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TÜÜPTINGIMUSED
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1.

LEPINGU ESE
Käesolevates Tüüptingimustes sätestatakse Ühekorrapakendite
Ühiskasutuspakendite Lepingute tüüptingimused.

2.

Lepingute

ja

MÕISTED
Alljärgnevatel mõistetel on Lepingus alljärgnevad tähendused:

2.1.

Alkohoolsed Joogid

Alkoholiseaduse
mõistes
õlle,
vähese
etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri või perry
tooted.

2.2.

EPP Märk

Pakendiseaduse alusel vastu võetud määrusega
kehtestatud EPP-i 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 teenuseid, ning mille kasutamisest
EPP on Pakendiettevõtjat vastavalt punktile 5.4.1
teavitanud.

2.3.

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.

2.4.

EPP Pakendiregister

EPP-i poolt peetav elektrooniline register
Pakendiartiklite kohta, millele vastavate Pakendite
osas osutab EPP Pakendiettevõtjale Lepingu alusel
teenuseid.

2.5.

EPP Pandisüsteem

EPP-i poolt hallatav kogu Eesti Vabariiki hõlmav
Ühekorrapakendite kogumise ja taaskasutamise ning
Ühiskasutuspakenditega
seonduvate
teenuste
osutamise süsteem.

2.6.

Eripakendid

Pakendiettevõtja poolt turule lastava kauba pakendid,
mis ei vasta kohalduvas õiguses või EPP
Käsiraamatus
sätestatud
Pakendite
spetsifikatsioonile, kuid mille EPP nõustub sellele
vaatamata EPP Pakendiregistris registreerima ning
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mille osas EPP nõustub Pakendiettevõtjale teenuseid
osutama.
2.7.

Jaemüüja

Isik, kes müüb Pakenditesse pakendatud kaupa
lõppkasutajale ja tarbijale ning annab lõppkasutajatelt
ja
tarbijatelt
tagasivõetud
kasutatud
Ühekorrapakendid
üle
EPP-le
ning
Ühiskasutuspakendid Pakendiettevõtjale.

2.8.

Kokkuleppelised Pakendid

Kokkuleppeliselt EPP otsusel EPP Pandisüsteemiga
liidetud pakendid.

2.9.

Käitlustasu

Punktis 8.2.1 sätestatud tasu.

2.10.

Käitlustasu Määr

Lisas 1 sätestatud määr.

2.11.

Leping

Ühekorrapakendite
Leping
ja/või
Ühiskasutuspakendite Leping koos käesolevate
Tüüptingimuste ja eelnimetatud dokumentide
lisadega.

2.12.

Liitumistasu

Punktis 8.5 sätestatud tasu.

2.13.

Müügiaruanne

Punktis 7.2.1 nimetatud aruanne.

2.14.

Pakendiartikkel

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

2.15.

Pakendid

•

kuju,

•

mahutavus,

•

materjal;

•

Vöötkood.

Pakendid pakendiseaduse mõistes:
•

millele on kohalduva
kehtestatud Pant; ja

•

mis vastavad EPP Käsiraamatus sätestatud
Ühekorrapakendite
või
Ühiskasutuspakendite spetsifikatsioonile; ja

•

millele vastav Pakendiartikkel on kohaselt
registreeritud EPP Pakendiregistris

õiguse

alusel

2.16.

Pakendiettevõtja

Lepingu pooleks olev isik, kes ei ole EPP.

2.17.

Pant

Kohalduva õiguse alusel kehtestatud Eesti Vabariigis
turule lastud Pakendite tagatisraha.
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2.18.

Pool

EPP või Lepingu pooleks olev Pakendiettevõtja.

2.19.

Prognoosarve

Punktis 8.3 nimetatud arve.

2.20.

Rahvusvaheline Vöötkood

Vöötkood, mis on märgitud Pakendile, mida lastakse
turule nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

2.21.

Registreerimistasu

Punktis 8.6 sätestatud tasu.

2.22.

Siseriiklik Vöötkood

Vöötkood, mis on märgitud Pakendile, mida lastakse
turule üksnes Eestis.

2.23.

Tagastuskünnise
Ületamise Tasu

Punktis 8.4.1 sätestatud tasu.

2.24.

Teenustasu

Pakendiettevõtja poolt EPP-le makstav tasu
Ühiskasutuspakendite Lepingu alusel osutatud
teenuste eest.

2.25.

Teenustasu Määr

Lisas 1 sätestatud määr.

2.26.

Täiendavad Aruanded

Punktis 7.2.3 nimetatud aruanded.

2.27.

Tüüptingimused

Käesolevad Pakendite ja Pakendijäätmete Kogumise
ja
Taaskasutuse
Korraldamise
Lepingu
tüüptingimused.

2.28.

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.

2.29.

Ühekorrapakendid

Pakendiettevõtja poolt turule lastava kauba Pakendid,
mis on kohalduva õiguse kohaselt ühekorrapakendid,
sealhulgas mis tahes ühekorrapakendid, mis on
kohalduva
õiguse
kohaselt
käsitletavad
pakendijäätmetena.

2.30.

Ühekorrapakendite Leping

EPP-i ja Pakendiettevõtja vahel sõlmitud Pakendite
ja Pakendijäätmete Kogumise ja Taaskasutuse
Korraldamise Leping Ühekorrapakenditega seotud
teenuste osutamiseks.

2.31.

Ühiskasutuspakendid

Pakendiettevõtja poolt turule lastava kauba Pakendid:
•

mis on kohalduva
korduskasutuspakendid;

•

mis
on
mitme
ühiskasutuses; ja

•

mis ei oma ühelegi konkreetsele tootjale või
tootele viitavaid spetsiifilisi kujunduslikke või
muid
lisaelemente,
mis
teevad
Ühiskasutuspakendi kasutamise teistele

õiguse

kohaselt

Pakendiettevõtja
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pakendiettevõtjatele sisuliselt võimatuks või
kohatuks oma toodangu pakendamiseks.
2.32.

3.

Ühiskasutuspakendite
Leping

EPP-i ja Pakendiettevõtja vahel sõlmitud Pakendite
ja Pakendijäätmete Kogumise ja Taaskasutuse
Korraldamise
Leping
Ühiskasutuspakenditega
seotud teenuste osutamiseks.

PAKENDIETTEVÕTJA KINNITUSED
Pakendiettevõtja kinnitab käesolevaga, et:

3.1.

Pakendiettevõtja on pakendiseaduse mõistes pakendiettevõtja, kes laseb Eesti Vabariigis
turule pakendatud kaupa;

3.2.

Pakendiettevõtja on pakendiaktsiisiseaduse mõistes aktsiisimaksja;

3.3.

Pakendiettevõtjal on pakendiseaduse ning pakendiaktsiisi seaduse alusel õigus anda
nimetatud seadustes sätestatud Pakendiettevõtja kohustused üle EPP-ile;

3.4.

Pakendiettevõtja poolt Eesti Vabariigis turule lastavad Pakendid vastavad täielikult kõigile
kohalduvas õiguses ja Lepingus vastavat liiki ja materjalist Pakendite kohta sätestatud
nõuetele.

4.

EPP PAKENDIREGISTER

4.1.

Üldsätted

4.1.1.

EPP osutab Lepingu alusel Pakendiettevõtjale teenuseid üksnes selliste pakendite osas,
mis vastavad:
4.1.1.1. punktis 2.15 sätestatud Pakendite definitsioonile; või
4.1.1.2. punktis 2.6 sätestatud Eripakendite definitsioonile.

4.1.2.

4.1.3.

Lepingus sätestatud Pakenditele kohalduvaid sätteid kohaldatakse vastavalt (mutatis
mutandi) ka Eripakenditele ja Kokkuleppelistele Pakenditele arvestades nende pakenditega
seonduvaid erisusi.. EPP võib tüüptingimustega kehtestada täiendavaid nõudeid nii
Pakenditele kui ka Eripakenditele ja Kokkuleppelistele Pakenditele.
EPP võib erandina lubada registreerida EPP Pakendiregistris Kokkuleppelisi Pakendeid,
kui Kokkuleppelist Pakendit registreerida sooviv Pakendiettevõtja on ainuke vastavat
Kokkuleppelist Pakendit turule laskev pakendiettevõtja või kõik vastavat Kokkuleppelist
Pakendit turule laskvad pakendiettevõtjad on Lepingu kohased Pakendiettevõtjad ja
kontrollivad EPP hinnangul piisavalt vastava pakendi müügiahelat ja kui Kokkuleppelist
Pakendit registreerida sooviv Pakendiettevõtja registreerib tema poolt turule lastava
Kokkuleppelise Pakendi eraldi Vöötkoodiga ning teised sarnast pakendit kasutavad
pakendiettevõtjad ei lase turule sarnast pakendit sama Vöötkoodiga.

4.2.

Uue Pakendiartikli registreerimine EPP Pakendiregistris

4.2.1.

Uue pakendiartikli registreerimiseks EPP Pakendiregistris esitab Pakendiettevõtja EPP-ile
EPP E-keskkonnas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse.

4.2.2.

EPP ei registreeri EPP Pakendiregistris uut pakendiartiklit, kui:
4.2.2.1. Pakendiettevõtja poolt uue pakendiartikli registreerimiseks esitatud avaldus ei
vasta Lepingus ja EPP Käsiraamatus sätestatud tingimustele;
4.2.2.2. registreeritavale pakendiartiklile vastav pakend ei vasta Lepingus ja EPP
Käsiraamatus Pakendile sätestatud tingimustele;
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4.2.2.3. Pakendiettevõtja ei ole EPP-le tasunud punktis 8.5 sätestatud Liitumistasu ja
punktis 8.6 sätestatud Registreerimistasu; või
4.2.2.4. registreeritava pakendiartikli Vöötkood on EPP Pakendiregistris juba
registreeritud või olnud EPP Pakendiregistris varasemalt registreeritud, kuid on
sealt hiljem kustutatud;
4.2.2.5. registreeritava Alkohoolse Joogi pakendiartikli Vöötkood ei ole Siseriiklik
Vöötkood.
4.2.3.

EPP-il on õigus keelduda pakendiartikli registreerimisest EPP Pakendiregistris, kui:
4.2.3.1. Pakendiettevõtjal on EPP ees võlgnevus;
4.2.3.2. Pakendiettevõtja rikub mistahes EPP-ga sõlmitud lepingut;
4.2.3.3. registreeritavale pakendiartiklile vastavate pakenditega on EPP Pandisüsteemis
varasemalt esinenud pettusi; või
4.2.3.4. EPP-i andmetel on registreeritavale pakendiartiklile vastavatesse pakenditesse
pakendatud kauba müük lõppenud.

4.2.4.

Uue pakendiartikli registreerimisel kinnitab Pakendiettevõtja EPP E-keskkonnas
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kas registreeritava pakendiartikli Vöötkood
on Siseriiklik Vöötkood või Rahvusvaheline Vöötkood ehk kas registreeritavale
pakendiartiklile vastavaid pakendeid lastakse turule üksnes Eestis või ka väljaspool Eestit.

4.2.5.

Kui Pakendiettevõtja avaldus uue Pakendiartikli registreerimiseks EPP Pakendiregistris
vastab Lepingus ja EPP Käsiraamatus sätestatud tingimustele, siis registreerib EPP
Pakendiartikli EPP Pakendiregistris hiljemalt 3 (kolme) nädala jooksul Pakendiettevõtja
avalduse saamisest.

4.2.6.

Kui Pakendiettevõtja soovib Pakendiartikli registreerimist EPP Pakendiregistris lühema
kui punktis 4.2.5 sätestatud perioodi jooksul, siis võib EPP registreerida Pakendiartikli
EPP Pakendiregistris ka lühema kui punktis 4.2.5 sätestatud perioodi jooksul, tingimusel,
et Pakendiettevõtja tasub EPP-le 2 000 (kaks tuhat) eurot vastava erakorralise menetluse
kulude katteks.

4.3.

Olemasoleva Ühekorrapakendi Pakendiartikli registreerimine

4.3.1.

Kui Pakendiettevõtja on esitanud EPP-le avalduse registreerida EPP Pakendiregistris
Ühekorrapakendi Pakendiartikkel, mis on juba EPP Pakendiregistris registreeritud, siis ei
registreeri EPP vastavat Pakendiartiklit EPP Pakendiregistris uue Pakendiartiklina, vaid
märgib Pakendiettevõtja vastava olemasoleva Ühekorrapakendi Pakendiartikli
kaaskasutajaks.

4.3.2.

Pakendiettevõtja registreerimine olemasoleva Ühekorrapakendi Pakendiartikli
kaaskasutajana ei vabasta Pakendiettevõtjat kohustusest tasuda EPP-ile punktis 8.5
sätestatud Liitumistasu ja punktis 8.6 sätestatud Registreerimistasu.

4.3.3.

EPP-l on õigus teavitada Pakendiettevõtja EPP Pakendiregistrisse Ühekorrapakendi
Pakendiartikli kaaskasutajana lisamisest kõiki vastavat Ühekorrapakendit kasutavaid
pakendiettevõtjaid.

4.3.4.

Ühekorrapakendit kasutav Pakendiettevõtja vastutab vastava Ühekorrapakendiga
seonduvate kohustuste täitmise eest proportsionaalselt Pakendiettevõtja poolt vaadeldaval
perioodil Eesti Vabariigis turule lastud vastavate Ühekorrapakendite arvu suhtega kõikide
pakendiettevõtjate poolt samal perioodil Eesti Vabariigis turule lastud vastavate
Ühekorrapakendite arvu.
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4.4.

EPP Pakendiregistri andmete muutmine

4.4.1.

Pakendiettevõtja tagab EPP Pakendiregistrisse Pakendiartiklite kohta kantud andmete
õigsuse kogu aja vältel, mil Pakendiartikkel on EPP Pakendiregistris registreeritud.

4.4.2.

Kui Pakendiettevõtja soovib EPP Pakendiregistrisse Pakendiartikli kohta kantud andmeid
muuta, siis esitab Pakendiettevõtja EPP-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
avalduse. Pakendiartikli kohta EPP Pakendiregistrisse kantud andmete muutmisele
kohaldatakse uue pakendiartikli EPP Pakendiregistris registreerimise sätteid, sealhulgas
punkti 4.2.6. Kui Pakendiettevõtja poolt taotletud andmete muutus on EPP-i hinnangul
liialt ulatuslik, siis võib EPP keelduda muudatuste EPP Pakendiregistrisse kandmisest ning
nõuda selle asemel uue pakendiartikli registreerimist.

4.5.

Pakendiartikli kustutamine EPP Pakendiregistrist

4.5.1.

Pakendiettevõtja on kohustatud EPP-i viivitamatult teavitama Pakendiartiklile vastavates
Pakendites kauba turule laskmise lõpetamisest Pakendiettevõtja poolt.

4.5.2.

Kui Pakendiettevõtja on lõpetanud Pakendiartiklile vastavates Pakendites kauba turule
laskmise, siis on Pakendiettevõtja kohustatud koheselt lõpetama sellele Pakendiartiklile
vastava Vöötkoodi kasutamise.

4.5.3.

Kui Pakendiartiklile vastavate Pakendite osas ei ole enam ühtegi kehtivat Lepingut või kui
Pakendiartiklile vastavaid Pakendeid ei ole 24 (kahekümne nelja) kalendrikuu jooksul
turule lasknud ükski pakendiettevõtja, siis on EPP-l õigus vastav Pakendiartikkel EPP
Pakendiregistrist kustutada.

4.5.4.

EPP-l on õigus Pakendiartikkel EPP-i poolt määratud korras EPP Pakendiregistrist
kustutada, kui Pakendiregistris registreeritud Pakendiartikkel ei vasta Lepingus ja EPP
Käsiraamatus Pakendiartiklile kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul määrab EPP
Pakendiartikli EPP Pakendiregistrist kustutamise täpsema korra lähtuvalt põhimõttest, et
Pakendiartikli kustutamine häiriks võimalikult vähe EPP Pandisüsteemi toimimist.

4.5.5.

Pakendiartiklite EPP Pakendiregistris registreerimise ja kustutamise täpsem kord
sätestatakse EPP Käsiraamatus.

5.

NÕUDED PAKENDITELE

5.1.

Üldsätted

5.1.1.

Pakendiettevõtja tagab Pakendite vastavuse kõigile Lepingust, EPP Käsiraamatust ning
kohalduvast õigusest Pakenditele tulenevatele nõuetele, sealhulgas nõuetele, mis
puudutavad Pakendite materjali, kuju, mõõtmeid ja märgistamist.

5.2.

Identsed või eksitavalt sarnased pakendiartiklid

5.2.1.

EPP Pakendiregistris registreeritava Ühekorrapakendi pakendiartikli kuju peab olema
välisel vaatlusel selgelt eristatav EPP Pakendiregistris juba registreeritud
Ühiskasutuspakendite Pakendiartiklitest ning vastupidi – EPP Pakendiregistris
registreeritava Ühiskasutuspakendi pakendiartikli kuju peab olema välisel vaatlusel selgelt
eristatav EPP Pakendiregistris juba registreeritud Ühekorrapakendi Pakendiartiklitest.
Käesoleva punkti 5.2.1 rikkumiseks ei loeta seda, kui registreeritava pakendiartikli ja
registreeritud Pakendiartikli vaheline sarnasus seisneb pakendiartiklite materjalis või
etiketis.

5.2.2.

EPP-l on õigus keelduda punktile 5.2.1 mittevastava pakendiartikli EPP Pakendiregistris
registreerimisest. Kui EPP Pakendiregistris juba registreeritud Pakendiartikkel ei vasta
punktis 5.2.1 sätestatud nõuetele, siis on EPP-l õigus vastav Pakendiartikkel EPP
Pakendiregistrist mistahes ajal kustutada.
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5.2.3.

Kui Pakendiettevõtja soovib registreerida EPP Pakendiregistris uut pakendiartiklit, mis ei
vasta punktis 5.2.1 sätestatud nõuetele, siis võib EPP sellise uue pakendiartikli EPP
Pakendiregistris registreerida juhul, kui koos uue pakendiartikli registreerimisavaldusega
esitatakse EPP-le ka avaldus punktis 5.2.1 sätestatud mittevastavuse põhjustanud EPP
Pakendiregistris juba registreeritud Pakendiartikli EPP Pakendiregistrist kustutamiseks.
Avaldus EPP Pakendiregistris juba registreeritud Pakendiartikli kustutamiseks peab olema
allkirjastatud kõigi vastavat Pakendiartiklit kasutavate pakendiettevõtjate poolt. Avaldused
uue pakendiartikli registreerimiseks ja olemasoleva Pakendiartikli kustutamiseks võib
esitada ka etteulatuvalt kuni 1 (ühe) aastase viitajaga selliselt, et avaldajad taotlevad uue
pakendiartikli registreerimist ning olemasoleva Pakendiartikli kustutamist avaldustes
määratud tähtpäeval tulevikus, kuid mitte hiljem kui 1 (üks) aasta alates avalduse esitamise
kuupäevast.

5.2.4.

Kui Pakendiettevõtja nimel on käesolevate Tüüptingimuste redaktsiooni jõustumise
hetkel registreeritud EPP Pakendiregistris Pakendiartikkel, mis ei vasta punktis 5.2.1
sätestatud nõuetele, kusjuures selline Pakendiettevõtja nimel registreeritud
Pakendiartikkel on registreeritud EPP Pakendiregistris hiljem kui teine EPP
Pakendiregistris registreeritud ja punktis 5.2.1 sätestatud nõuetele mittevastav
Pakendiartikkel, siis kustutab EPP sellise Pakendiettevõtja nimel hiljem registreeritud
Pakendiartikli EPP Pakendiregistrist hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul alates käesolevate
Tüüptingimuste redaktsiooni jõustumise kuupäevast.

5.3.

Tähistamine Vöötkoodiga

5.3.1.

Pakendiettevõtja peab tähistama iga Pakendi Vöötkoodiga, mis vastab Lepingus ja EPP
Käsiraamatus sätestatud nõuetele ja mittetulundusühingu GS1 Estonia (või mõne muu
vastavasisulisi ülesandeid täitma asuva isiku, asutuse või organisatsiooni) poolt
kehtestatud nõuetele. Pakendite Vöötkoodiga tähistamise täpsem kord ja juhised on
sätestatud EPP Käsiraamatus.

5.3.2.

Pakendiettevõtjal on keelatud tähistada ja/või turule lasta EPP Pakendiregistris
registreeritud Vöötkoodiga mistahes EPP Pandisüsteemi mittekuuluvaid pakendeid,
sealhulgas selliseid pakendeid, mis on kohalduva õiguse kohaselt Pandist vabastatud.

5.3.3.

Pakendiettevõtja võib EPP Pakendiregistris registreeritud Siseriikliku Vöötkoodiga
tähistada üksnes selliseid Pakendiartiklitele vastavaid Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendeid,
millele on kohalduva õiguse alusel kehtestatud Pant, välja arvatud Tüüptingimustes
sätestatud erandid.

5.3.4.

Pakendiettevõtjal on keelatud tähistada Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendeid, mida
Pakendiettevõtja ja/või kolmas isik laseb turule väljapool Eestit, välja arvatud
Tüüptingimustes sätestatud erandid.

5.3.5.

Alkohoolsete Jookide Pakendeid võib Pakendiettevõtja tähistada üksnes Siseriikliku
Vöötkoodiga. Alkohoolsete Jookide Pakendeid on Pakendiettevõtjal keelatud tähistada
ja/või turule lasta Rahvusvahelise Vöötkoodiga. Käesolevas punktis 5.3.5 sätestatud keelu
rikkumisel on EPP-l õigus nõuda Pakendiettevõtjalt:
5.3.5.1. leppetrahvi summas kuni 15 000 (viisteist tuhat) eurot iga käesolevas punktis 5.3.5
sätestatud keeldu rikkuva Pakendiartikli kohta; ning
5.3.5.2. käitlustasu ja Panti iga käesolevas punktis 5.3.5 sätestatud keeldu rikkuva Pakendi
eest.

5.3.6.

Pakendiettevõtja on kohustatud tagama, et Pakendiettevõtja ise või Pakendiettevõtjaga
seotud isik ei laseks väljaspool Eestit turule Alkohoolseid Jooke pakendites, millele on
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kantud Pakendiettevõtja poolt kasutatav Siseriiklik Vöötkood ja/või millele on kantud
EPP Märk.
5.3.7.

Erandina punktides 5.3.5 ja 5.3.6 sätestatust, võib EPP anda Pakendiettevõtjale loa(d):
5.3.7.1. lasta Siseriikliku Vöötkoodiga Alkohoolsete Jookide Pakendeid turule väljaspool
Eestit, kui risk, et vastavad Pakendid tagastatakse EPP Pandisüsteemi, või sellest
riskist EPP-le tekkiv kahju on EPP-i hinnangul väike; ja/või
5.3.7.2. tähistada ja/või väljaspool Eestit turule lasta Alkohoolsete Jookide Pakendeid
Rahvusvahelise Vöötkoodiga, kui risk, et vastavad Pakendid tagastatakse EPP
Pandisüsteemi, või sellest riskist EPP-le tekkiv kahju on EPP-i hinnangul väike ja
Rahvusvahelist Vöötkoodi kasutatakse üksikpakenditel või rühmapakendil, milles
on kuni 11 üksikpakendit. Kui Pakendiettevõtja laseb turule käesolevas punktis
sätestatud EPP erandloa saanud Pakendeid ka rühmapakendites, milles on 12 või
rohkem EPP erandiloa saanud üksikpakendit, siis ei tohi Pakendiettevõtja
kasutada taolistel pakenditel Vöötkoodi ja EPP Märki.
Käesolevas punktis 5.3.7 sätestatud lubade taotlemiseks esitab Pakendiettevõtja EPP-le
vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. EPP teavitab
Pakendiettevõtjat käesolevas punktis 5.3.7 sätestatud lubade andmisest või
mitteandmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakendiettevõtjal on keelatud
lasta Siseriikliku Vöötkoodiga Alkohoolsete Jookide Pakendeid väljaspool Eestit turule
enne, kui Pakendiettevõtja on saanud kätte EPP-i kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis loa. Käesolevas punktis 5.3.7 sätestatud lubade andmisel ja mitteandmisel kohtleb
EPP kõiki luba taotlenud pakendiettevõtjaid võrdselt, arvestades, et taoliste lubade
andmine on EPP diskretsioon ning EPP võib erandina antud loa(d) mistahes ajal
tühistada, kui EPP hinnangul võib taolise loa alusel tegutsemine ohustada EPP
Pandisüsteemi toimimist.

5.3.8.

Juhul, kui pärast Lepingu punktis 5.3.7.2 sätestatud loa andmist tagastatavate
Alkohoolsete Jookide maht ületab Pakendiettevõtja(te) poolt eelneva 12 (kaheteistkümne)
järjestikkuse kalendrikuu jooksul Eestis turule lastud vastava Pakendi mahtu, siis on EPPl õigus täielikult piirata vastava Pakendiettevõtja poolt vastavale Pakendiartiklile vastava
Siseriikliku Vöötkoodiga ja/või EPP Märgiga Alkohoolsete Jookide turule laskmist ja
nõuda Pakendiettevõtjalt käesoleva Lepingu punktide 5.3.5 ja 5.3.6 täitmist, s.t. vastavatelt
Alkohoolsetelt Jookidelt EPP Märgi eemaldamist ja/või Siseriiklik Vöötkoodi muutmist.

5.3.9.

Pakendiettevõtja võib lasta Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendeid väljaspool Eestit turule
ühe 12 (kaheteistkümne) järjestikkuse kalendrikuu pikkuse perioodi jooksul mahus, mis ei
ületa 3% (kolme protsenti) vastava Pakendiettevõtja poolt eelneva 12 (kaheteistkümne)
järjestikkuse kalendrikuu jooksul Eestis turule lastud vastava Siseriikliku Vöötkoodiga
Pakendite mahust. Käesolevas punktis 5.3.9 sätestatud erand ei kehti Alkohoolsete
Jookide Pakenditele.

5.3.10.

Kui Pakendiettevõtja on lasknud Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendeid, mis ei ole
Alkohoolsete Jookide Pakendid, väljaspool Eestit turule suuremas koguses, kui punkti
5.3.9 alusel lubatav kogus, siis on EPP-l:
5.3.10.1. õigus kohaldada kõikide vastava Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendite osas
Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakenditele kehtivaid sätteid, s.h. Rahvusvahelise
Vöötkoodiga Pakendite käitlemise osas kehtestatud tasusid; ning
5.3.10.2. õigus nõuda Pakendiettevõtjalt leppetrahvi kuni 6 000 (kuus tuhat) eurot iga
vastava Pakendiartikli kohta.
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5.3.11.

Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendeid võib Pakendiettevõtja EPP Pakendiregistris
registreeritud Rahvusvahelise Vöötkoodiga tähistada ja/või turule lasta üksnes EPP loal.
Selleks esitab Pakendiettevõtja EPP-le EPP E-keskkonnas vastavasisulise kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Avalduse esitamisel on EPP-l õigus nõuda
Pakendiettevõtjalt täiendavat informatsiooni koguste kohta, milles vastavat
Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendit väljaspool Eestit turule lastakse.

5.3.12.

Kui Pakendiettevõtja soovib registreerida Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendiartikli ümber
Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendiartikliks või vastupidi, siis esitab ta EPP-le
vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Avaldusele lisab
Pakendiettevõtja kõigi vastavat Pakendit kasutavate pakendiettevõtjate poolt kirjalikus
vormis antud nõusoleku, millega pakendiettevõtjad kiidavad Pakendiartikli ümber
registreerimise ja Pakendiettevõtja poolt esitatud avalduse heaks. Kui kõik vastavat
Pakendiartiklit kasutavad pakendiettevõtjad Pakendiettevõtja avaldusele oma nõusolekut
ei anna, siis ei rahulda EPP Pakendiettevõtja avaldust ning ei registreeri vastavat
Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendiartiklit ümber Rahvusvahelise Vöötkoodiga
Pakendiartikliks või vastupidi. Sellisel juhul on Pakendiettevõtjal võimalus registreerida
EPP Pakendiregistris uus Pakendiartikkel vastavalt käesolevates Tüüptingimustes
sätestatud tingimustele. EPP-l on õigus Pakendiartikli ümber registreerimisest keelduda,
kui Pakendiartikkel on juba Pakendiettevõtja avalduse esitamisele eelneva 12
(kaheteistkümne) kalendrikuu jooksul vähemalt ühe korra ümber registreeritud.

5.4.

Tähistamine EPP Märgiga

5.4.1.

Pakendiettevõtja on kohustatud tähistama iga Pakendi EPP Märgiga. Pakendile kantud
EPP Märk, selle asetus ja suurus peavad vastama EPP Käsiraamatus ning kehtivas õiguses
sätestatud nõuetele. EPP-l on õigus EPP Märki muuta. Juhul, kui EPP on EPP Märki
muutnud, siis kohustub Pakendiettevõtja alates EPP-i poolt nimetatud tähtpäevast
kandma Pakenditele üksnes uue EPP Märgi. Nimetatud tähtpäeva ja EPP-i teate vahele
peab jääma vähemalt 6 (kuus) kalendrikuud, välja arvatud juhul kui kohalduv õigusakt
sätestab teisiti, millisel juhul kohaldub õigusaktis sätestatud tähtaeg.

5.4.2.

Pakendiettevõtjal on keelatud tähistada EPP Märgiga mis tahes EPP Pandisüsteemi
mittekuuluvaid pakendeid, sealhulgas selliseid pakendeid, mis on kohalduva õiguse
kohaselt Pandist vabastatud.

5.4.3.

Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendeid võib Pakendiettevõtja EPP Märgiga tähistada
üksnes EPP-i loal. Selleks esitab Pakendiettevõtja EPP-le vastavasisulise kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Lisaks Pakendiettevõtja avaldusele on EPP-l
õigus nõuda Pakendiettevõtjalt täiendavat informatsiooni väljapool Eestit turule lastavate
EPP Märgiga tähistatud Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendite koguste kohta.

6.

VASTUTUS

6.1.

Pakendiettevõtja on kohustatud hüvitama EPP-le kogu kahju, mis Pakendiettevõtja on
EPP-le tekitanud seoses Pakendite mittevastavusega Lepingus, EPP Käsiraamatus ja/või
kohalduvas õiguses sätestatud nõuetele.

6.2.

Kui EPP tuvastab mis tahes viisil, et Pakendiettevõtja on turule lasknud pakendeid, millele
vastav pakendiartikkel ei ole EPP Pakendiregistris registreeritud, kuid millele on kantud
EPP Märk, või pakendeid, millele kantud EPP Pakendiregistris registreeritud Vöötkood
on vastuolus Lepingus või EPP Käsiraamatus sätestatud nõuetega, on Pakendiettevõtja
kohustatud:

6.2.1.

maksma EPP-le iga sellise pakendi eest Pandi ja Käitlustasu; ja
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6.2.2.

taotlema sellise pakendi pakendiartikli registreerimist EPP Pakendiregistris kooskõlas
punktiga 4 (kui pakendile on kehtestatud Pant); ja

6.2.3.

maksma EPP-i nõudmisel EPP-le iga sellise pakendi eest leppetrahvi summas kuni 3 000
(kolm tuhat) eurot.

6.3.

Kui Pakendiettevõtja ei täida oma punktis 6.2 sätestatud kohustusi, siis on
Pakendiettevõtja kohustatud kõik punktis 6.2 nimetatud pakendid koheselt turult
eemaldama.

6.4.

Punkt 6.2.2 ei kohaldu pakendile, millele ei ole kehtestatud Panti, ega Rahvusvahelise
Vöötkoodiga Pakendile.

7.

PAKENDIETTEVÕTJA ARUANDLUS JA KONTROLL

7.1.

EPP-i aruandlus

7.1.1.

Pakenditega seonduva üle peab EPP kohalduva õiguse alusel nõutavat arvestust, esitab
kohalduva õiguse alusel nõutavaid aruandeid ning teavitab avalikkust maksimaalses
ulatuses, mida kohalduv õigus EPP-le võimaldab ning milleks kohalduv õigus EPP-i
kohustab, arvestades muu hulgas Lepingus nimetatud Pakendiettevõtja kohustuste EPP-le
üleandmist.

7.2.

Pakendiettevõtja aruandlus

7.2.1.

Pakendiettevõtja esitab EPP-le iga kalendrikuu kohta aruande Pakendiettevõtja poolt
eelneval kalendrikuul Eesti Vabariigis turule lastud Pakendite koguse kohta (näidates
eraldi kogused erinevate Pakendiartiklite järgi koos igale Pakendiartiklile vastava
Vöötkoodiga) („Müügiaruanne“). Müügiaruandes peavad olema esitatud andmed ka
selliste Pakendite kohta, mille Pakendiettevõtja on maha kandnud, mis on ületanud
realiseerimisaja, ja/või mille Pakendiettevõtja on kasutanud omatarbeks, reklaamiks ja/või
kingituseks. Müügiaruande vorm ja EPP-le esitamise kord on sätestatud EPP
Käsiraamatus.

7.2.2.

Pakendiettevõtja esitab EPP-le Müügiaruande hiljemalt iga kalendrikuu 7. (seitsmendal)
päeval.

7.2.3.

Lisaks Müügiaruandele on EPP-l õigus nõuda Pakendiettevõtjalt ka muude asjakohaste
aruannete esitamist, kui see on EPP-le vajalik EPP-i Lepingust või kohalduvast õigusest
tulenevate kohustuste täitmiseks või Pakendiettevõtja Lepingust või kohalduvast õigusest
tulenevate kohustuste täitmise kontrollimiseks või tagamaks EPP Pandisüsteemi
toimimine ja selle terviklikkus („Täiendavad Aruanded“). Muu hulgas on EPP-l õigus
nõuda Pakendiettevõtjalt:
7.2.3.1. koopiaid kogu Müügiaruande esemega kattuvast või osaliselt kattuvast
aruandlusest, mida Pakendiettevõtja esitab kohalduva õiguse alusel avaliku
võimu kandjatele (ulatuses, mida kohalduv õigus võimaldab);
7.2.3.2. aruannet kõikide Pakendiettevõtja poolt Eesti Vabariigis turule lastud EPP
Pandisüsteemi mittekuuluvate pakendite kohta kalendrikuude lõikes kuni
eelneva 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu pikkuse perioodi kohta;
7.2.3.3. mistahes dokumente ja andmeid, mis on EPP-ile vajalikud punktis 8.4.1 nimetatud
Tagastuskünnise Ületamise Tasu leidmiseks ning punktis 8.4.2 nimetatud
Pakendiettevõtja poolt tasumisele kuuluva vastava proportsionaalse osa
leidmiseks.

7.2.4.

Pakendiettevõtja annab käesolevaga EPP-le tähtajatu ja tagasivõetamatu nõusoleku, mille
kohaselt võib EPP teha Müügiaruannete ja/või Täiendavate Aruannete õigsuse
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kontrollimiseks iseseisvalt täiendavaid päringuid asjaomastele avaliku võimu kandjatele ja
Pakendiettevõtja lepingupartneritele ning asjaomased avaliku võimu kandjad ja
Pakendiettevõtja lepingupartnerid võivad EPP-le vastavaid andmeid edastada.
Pakendiettevõtja teeb EPP-ga igakülgset koostööd, et EPP saaks asjaomaselt avaliku
võimu kandjalt või Pakendiettevõtja lepingupartnerilt oma päringule vastuse.
7.3.

Ebatäpne aruandlus

7.3.1.

Pakendiettevõtja tagab Müügiaruandes ja Täiendavates Aruannetes sisalduvate andmete
täpsuse ja õigsuse. Kui Müügiaruandes ja/või Täiendavates Aruannetes ilmneb mis tahes
andmete ebatäpsus või ebaõigsus, on Pakendiettevõtja kohustatud viivitamatult esitama
EPP-le vastavalt korrigeeritud Müügiaruande ja/või Täiendavad Aruanded koos
selgitustega ebatäpsuse või ebaõigsuse põhjuste kohta.

7.3.2.

Müügiaruande ja/või Täiendavate Aruannete iga ebatäpsuse või ebaõigsuse ilmnemisel,
muuhulgas Müügiaruande mitteõigeaegsel esitamisel, on Pakendiettevõtja lisaks punktis
7.3.1 sätestatud kohustuste täitmisele kohustatud tasuma EPP-le EPP-i nõudel
leppetrahvi summas kuni 3 000 (kolm tuhat) eurot ning hüvitama EPP-le kogu tekkinud
kahju leppetrahvi ületavas summas (sealhulgas maksma EPP-le deklareerimata jäetud
Pakendite ja EPP Pandisüsteemi mittekuuluvate pakendite eest Lepinguga sätestatud
tasud (sealhulgas Pandi) koos punktis 8.9 sätestatud viivisega).

7.4.

Pakendiaudit

7.4.1.

Kui EPP-l on Pakendiettevõtja poolt esitatud Müügiaruande ja/või Täiendavate
Aruannete õigsuse osas kahtlus, siis on EPP-l õigus Pakendiettevõtjalt nõuda, et
Pakendiettevõtja esitaks EPP-le viivitamatult vastavalt kõik Müügiaruande või
Täiendavate Aruannete koostamisega seonduvad andmed, sealhulgas Pakendiettevõtja
raamatupidamisdokumendid. EPP nõudmisel on Pakendiettevõtja kohustatud
võimaldama EPP-l tutvuda vastavate andmete ja dokumentatsiooniga nende asukohas.
Käesolevas punktis 7.4.1 nimetatud kontrolli on EPP-l õigus teostada kolmanda
sõltumatu osapoole kaasabil, sealhulgas vastavat audiitorteenust osutava ettevõtte
vahendusel.

7.4.2.

Kui punktis 7.4.1 nimetatud kontrolli tulemusena tuvastatakse Müügiaruande ja/või
Täiendavate Aruannete seotud andmete esitamisel ulatuslikke rikkumisi, on EPP-l muu
hulgas õigus nõuda Pakendiettevõtjalt ka auditiga seotud kulude katmist.

7.4.3.

Juhul, kui Pakendiettevõtja rikub punktis 7.4.1 sätestatud kohustusi ning ei ole vastavat
rikkumist kõrvaldanud 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt vastavasisulise
kirjaliku teate saamise kuupäevast, on EPP-l õigus nõuda Pakendiettevõtjalt
Pakendiettevõtja igakordsel rikkumisel leppetrahvi kuni 6 000 (kuus tuhat) eurot.
Leppetrahvi ületavas osas on EPP-l õigus nõuda Pakendiettevõtjalt rikkumisega tekitatud
kahju hüvitamist. Käesolevas punktis sätestatu ei piira EPP õigust kasutada
Pakendiettevõtja vastu ka muid õiguskaitsevahendeid.

7.4.4.

Pakendiettevõtja korraldab ja esitab EPP-le hiljemalt iga aasta 1. (esimeseks) augustiks:
7.4.4.1. aruande Pakendiettevõtja poolt eelneval kalendriaastal Eesti Vabariigis turule
lastud Pakendite koguse kohta (tükkides ja kilogrammides, näidates Pakendite
kogused iga Pakendiettevõtja poolt kasutatava Pakendiartikli lõikes eraldi);
7.4.4.2. muud seadusega nõutud aruanded;
7.4.4.3. sõltumatu vandeaudiitori kinnituse Pakendiettevõtja poolt EPP-le eelneva
kalendriaasta kohta esitatud Müügiaruannete õigsuse kohta sõltumatu
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vandeaudiitori piiratud kindlustandva töövõtu aruande vormis audiitortegevuse
seaduse tähenduses;
7.4.5.

Pakendiettevõtja ei pea esitama EPP-le punktis 7.4.4.3 nimetatud kinnitust, kui see ei ole
Pakendiettevõtjale pakendiseaduse § 241 lõike 4 või muul pakendiseadusest tuleneval
alusel kohustuslik.

8.

PANT JA TASUD, MAKSMISE KORD

8.1.

Pant

8.1.1.

Pakendiettevõtja maksab EPP-le igakuiselt Pandi kõigi Pakendiettevõtja poolt eelmisel
kalendrikuul turule lastud Pakendite eest. Tingimusel, et Pakendiettevõtja täidab
nõuetekohaselt punktides 5.3.11 ja 5.4.2 sätestatud kohustusi, ei maksa Pakendiettevõtja
EPP-le Panti Rahvusvaheliste Vöötkoodiga Pakenditelt, mis on kohalduva õiguse alusel
Pandist vabastatud. Erandina ei ole Pakendiettevõtja kohustatud maksma Panti selliste
Pakendiettevõtja poolt turule lastavate kaupade pakendite eest, mille Pakendiettevõtja on
maha kandnud või mis on ületanud realiseerimisaja, kui Pakendiettevõtja usaldusväärselt
tõendab, et vastavad pakendid on juba taaskasutatud vastavat jäätmeluba omava ettevõtte
poolt.

8.1.2.

Pakendiettevõtja poolt EPP-le igakuiselt makstava Pandi kogusumma leitakse korrutades
Pakendiettevõtja poolt eelneval kalendrikuul turule lastud Pakendite arvu vastavatele
Pakenditele kohalduvate Pandi määradega. Pakendiettevõtja poolt turule lastud Pakendite
arv tehakse kindlaks täpsete ja õigete Aruannete alusel punktis 7 sätestatud korras.

8.1.3.

Kui Pakendiettevõtja on turule lasknud EPP Pandisüsteemi mittekuuluvaid pakendeid,
millele oli kantud EPP Märk või EPP Pakendiregistris registreeritud Vöötkood, siis
kohustub Pakendiettevõtja maksma EPP-le Panti ka kõigi selliste pakendite eest.
Käesolevas punktis 8.1.3 sätestatud õiguse kasutamine ei tähenda, et EPP oleks vastavate
pakendite osas Pakendiettevõtja kohustused üle võtnud või et EPP oleks aktsepteerinud
selliseid pakendeid EPP Pandisüsteemi kuuluvate Pakenditena. Käesolevas punktis 8.1.3
sätestatud õiguse eesmärk on võimaldada EPP-l maksta Jaemüüjatele EPP-le tagastatud
pakendite eest Pant olukorras, kus EPP-l ei ole võimalik eristada EPP Pandisüsteemi
mittekuuluvaid pakendeid EPP Pandisüsteemi kuuluvatest Pakenditest.

8.2.

Käitlustasu

8.2.1.

Tasuna EPP-i Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest (sealhulgas õiguse eest kanda
Pakenditele EPP Märk) maksab Pakendiettevõtja EPP-le igakuiselt Käitlustasu kõigi
Pakendiettevõtja poolt eelmisel kalendrikuul Eestis turule lastud Pakendite eest.
Pakendiettevõtja maksab EPP-le igakuiselt Käitlustasu ka kõigi Pakendiettevõtja poolt
eelmisel kalendrikuul nii Eestis kui ka väljaspool Eestit turule lastud EPP Pandisüsteemi
mittekuuluvate pakendite eest, millele oli kantud EPP Märk või EPP Pakendiregistris
registreeritud Vöötkood. Tingimusel, et Pakendiettevõtja täidab nõuetekohaselt punktides
5.3.11 ja 5.4.2 sätestatud kohustusi ei maksa Pakendiettevõtja EPP-le Panti
Rahvusvaheliste Vöötkoodiga Pakenditelt, mis on kohalduva õiguse alusel Pandist
vabastatud. Erandina ei ole Pakendiettevõtja kohustatud maksma Käitlustasu selliste
Pakendiettevõtja poolt turule lastavate kaupade pakendite eest, mille Pakendiettevõtja on
maha kandnud või mis on ületanud realiseerimisaja, kui Pakendiettevõtja usaldusväärselt
tõendab, et vastavad pakendid on juba taaskasutatud vastavat jäätmeluba omava ettevõtte
poolt.

8.2.2.

Pakendiettevõtja poolt makstava Käitlustasu igakuine kogusumma arvutatakse erinevat
liiki materjalist ja mahuga Pakenditele (ja ülejäänud pakenditele) kehtestatud erinevate
Käitlustasu Määrade alusel, korrutades vastavat liiki materjalist ja mahuga Pakenditele
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kehtestatud Käitlustasu Määra Pakendite (ja ülejäänud pakendite) arvuga, mille eest
Pakendiettevõtja peab vastavalt punktile 8.2.1 maksma EPP-le Käitlustasu. Pakendite arv
tehakse kindlaks täpsete ja õigete Aruannete alusel punktis 7 sätestatud korras. Käitlustasu
Määrad on sätestatud käesolevate Tüüptingimuste lisas 1.
8.2.3.

EPP poolt Käitlustasu maksmise nõudmine ega vastuvõtmine punktis 8.2.1 nimetatud
EPP Pandisüsteemi mittekuuluvates pakendites kauba pakendite eest ei tähenda mingil
juhul EPP poolt vastavate pakendite eest Pakendiettevõtja kohustuste ülevõtmist ega
selliste pakendite aktsepteerimist EPP Pandisüsteemi kuuluvatena. EPP poolt selliselt
nõutav ja vastuvõetav Käitlustasu on vajalik EPP poolt selliste pakendite käitlemisega
kaasnevate kulude katmiseks olukorras, kus EPP-l ei ole võimalik EPP Pandisüsteemi
mittekuuluvaid pakendeid eristada EPP Pandisüsteemi kuuluvatest Pakenditest.

8.2.4.

EPP kehtestab Käitlustasu Määra igale Pakendite grupile (arvestades Pakendi materjali
liiki ja Pakendi mahtu) järgnevate põhimõtete kohaselt:
8.2.4.1. Käitlustasu Määr peab olema kõige madalamal võimalikul tasemel, mis tagab, et
EPP saab osutada teenuseid seoses vastavat liiki materjalist ja mahuga
Pakenditega kulude tasateenimise põhimõttel;
8.2.4.2. Käitlustasu Määr baseerub EPP poolt tegelikult kantud kuludel ja tegelikult
saadud tuludel seoses vastavat liiki materjalist ja mahuga Pakenditega. Need
tegelikud kulud sisaldavad ühtlasi EPP-i EPP Pandisüsteemiga seotud
administratiivkulusid, kapitalikulusid ja muid üldkulusid tingimusel, et need
kulutused jaotatakse erinevat liiki materjalist ja mahuga Pakendite vahel ausal ja
võrdsel alusel.

8.2.5.

EPP-l on õigus Käitlustasu Määra ühepoolselt muuta punktis 10.1 sätestatud korras ning
kooskõlas punktis 8.2.4 sätestatud põhimõtetega, teatades sellest Pakendiettevõtjale
vähemalt 2 (kaks) kalendrikuud ette. Kui Käitlustasu Määra muutmise tingib muudatus
kohalduvas õiguses, on EPP-l õigus muuta Käitlustasu Määra ühepoolselt lühema
etteteatamistähtajaga, selliselt, et muudatus jõustuks samal ajal kohalduva õiguse
muutumisega. Sellisel juhul teatab EPP Pakendiettevõtjale muudatusest ette nii pikalt kui
võimalik.

8.3.

Prognoosarve

8.3.1.

Kui Pakendiettevõtja on jätnud EPP-le Müügiaruande tähtaegselt esitamata, siis on EPPl õigus esitada Pakendiettevõtjale Pakendiettevõtja poolt eelneval kalendrikuul Eestis
turule lastud Pakendite Pandi, Käitlustasu ja Teenustasu (kui asjakohane) eest
prognoosarve, mille aluseks on Pakendiettevõtja poolt viimati esitatud Müügiaruande
alusel aruandekuul Eestis turule lastud Pakendite arv („Prognoosarve“).

8.3.2.

Prognoosarvel korrutatakse tasumisele kuuluv Pant ja Käitlustasu (ja Teenustasu, kui
asjakohane) läbi 1,5-kordse (ühe koma viie kordse) koefitsiendiga. See tähendab, et
Prognoosarve alusel on tasumisele kuuluv Pant ja Käitlustasu (ja Teenustasu, kui
asjakohane) ühe Pakendi kohta 1,5 (üks koma viis) korda suurem kui tavalise arve puhul
tähtaegselt esitatud Müügiaruande korral. Prognoosarve on Pakendiettevõtjale tasumiseks
kohustuslik.

8.3.3.

Prognoosarve tasumine ei vabasta Pakendiettevõtjat Müügiaruande esitamise
kohustustusest. Juhul, kui Pakendiettevõtja on jätnud Müügiaruande tähtaegselt esitamata,
Pakendiettevõtjale on esitatud Prognoosarve ning Pakendiettevõtja on Prognoosarve
tasunud, siis on Pakendiettevõtjal kohustus esitada esitamata jäänud Müügiaruanne
tagantjärgi.
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8.3.4.

Kui Pakendiettevõtja esitab EPP-le esitamata jäänud Müügiaruande pärast Prognoosarve
tasumist ning vastavast Müügiaruandest nähtuvalt oleks Pakendiettevõtja poolt
Müügiaruande tähtaegsel esitamisel tasumisele kuuluv summa olnud väiksem kui
Prognoosarve alusel tasutud summa, siis tagastab EPP Pakendiettevõtjale Prognoosarve
alusel enam tasutu. Pakendiettevõtjale tagastamisele kuuluvast summast arvestatakse
maha kõik Lepingu alusel Pakendiettevõtja poolt EPP-ile tasumisele kuuluvad summad,
sealhulgas viivised ja leppetrahvid.

8.4.

Tagastuskünnise Ületamise Tasu

8.4.1.

Kui Pakendiettevõtja poolt kasutatavale Pakendiartiklile vastavaid Pakendeid tagastatakse
EPP-le 12 (kaheteistkümne) järjestikuse kalendrikuu jooksul rohkem kui vastavaid
Pakendeid sama perioodi jooksul kõigi vastavat Pakendiartiklit kasutavate
pakendiettevõtjate poolt Eestis turule lasti, siis kohustub Pakendiettevõtja tasuma EPP-le
iga sellise enam tagastatud Pakendi eest Tagastuskünnise Ületamise Tasu vastavalt
käesolevate Tüüptingimuste lisas 1 märgitud suuruses.

8.4.2.

Kui peale Pakendiettevõtja kasutas punktis 8.4.1 nimetatud perioodil punktis 8.4.1
nimetatud Pakendiartiklit veel mõni teine pakendiettevõtja (sealhulgas, kui Pakendiartikli
andmetele oli EPP Pakendiregistris lisatud lisaks Pakendiettevõtjale veel mõne
pakendiettevõtja andmed), siis on Pakendiettevõtja kohustatud maksma EPP-le vastavalt
punktile 8.4.1 Tagastuskünnise Ületamise Tasu proportsionaalselt Pakendiettevõtja poolt
punktis 8.4.1 nimetatud perioodil Eestis turule lastud vastavate Pakendite arvu suhtega
kõikide punktis 8.4.1 nimetatud perioodil vastavat Pakendiartiklit kasutanud
pakendiettevõtjate poolt samal perioodil Eestis turule lastud vastavate Pakendite arvu.
Näide: Juhul, kui:
• ühte ja sama Pakendiartiklit on punktis 8.4.1 nimetatud perioodil kasutanud kolm
pakendiettevõtjat;
• need kolm pakendiettevõtjat on punktis 8.4.1 nimetatud perioodil lasknud
vastavale Pakendiartiklile vastavaid Pakendeid Eestis turule kokku 6 000 (kuus
tuhat) tükki kusjuures sellest:
o

1 000 (üks tuhat) Pakendit on Eestis turule lasknud pakendiettevõtja A;

o

2 000 (kaks tuhat) Pakendit on Eestis turule lasknud pakendiettevõtja B; ja

o

3 000 (kolm tuhat) Pakendit on Eestis turule lasknud pakendiettevõtja C; ning

• EPP-le on vastaval perioodil tagastatud kokku 9 000 (üheksa tuhat) Pakendit ehk
3 000 (kolm tuhat) Pakendit enam, kui punktis 8.4.1 nimetatud perioodil vastavat
Pakendiartiklit kasutavate pakendiettevõtjate poolt Eestis turule lastud, siis
tasuvad pakendiettevõtjad EPP-le vastavalt punktile 8.4.1 Tagastuskünnise
Ületamise Tasu järgmiselt:
o

pakendiettevõtja A tasub EPP-le Tagastuskünnise Ületamise Tasu:


o

pakendiettevõtja B tasub EPP-le Tagastuskünnise Ületamise Tasu:


o

1 000 / 6 000 x (9 000 – 6 000) = 500 Pakendi eest;
2 000 / 6 000 x (9 000 – 6 000) = 1 000 Pakendi eest;

pakendiettevõtja C tasub EPP-le Tagastuskünnise Ületamise Tasu:


3 000 / 6 000 x (9 000 – 6 000) = 1 500 Pakendi eest;
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8.4.3.

Punktis 8.4.1 nimetatud Tagastuskünnise Ületamise Tasu ning punktis 8.4.2 nimetatud
Pakendiettevõtja poolt tasumisele kuuluva vastava proportsionaalse osa leidmisel
lähtutakse Pakendiettevõtja ja teiste vastavat Pakendiartiklit kasutavate pakendiettevõtjate
poolt EPP-le esitatud Müügiaruannetest. Juhul, kui mõni vastavat Pakendiartiklit kasutav
pakendiettevõtja ei ole EPP-le punktis 8.4.1 nimetatud perioodil kõiki Müügiaruandeid
tähtaegselt esitatud ning vastavale pakendiettevõtjale on vastava perioodi eest väljastatud
Prognoosarve, siis lähtutakse vastava perioodi osas vastava pakendiettevõtja poolt punktis
8.4.1 nimetatud perioodil Eestis turule lastud Pakendite arvu leidmisel ja punktis 8.4.2
nimetatud Pakendiettevõtja poolt tasumisele kuuluva proportsionaalse osa leidmisel sellise
Prognoosarve aluseks olnud Müügiaruandest.

8.4.4.

Käesolevas punktis 8.4 sätestatud Tagastuskünnise Ületamise Tasu tasumise kohustus ei
kujuta endast õiguskaitsevahendit ega eelda Pakendiettevõtjapoolset Lepingu rikkumist.
Käesolevas punktis 8.4 sätestatud Tagastuskünnise Ületamise Tasu tasumise kohustus
kujutab endast Pakendiettevõtja ja EPP-i vahelist kokkulepet, mille eesmärgiks on asetada
punktis 8.4.1 kirjeldatud olukorraga kaasneva täiendava kulu risk Pakendiettevõtjale (ja
teistele vastavat Pakendiartiklit kasutavatele pakendiettevõtjatele).

8.4.5.

Juhul, kui punktis 8.4.1 nimetatud olukord esineb ühe ja sama Pakendiartikli puhul
rohkem kui ühe korra ning vastava Pakendiartikli puhul on tegemist Rahvusvahelise
Vöötkoodiga Pakendiga, siis on EPP-l õigus vastav Pakendiartikkel EPP Pakendiregistris
Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendiartiklina ümber registreerida ning kohaldada vastavatele
Pakenditele Siseriikliku Vöötkoodiga Pakenditele kohaldatavaid sätteid.

8.5.

Liitumistasu
Lepingu sõlmimisel maksab Pakendiettevõtja EPP-le käesolevate Tüüptingimuste lisas 1
märgitud suuruses ühekordse tagastamatu tasu („Liitumistasu“). Pakendiettevõtja
maksab EPP-le Liitumistasu 5 (viie) päeva jooksul arvates EPP-i poolt Pakendiettevõtjale
väljastatud arve koostamise kuupäevast.

8.6.

Registreerimistasu
Iga mis tahes taotletava muudatuse tegemise eest EPP Pakendiregistris (sealhulgas uue
pakendiartikli registreerimise eest, olemasoleva Pakendiartikli andmete muutmise eest,
jne) maksab Pakendiettevõtja EPP-le käesolevate Tüüptingimuste lisas 1 märgitud
suuruses ühekordse tagastamatu tasu („Registreerimistasu“). Pakendiettevõtja maksab
EPP-le Registreerimistasu 5 (viie) päeva jooksul arvates EPP poolt Pakendiettevõtjale
väljastatud arve koostamise kuupäevast. Registreerimistasu maksmine on eelduseks EPP
Pakendiregistrisse Pakendiettevõtja taotletava muudatuse tegemiseks.

8.7.

Muud tasud
Pakendiettevõtja on kohustatud maksma EPP-le EPP-lt täiendavate teenuste või
materjalide ostmise korral (nt kleebitavad EPP Märgid) täiendavat tasu, mida ei ole
käesolevas punktis 8 konkreetselt nimetatud. Pakendiettevõtja maksab EPP-le sellise
täiendava tasu EPP-i poolt vastava teenuse osutamisel või materjali müügil teatatud
summas ja korras.

8.8.

Maksete tasumise üldine kord
Kõik Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele tehtavad maksed sooritatakse
võlgnetava summa kandmisega teise Poole arveldusarvele Eesti Vabariigi krediidiasutuses,
mis on märgitud Poole vastaval arvel. Makse loetakse sooritatuks hetkel, mil makse saava
Poole arveldusarvet krediteeritakse tasumisele kuuluva summaga.
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8.9.

Maksetähtaeg

8.9.1.

Pakendiettevõtja kohustub tasuma EPP-le punktis 8.1 nimetatud Pandi, punktis 8.2
nimetatud Käitlustasu ning Ühiskasutuspakendite Lepingus nimetatud Teenustasu
aruandekuule järgneva 20 (kahekümne) päeva jooksul.

8.9.2.

Kui Pakendiettevõtja hilineb Müügiaruande EPP-le esitamisega, siis kohustub
Pakendiettevõtja tasuma EPP-le punktis 8.1 nimetatud Pandi, punktis 8.2 nimetatud
Käitlustasu ning Ühiskasutuspakendite puhul Ühiskasutuspakendite Lepingus nimetatud
Teenustasu:
8.9.2.1. 3 (kolme) päeva jooksul alates EPP poolt Pakendiettevõtjale väljastatud arve
kuupäevast, kui Pakendiettevõtja on Müügiaruande EPP-le esitamisega
hilinenud enam kui 4 (neli) päeva, kuid mitte rohkem kui 12 (kaksteist) päeva;
8.9.2.2. EPP-i poolt Pakendiettevõtjale väljastatud arve kuupäeval, kui Pakendiettevõtja
on Müügiaruande EPP-le esitamisega hilinenud enam kui 12 (kaksteist) päeva.

8.10.

Maksetega hilinemine

8.10.1.

Kui Pakendiettevõtja hilineb mis tahes Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega,
siis on EPP-l õigus uute Pakendiettevõtja pakendite EPP Pakendiregistris registreerimisest
keelduda.

8.10.2.

Kui Pakendiettevõtja hilineb kahe või enama järjestikkuse mis tahes Lepingust tuleneva
rahalise kohustuse täitmisega enam kui 7 (seitse) päeva, siis on EPP-l õigus nõuda
Pakendiettevõtjalt viivist summas 0,1% (null koma üks protsenti) võlgnetavast summast
iga tasumisega viivitatud päeva eest.

8.11.

Enammakstud tasu tagastamine Pakendiettevõtjale
Kui ilmneb, et Pakendiettevõtja on tasunud EPP-le tasusid suuremas summas kui EPP-l
oli õigus Pakendiettevõtjalt nõuda, tagastab EPP enamsaadud summa Pakendiettevõtjale
viivitamatult koos (seadusjärgses määras) viivisega. Punktis 8.3.4 sätestatud juhul
lähtutakse punktis 8.3.4 sätestatust. EPP ei ole kohustatud tasuma Pakendiettevõtjale
viivist, kui Pakendiettevõtjale põhjendatust suurema arve esitamine oli tingitud asjaolust,
mille eest vastutab Pakendiettevõtja (sealhulgas, ebatäpse aruandluse esitamisest
Pakendiettevõtja poolt).

9.

TÄIENDAVAD TAGATISED

9.1.

Tagatise seadmine
Juhul kui EPP-l on enne Lepingu sõlmimist või Lepingu kehtivuse ajal põhjendatud
kahtlus, kas Pakendiettevõtja suudab oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt
täita või kui Pakendiettevõtja rikub Lepingu kehtivuse ajal oma mistahes Lepingust
tulenevat kohustust ja ei ole vastavat rikkumist lõpetanud EPP-i poolt antud täiendavaks
tähtajaks, siis on EPP-l õigus Pakendiettevõtjalt nõuda, et Pakendiettevõtja või kolmas
isik annaks Pakendiettevõtja kohustuste täitmise tagamiseks EPP-i kasuks garantii, või et
EPP-i arveldusarvele kantaks Pakendiettevõtja kohustuste täitmise tagamiseks deposiit.

9.2.

Tagatise suurus
EPP määrab vastavalt garantii või deposiidi summa suuruse kindlaks Pakendiettevõtja
poolt eelmise kalendriaasta jooksul Eesti Vabariigis turule lastud Pakendite arvu alusel.
Juhul, kui Pakendiettevõtja ei ole eelmise kalendriaasta jooksul Eesti Vabariigis Pakendeid
turule lasknud või kui EPP-l ei ole võimalik Pakendiettevõtja poolt eelmisel aastal Eesti
Vabariigis turule lastud Pakendite arvu kindlaks teha, määrab EPP vastavalt garantii või
deposiidi summa suuruse kindlaks omal äranägemisel.
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9.3.

Tagatud nõuded
EPP-l on õigus rahuldada vastavalt garantii või deposiidi arvelt kõiki oma Lepingust
tulenevaid nõuded Pakendiettevõtja vastu ning nende nõuete sissenõudmiseks tehtud
kulutusi.

9.4.

Tagatise uuendamine
Kui EPP on rahuldanud vastavalt garantii või deposiidi arvelt oma nõude
Pakendiettevõtja vastu, on Pakendiettevõtja kohustatud 30 (kolmekümne) päeva jooksul
vastavalt garantii või deposiidi summat suurendama.

9.5.

Täiendavad sätted garantii osas

9.5.1.

EPP-i kasuks seatav garantii peab olema tingimusteta esimesel nõudmisel täitmisele
pööratav garantii, mis tagab kõiki Pakendiettevõtja Lepingust tulenevaid kohustusi ning
EPP-i poolt nende kohustuste sissenõudmiseks tehtud kulutusi. Pakendiettevõtja tagab
garantii kehtivuse kogu Lepingu kehtivuse ajal või kuni EPP teatab Pakendiettevõtjale
kirjalikult, et EPP ei nõua Pakendiettevõtjalt enam garantiid.

9.5.2.

EPP kontrollib vastavalt vajadusele garantiisumma suuruse vastavust punktis 9.2
sätestatud nõuetele. Kui kontrollimise tulemusel ilmneb, et garantiisumma suurus ei vasta
punktis 9.2 sätestatud nõuetele, siis on Pakendiettevõtja kohustatud garantiisummat
suurendama 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast EPP-lt vastava nõude saamist.

9.5.3.

Garantii seadmisel ning garantii uuendamisel kohustub Pakendiettevõtja esitama EPP-le
garantiikirja.

10.

LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

10.1.

Lepingu muutmine

10.1.1.

EPP võib Lepingut, sealhulgas käesolevaid Tüüptingimusi, Ühekorrapakendite Lepingut,
Ühiskasutuspakendite Lepingut, EPP Käsiraamatut ja käesolevate Tüüptingimuste lisasid
(sealhulgas EPP poolt küsitavaid tasusid) ühepoolselt muuta, teatades sellest
Pakendiettevõtjale e-posti teel või muul viisil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
vähemalt 2 (kaks) kalendrikuud ette, välja arvatud juhul, kui käesolevates
Tüüptingimustes, Ühekorrapakendite Lepingus, Ühiskasutuspakendite Lepingus,
käesolevate Tüüptingimuste lisas või EPP Käsiraamatus on mõne sätte osas on 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 Pakendiettevõtjale muudatusest ette nii
pikalt kui võimalik.

10.1.2.

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

10.1.3.

Kui EPP muudab Lepingut punktis 10.1.1 sätestatud korras, on Pakendiettevõtjal õigus
Leping üles öelda, teatades sellest EPP-le kirjalikult 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast
seda kui Pakendiettevõtja sai kätte EPP-i teate Lepingu muutmise kohta, kuid mitte hiljem
kui muudatuse jõustumisele eelneval päeval. Sellisel juhul lõpeb Leping Lepingu
ülesütlemise tinginud Lepingu muudatuste jõustumisel.

10.1.4.

Kui punktis 10.1.1 sätestatud korras tehtud Lepingu muudatused mõjutavad
Pakendiettevõtja Pakendiartiklitest vaid osa, võib Pakendiettevõtja Lepingu üles öelda
punktis 10.1.3 sätestatud korras üksnes mõjutatud Pakendiartiklite osas. Sellisel juhul
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kustutab EPP vastavad Pakendiartiklid EPP Pakendiregistrist ja vastavate Pakendiartiklite
osas saabub punktis 10.8.1 sätestatud tagajärg.
10.1.5.

Lepingu ning selle täitmisega seonduvad EPP-i ülddokumentide kehtivad redaktsioonid
avaldatakse EPP-i kodulehel www.eestipandipakend.ee.

10.2.

Lepingu lõpetamine kokkuleppel
Pooled võivad igal ajal kokku leppida Lepingu lõpetamises. Poolte kokkulepe Lepingu
lõpetamiseks peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.

10.3.

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

10.4.

Lepingu erakorraline ülesütlemine EPP-i poolt
Lisaks kohalduvas õiguses sätestatud alustele on EPP-l õigus Leping erakorraliselt
(etteteatamistähtaega järgimata) üles öelda (kas tervikuna või mõne vastava Pakendiartikli
osas), esitades Pakendiettevõtjale vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavalduse, kui:

10.4.1.

EPP-i akrediteerimisotsus tunnistatakse kehtetuks;

10.4.2.

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

10.4.3.

Pakendiettevõtja ei ole punktis 9.4 sätestatud korras garantiid uuendanud ega ole vastavat
kohustust kohaselt täitnud ka 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt vastavasisulise
kirjaliku teate saamise päevast;

10.4.4.

Pakendiettevõtja on turule lasknud pakendi, millele on kantud EPP Märk või EPP
Pakendiregistris registreeritud Vöötkood, kuid mille pakendiartikkel ei ole registreeritud
EPP Pakendiregistris, või millisele pakendile ei ole kehtestatud Panti (välja arvatud
Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakend, millele ei ole kohalduva õiguse alusel kehtestatud
Panti ja mis on kohalduva õiguse alusel Pandist vabastatud ning mille osas
Pakendiettevõtja täidab nõuetekohaselt punktides 5.3.11 ja 5.4.2 sätestatud kohustusi);

10.4.5.

Pakendiettevõtja on lasknud Siseriikliku Vöötkoodiga Pakendeid väljaspool Eestit turule
suuremas koguses, kui punkti 5.3.9 alusel lubatav kogus;

10.4.6.

Pakendiettevõtja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud
Pakendiettevõtja pankrot ning Pakendiettevõtja ei ole esitanud EPP-le punktis 9
nimetatud täiendavaid tagatisi;

10.4.7.

Pakendiettevõtja poolt punktis 3 antud mis tahes kinnitus osutub ebaõigeks ja
Pakendiettevõtja ei ole vastavat rikkumist kõrvaldanud ka 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates
EPP poolt vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetud teate
kättesaamise päevast;

10.4.8.

Pakendiettevõtja on rikkunud punktis 13.6 sätestatud kohustust;

10.4.9.

Pakendiettevõtja ei võimalda EPP-l teostada punktis 7.4 sätestatud kontrolli ega ole
asunud vastavat kohustust kohaselt täitma ka 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt
vastavasisulise kirjaliku teate saamise päevast;

10.4.10. Pakendiettevõtja 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 Pakendiettevõtjale täiendavat tähtaega andmata.
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10.5.

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

10.5.1.

EPP-i akrediteerimisotsus tunnistatakse kehtetuks;

10.5.2.

EPP on rikkunud Lepingus sätestatud kohustust ning sellise rikkumise tulemusena on
Pakendiettevõtjal tekkinud (läinud Pakendiettevõtjale üle) kohalduvast õigusest tulenevad
kohustused, eelkõige pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest ja muudest nimetatud
seadustega seonduvatest õigusaktidest tulenevad kohustused, sealhulgas kohustus maksta
trahvi, sunniraha, asendustäitmise kulusid, vms, ning selliseid kohustusi ei oleks
Pakendiettevõtjal tekkinud (ei oleks Pakendiettevõtjale üle läinud), kui EPP oleks täitnud
Lepingut nõuetekohaselt;

10.5.3.

EPP-i suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud EPP-i pankrot.

10.6.

Lepingu lõppemise aeg erakorralise ülesütlemise korral
Kui EPP või Pakendiettevõtja ütleb Lepingu punkti 10.4 või 10.5 alusel üles, lõpeb Leping
hetkel, mil teine Pool ülesütlemisteate kätte sai, või hetkel, mil loetakse, et teine Pool on
vastavalt kohalduvale õigusele ülesütlemisteate kätte saanud, kui teates ei ole märgitud
hilisemat aega.

10.7.

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

10.8.

Lepingu lõppemise tagajärjed

10.8.1.

Alates Lepingu lõppemise hetkest lähevad kõik Lepingu alusel EPP-le üle antud
Pakendiettevõtja kohustused tagasi Pakendiettevõtjale.

10.8.2.

Lepingu lõppemisel jäävad Pakendiettevõtjale kõik Lepingust ja EPP Käsiraamatust
tulenevad kohustused nende Pakendite osas, mille Pakendiettevõtja on turule lasknud
enne Lepingu lõppemist, kuni vastavate pakendite turult kadumiseni.

10.8.3.

Alates Lepingu lõppemisest täidab Pakendiettevõtja tema poolt turule lastud pakendite
osas kõik kohalduvast õigusest tulenevad pakendiettevõtja kohustused ise, välja arvatud
selliste pakendite osas, mille Pakendiettevõtja on turule lasknud enne Lepingu lõppemist,
mille osas kehtib punktis 10.8.2 sätestatu.

10.8.4.

Alates Lepingu lõppemisest ei või Pakendiettevõtja kasutada tema poolt turule lastavate
kaupade pakenditel EPP Märki ega EPP Pakendiregistris (varasemalt) registreeritud
Vöötkoode (sealhulgas ka juhul, kui vastav Pakendiartikkel on EPP Pakendiregistrist
kustutatud). Juhul, kui Pakendiettevõtja rikub käesolevas punktis sätestatud kohustust ega
ole vastavat rikkumist kõrvaldanud ka 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates EPP-lt
vastavasisulise kirjaliku teate saamise kuupäevast, on EPP-l õigus nõuda leppetrahvi
summas kuni 6 000 (kuus tuhat) eurot iga rikkumise juhtumi (s.o 1 (ühe) pakendi) kohta.

10.8.5.

Lepingu lõppemine (mis tahes alusel või viisil) ei mõjuta ühtki Lepingu tingimust, mis
puudutab Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist või mis tulenevalt oma
olemuselt kehtib edasi ka pärast Lepingu lõppemist. Muuhulgas jäävad Lepingu
lõppemisel kehtima punktides 6 (Vastutus), 7 (Pakendiettevõtja aruandlus ja kontroll),
10.8 (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.
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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 ja
muu Pakendiettevõtja toodete, tootmise, klientide, hindade, turustamise, müügi ja
jaotamisega seonduv informatsioon ning eelkõige kogu Pakendiettevõtjat 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.

11.1.2.

Pooled on eraldi kokku leppinud, et EPP võib kasutada Pakendiettevõtjat puudutavat
Konfidentsiaalset Informatsiooni ainult selles ulatuses, mis on otseselt vajalik Lepingu
täitmiseks ja EPP Pandisüsteemi korraldamiseks (sealhulgas suhetes Jaemüüja ja
Pakendite automatiseeritud tagasivõtul kasutatava automaadi operaatoriga) ning EPP-il 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.

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

11.1.6.

Pakendiettevõtja on teadlik ja nõustub, et alates pakendiartikli EPP Pakendiregistris
registreerimise avalduse esitamisest EPP-le on EPP-l õigus edastada kõiki
registreerimisavalduses pakendiartikli kohta esitatud andmeid kõikidele Pakendite
automatiseeritud tagasivõtul kasutatavate automaatide andmete haldajatele ning
Jaemüüjatele.

11.1.7.

Kui Pool on seadusest tulenevalt Lepingu täitmisega seoses või muul põhjusel kohustatud
esitama Konfidentsiaalset Informatsiooni mis tahes avaliku võimu kandjale või mis tahes
muule kolmandale isikule, kohustub Pool esitama nõutava informatsiooni sellisel viisil,
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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 peab rikkunud Pool
maksma teisele Poolele leppetrahvi summas 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) kalendrikuu
jooksul arvates päevast, mil õigustatud Pool sai teada õigusest nõuda leppetrahvi tasumist.
Käesoleva sätte eesmärk on seaduse mõistes 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.

21

Leping pakendiettevõtjaga – Tüüptingimused
13.3.

Käibemaks
Lepingus 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

13.4.1.

Kõik Lepingu Poolele adresseeritud avaldused ja teated, mis tuleb teha kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis, loetakse nõuetekohaselt antuks või tehtuks, kui need
on saadetud adressaadiks oleva Poole e-posti aadressil, millest adressaadiks olev Pool on
avalduse või teate esitanud Poolt kohaselt teavitanud.

13.4.2.

Kõik Lepingu Poolele adresseeritud avaldused ja teated, mis tuleb teha EPP
E-keskkonnas, loetakse nõuetekohaselt antuks või tehtuks, kui need esitatud adressaadiks
olevale Poolele EPP E-keskkonnas:
13.4.2.1. kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis; või
13.4.2.2. digitaalselt allkirjastatult, kui Leping või EPP Käsiraamat näeb ette, et vastav
teade või avaldus tuleb esitada EPP E-keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna.

13.4.3.

Kõik Lepingu Poolele adresseeritud avaldused ja teated, mis tuleb teha kirjalikus vormis,
loetakse nõuetekohaselt antuks või tehtuks, kui:
13.4.3.1. need on saadetud digitaalselt allkirjastatuna adressaadiks oleva Poole e-posti
aadressil, millest adressaadiks olev Pool on avalduse või teate esitanud Poolt
kohaselt teavitanud; või

13.4.4.
13.5.

13.4.3.2. need on saadetud kirjalikult allkirjastatuna adressaadiks oleva Poole posti
aadressil, millest adressaadiks olev Pool on avalduse või teate esitanud Poolt
kohaselt teavitanud.
EPP Käsiraamat võib täpsustada teatud liiki avalduste ja teadete edastamise korda, millisel
juhul juhinduvad Pooled EPP Käsiraamatust.
Teavitamiskohustus
Pooled teavitavad üksteist viivitamatult kõigist neile teatavaks saanud Lepingu esemega
seonduvatest asjaoludest, mille teadmise vastu võib teisel Poolel mõistlik huvi olla.

13.6.

Üleandmise keeld
EPP on nõustunud Lepingu Pakendiettevõtjaga sõlmima eeldusel, et Lepingu Pooleks on
Pakendiettevõtja ja mitte mis tahes kolmas isik. Pakendiettevõtja ei või EPP-i 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.

13.7.

Lisad
Käesolevatel Tüüptingimustel on järgnevad lisad:
Lisa 1

Käitlustasu Määrad, Teenustasu Määrad, Liitumistasu ja Registreerimistasu
määrad

Punktis 14.2.1 sätestatud juhul loetakse käesolevate Tüüptingimuste lisaks ka EPP
kodulehel www.eestipandipakend.ee avaldatud Ühekorrapakendite Leping.
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14.

LÕPPSÄTTED

14.1.

Üleminekusätted

14.1.1.

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

14.1.2.

Punktis 14.1.1 nimetatud juhul säilitab EPP enne Lepingu (sealhulgas Tüüptingimuste või
Lepingu koosseisu kuuluva mistahes dokumendi) uue redaktsiooni jõustumist EPP
Pakendiregistris registreeritud Pakendiartiklid ning Pakendiettevõtja ei pea tasuma EPPle uut Liitumistasu. Kui Lepingu (sealhulgas Tüüptingimuste või Lepingu koosseisu
kuuluva mistahes dokumendi) uue redaktsiooni kohaselt on nõutav registreeringu
täpsustamine, on Pakendiettevõtja kohustatud esitama EPP-ile kõik selleks vajalikud
andmed ja dokumendid hiljemalt 7 (seitse) päeva enne uue Lepingu redaktsiooni
jõustumist.

14.2.

Ühekorrapakendite ja Ühiskasutuspakendite süsteemile ülemineku sätted

14.2.1.

Tagamaks enne käesolevate Tüüptingimuste (alates 01.09.2016 kehtima hakanud)
redaktsiooni jõustumist kehtinud tüüptingimustes sisaldunud Ühekorrapakendite sätete
kehtivus ka käesolevate Tüüptingimuste jõustumise järgselt, ilma, et pooled peaksid
selleks eraldi allkirjastama (uut) Ühekorrapakendite Lepingut, kohaldatakse enne
käesolevate Tüüptingimuste redaktsiooni jõustumist sõlmitud Pakendite ja
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldamise lepingutele lisaks käesolevatele
Tüüptingimustele ka EPP-i kodulehel www.eestipandipakend.ee avaldatud
Ühekorrapakendite Lepingu sätteid. Vastavad Ühekorrapakendite Lepingu sätted loetakse
enne käesolevate Tüüptingimuste jõustumist sõlmitud Pakendite ja pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutuse korraldamise lepingute puhul käesolevate Tüüptingimuste lisaks.

14.2.2.

Tagamaks sujuva ülemineku käesolevate (alates 01.09.2016 kehtima hakanud)
Tüüptingimuste
redaktsiooniga
koos
kehtima
hakanud
Ühekorraja
Ühiskasutuspakendite süsteemile, kohaldatakse enne käesolevate Tüüptingimuste
redaktsiooni jõustumist sõlmitud Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse
korraldamise lepingute alusel “Korduskasutuspakenditena” (nagu defineeritud enne
käesolevate Tüüptingimuste redaktsiooni jõustumist kehtinud tüüptingimustes)
registreeritud pakendite osas käesolevates Tüüptingimustes Ühiskasutuspakendite kohta
kohaldatavaid sätteid. Alates käesolevate Tüüptingimuste jõustumisest ei registreeri EPP
enam EPP Pakendiregistris ühtegi uut „Korduskasutuspakendit“ ega osuta
Pakendiettevõtjale käesolevate Tüüptingimuste jõustumise ajaks EPP Pakendiregistris
registreerimata „Korduskasutuspakendite“ osas teenuseid.
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