriti ühelegi Pakendiettevõtja ega
Jaemüüja konkurendile, juurdepääsetavaks ega kättesaadavaks.

11.1.4.

Punktid 11.1.1 - 11.1.3 ei takista Poolel Konfidentsiaalse Informatsiooni avalikustamist, kui:
11.1.4.1. Poole vastav kohustus tuleneb kohalduvast õigusest (järgides punkti 11.1.6
nõudeid); või
11.1.4.2. informatsioon avaldatakse Poole juriidilisele või finantsnõustajale või töötajale, kes
möödapääsmatult vajavad seda informatsiooni oma ülesannete täitmiseks ja kes
on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, tingimusel, et Pool võtab tarvitusele kõik
vajalikud meetmed tagamaks, et vastav informatsioon ei satuks ühegi teise isiku
kätte; või
11.1.4.3. informatsioon on üldteada või on saanud avalikuks mõnel muul viisil kui Poole poolt
punktis 11 sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisega.

11.1.5.

Jaemüüja avaldab käesolevaga nõusolekut, et EPP võib seaduses sätestatud juhtudel
edastada kolmandatele isikutele (sealhulgas avaliku võimu kandjatele) Jaemüüja kohta käivat
mis tahes Konfidentsiaalset Informatsiooni, kui see on vajalik Jaemüüja poolse Lepingu
rikkumise kindlaks tegemiseks, eeldusel et EPP-l on Jaemüüja poolse Lepingu rikkumise osas
olemas põhjendatud kahtlus, või kui EPP on tuvastanud Lepingu rikkumise Jaemüüja poolt.

11.1.6.

Kui Pool on seadusest tulenevalt Lepingu täitmisega seoses või muul põhjusel kohustatud
esitama Konfidentsiaalset Informatsiooni mis tahes avaliku võimu kandjale või mis tahes
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muule kolmandale isikule, kohustub Pool esitama nõutava informatsiooni sellisel viisil,
formaadis ja üldistustasemel, mis on vajalik seadusest tulenevate miinimumnõuete
täitmiseks ning mis samal ajal põhjustab võimalikult vähe kahju teise Poole ärihuvidele ja mis
tahes muudele huvidele ega too kaasa konkurentsi takistamist, piiramist ega moonutamist.
Pool peab muuhulgas varustama kogu Konfidentsiaalse Informatsiooni selge märkega
„Konfidentsiaalne, sisaldab ärisaladust.”
11.2.

Konfidentsiaalsuskohustuse kehtivusaeg
Punktis 11.1 sätestatud kohustused on Pooltele siduvad kogu Lepingu kehtivuse perioodil kui
ka 3 (kolme) aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist.

11.3.

Vastutus
Iga ja mis tahes punktides 11.1 ja 11.2 sisalduva kohustuse rikkumisel on rikkunud Pool teise
Poole nõudmisel kohustatud maksma teisele Poolele leppetrahvi summas kuni 30 000
(kolmkümmend tuhat) eurot.

12.

KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1.

Kohaldatav õigus
Lepingule kohaldatakse ja Lepinguga sätestamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi
õigusest.

12.2.

Vaidluste lahendamine
Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimiste käigus. Kui
Pooltel ei õnnestu läbirääkimiste käigus vaidlust lahendada, on kummalgi Poolel õigus
pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse (kohtualluvuse kokkulepe).

13.

MUUD TINGIMUSED

13.1.

Loobumise välistamine
Ükski hilinemine Lepingust tuleneva kohustuse täitmisel või mis tahes õiguse kasutamisel ei
tähenda vastavast kohustusest vabanemist või õigusest loobumist, samuti ei välista ühegi
kohustuse eraldi või osaline täitmine või ühegi õiguse eraldi või osaline kasutamine edaspidi
sellise kohustuse täitmist või sellise õiguse kasutamist.

13.2.

Leppetrahvid

13.2.1.

Kui Pool on Lepingust tulenevalt kohustatud tasuma teisele Poolele leppetrahvi, võib
õigustatud Pool teatada teisele Poolele leppetrahvi nõudmisest 3 (kolme) kuu jooksul arvates
päevast, mil õigustatud Pool sai teada õigusest nõuda leppetrahvi tasumist. Käesoleva sätte
eesmärk on võlaõigusseaduse § 159 lõikele 2 vastava mõistliku aja kokkuleppimine, mitte
nõude aegumistähtaja lühendamine.

13.2.2.

Leppetrahvi tasuma kohustatud Pool on kohustatud tasuma leppetrahvi
14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates leppetrahvi tasumise kohustuse tekkimisest.

13.2.3.

Lepingus sätestatud leppetrahvides kokkuleppimise eesmärk on tagada Lepingu täitmine,
mitte asendada täitmist, välja arvatud kui Lepingus on sätestatud selgesõnaliselt teisiti.
Lepingut rikkunud Pool on lisaks leppetrahvi tasumisele kohustatud oma võlgnetava
kohustuse täitma ning hüvitama teisele Poolele kogu rikkumisega tekitatud kahju leppetrahvi
ületava summa ulatuses. Teisel Poolel on õigus kasutada lisaks käesolevas punktis loetletud
õiguskaitsevahenditele rikkunud Poole vastu ka kõiki muid kohalduvas õiguses sätestatud
õiguskaitsevahendeid.
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13.3.

Käibemaks
Lepingus, lisades ega Lepingus osundatud muudes dokumentides (sealhulgas EPP
Käsiraamatus) väljendatud mis tahes summad ei sisalda käibemaksu (välja arvatud kui mis
tahes konkreetse summa juures on märgitud selgesõnaliselt teisiti). Seetõttu lisandub
nimetatud summadele käibemaks kohalduvas õiguses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

13.4.

Teated
Kõik Lepinguga või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, heakskiidud
ja muud tahteavaldused (Teated) loetakse nõuetekohaselt antuks või tehtuks, kui need on
Poolele allkirja vastu üle antud või saadetud tähitud posti teel Poolte poolt sõlmimisel
avaldatud kontaktandmetel. Kõik Teated võib vastavale Poolele saata ka Poole poolt
teatavaks tehtud e-posti aadressil, välja arvatud kui Leping nõuab selgesõnaliselt Teate
esitamist kirjalikus vormis. EPP Käsiraamat võib täpsustada teatud liiki Teadete edastamise
korda, millisel juhul juhinduvad Pooled EPP Käsiraamatust.

13.5.

Teavitamiskohustus
Pooled teavitavad üksteist viivitamatult kõigist neile teatavaks saanud Lepingu esemega
seonduvatest asjaoludest, mille teadmise vastu võib teisel Poolel mõistlik huvi olla.
Muuhulgas teavitab EPP Jaemüüjat Automaatide juures avastatud puudustest ja
Automaatide töö optimeerimise võimalustest (kus see on asjakohane) ning Jaemüüja
teavitab EPP-d Jaemüüja poolt müüdava kauba pakendi juures avastatud mittevastavusest
Pakendiartiklile või EPP Märki kandva pakendi pakendiartikli puudumisest EPP
Pakendiregistrist.

13.6.

Koostöö
Jaemüüja teeb EPP-ga igakülgset koostööd, et vältida ja kõrvaldada mis tahes pettuseid
pakendite kogumisel ja tagasivõtmisel Eestis. Juhul kui EPP-l on põhjendatud kahtlus, et EPPle tagastatakse üle Eesti (so. mitte ainult Jaemüüja poolt, vaid ka teiste EPP-ga vastava
lepingu sõlminud jaemüüjate poolt) Ühekorrapakendeid enam kui pannakse vastavates
Ühekorrapakendites Eesti turule kaupu, siis võimaldab Jaemüüja EPP juurdepääsu
andmetele, mis võimaldavad EPP-l välja arvutada Eestis turule lastud kaupade mahtu. Juhul,
kui see on vajalik ärisaladuse hoidmiseks vms konfidentsiaalsuskohustuse täitmiseks, siis
võivad Pooled vastava analüüsi ja kontrolli läbiviimiseks nimetada sõltumatu kolmanda isiku.

13.7.

Üleandmise keeld
EPP on nõustunud Lepingu Jaemüüjaga sõlmima eeldusel, et Lepingu Pooleks on Jaemüüja ja
mitte mis tahes kolmas isik. Jaemüüja ei või EPP eelneva kirjaliku nõusolekuta teha mis tahes
toimingut ega tehingut, mille alusel läheks Leping, selles sätestatud mis tahes õigus või
kohustus tehingu või seaduse alusel üle mis tahes kolmandale isikule. Selguse mõttes lepivad
Pooled kokku, et EPP ei keeldu nõusoleku andmisest mõjuva põhjuseta.

13.8.

Lisad

13.8.1.

Lepingu tüüptingimustel on järgnevad lisad:
13.8.1.1. Lisa 1

Hüvitise määrad;

13.8.1.2. Lisa 2

Pakendite automatiseeritud vastuvõtt;

13.8.1.3. Lisa 3

Nõuded Automaatidele EPP Pandisüsteemis;

13.8.1.4. Lisa 4

Jaemüüja Vastuvõtukohad ja Automaatide andmed.
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13.8.2.

Lisaks eelnimetatud lisadele on Lepingu lahutamatuks osaks ka Lepingu pealisleht ja EPP
Käsiraamat. Lisa 3 lahutamatuks osaks on ka Lisa 3 punktis 1.2 sätestatud Lisa 3
spetsifikatsioonid.

13.8.3.

Juhul, kui Lepingu osaks olevate dokumentide vahel esineb vastuolu, siis on vastavate
dokumentide prioriteetsusjärjekord järgmine:
13.8.3.1. Lepingu pealisleht;
13.8.3.2. Lisa 4

Jaemüüja Vastuvõtukohad ja Automaatide andmed;

13.8.3.3. Lisa 1

Hüvitise määrad;

13.8.3.4. Lisa 2

Pakendite automatiseeritud vastuvõtt;

13.8.3.5. Lisa 3
Nõuded Automaatidele EPP Pandisüsteemis (koos Lisa 3 juurde
kuuluvate spetsifikatsioonidega);
13.8.3.6. Tüüptingimused;
13.8.3.7. EPP Käsiraamat;
14.

LÕPPSÄTTED

14.1.

Üleminekusätted

14.1.1.

Lepingu jõustumisel (sealhulgas Tüüptingimuste või Lepingu koosseisu kuuluva mistahes
dokumendi uue redaktsiooni jõustumisel) kohaldatakse vastavatele Pooltevahelistele
õigussuhetele Lepingu (sealhulgas Tüüptingimuste või Lepingu koosseisu kuuluva mistahes
dokumendi) uusi redaktsioone.

14.1.2.

Käesolev Tüüptingimuste redaktsioon hakkab kehtima alates 01.01.2019.
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