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Leping elektri- ja elektroonikaseadmetest ning patareidest ja akudest tekkinud 

jäätmete käitlemise ning selle käitluse rahastamise organiseerimiseks  
 

 

Nimi   MTÜ EES-Ringlus (TVO) ja _____________________ (Tootja)  

Registrikood  80220514    _____________________ 

Esindaja  Aivar Kaas    _____________________ 

Asukoht  Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn _____________________ 

Telefon  58 050 572    _____________________ 

E-post   info@eesringlus.ee   _____________________ 

Arvelduskonto nr 221028690174   _____________________ 

   17002971861    _____________________ 

 

 

on ’__’ ____________ 202__. a. sõlminud Tallinnas käesoleva lepingu: 

 

 

1. Tootja kohustused 

 

1.1. Tootja on kohustatud: 

1.1.1. esitama TVO internetikesksesse andmehaldusportaali iga kuu 20. (kahekümnendaks) 

kuupäevaks deklaratsiooni elektri- ja elektroonikaseadmete (edaspidi: EE-seadmed) ja/või 

patareide ning akude (edaspidi koos: probleemtooted) eelneval kalendrikuul turule lastud 

koguste kohta, vastavalt lepingu lisas olevale kategooriate nimistule (Lisa 1) ning  

deklareerimisvormile (Lisa 2); 

1.1.2. TVO kirjaliku nõudmise korral esitama punktis 1.1.1 nimetatud deklaratsioone ka 

pikema perioodi kohta; 

1.1.3. TVO kirjaliku nõudmise korral võimaldama TVO poolt nimetatud audiitoril kontrollida 

Tootja poolt TVO-le esitatud andmete õigsust; 

1.1.4. maksma TVO-le tasu TVO kogumisvõrgustikus kogutud enne 13.08.2005 turule lastud 

EE-seadmetest tekkinud jäätmete (edaspidi: EES-jäätmed) käitlemise korraldamise eest 

vastavalt TVO poolt kehtestatud korrale; 

1.1.5. maksma TVO-le tasu TVO kogumisvõrgustikus kogutud peale 13.08.2005 turule lastud 

Tootja EES-jäätmete käitlemise korraldamise eest vastavat liiki seadmete osas vastavalt TVO 

poolt kehtestatud korrale; 

1.1.6. maksma TVO-le tasu TVO kogumisvõrgustikus kogutud patarei- ja akujäätmete 

käitlemise korraldamise eest vastavalt TVO poolt kehtestatud korrale; 

1.1.7. tasuma TVO-le viimase nõudmisel viivist 0,1 % (null koma üks protsenti) tähtaegselt 

tasumata summast iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest; 

11.8. vaatama TVO poolt temale esitatud arved üle ja esitama oma kirjalikult taasesitatavad 

vastuväited arvetele hiljemalt kolme kuu jooksul arvates arve saamisest. Nimetatud tähtaega 

või vorminõuet rikkudes esitatud vastuväited võib TVO jätta arvestamata; 

1.1.9. tasuma TVO-le viimase nõudmisel leppetrahvi kuni 650 eurot punktis 1.1.1 nimetatud 

andmete tähtaegse esitamata jätmise eest ning leppetrahvi kuni 3 200 eurot deklaratsioonides 

tahtlikult valeandmete esitamise eest; 

1.1.10. kinnitama TVO-le punkti 1.1.1 raames deklareeritud probleemtoodete vastavust 

sisaldusainete osas õigusaktides sätestatud nõuetele lepingu Lisas 4 toodud kinnituskirjal, 

samuti esitama TVO-le muid probleemtoodetega seotud andmeid ja kinnitusi, mille esitamise 

kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. 
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1.2. Tootja on TVO-le deklaratsioonide esitamise kohustusest vabastatud juhul, kui Tootja on 

sõlminud kokkuleppe ettevõtjaga, kes on Tootja poolt Eesti turule lastud probleemtoodete 

esmane Euroopa Liidu turule viija (edaspidi: Valmistaja) ning vastavalt sellele kokkuleppele 

a) Valmistaja esitab vastavaid andmeid sisaldavad deklaratsioonid TVO-le ise; või 

b) Valmistaja on end ise või läbi mõne muu tootjavastutusorganisatsiooni registreerinud 

Riiklikus Probleemtooteregistris (PROTO) ning esitab vastavaid andmeid PROTO-le. 

 

1.3. Tootja on TVO-le punktides 1.1.4 kuni 1.1.6 sätestatud tasude maksmise kohustusest 

vabastatud juhul, kui need tasud maksab Valmistaja, samuti juhul, kui Tootja vastutusel 

olevate probleemtoodete jäätmete käitluse korraldab PROTO-s registreeritud Valmistaja või 

mõni muu tootjavastutusorganisatsioon. 

 

1.4. Punktides 1.1.4 kuni 1.1.6 ette nähtud käitlemise korraldamise tasud sisaldavad lisaks 

käitluse korraldamise otsestele kuludele ka muid kulusid, mis on seotud punktis 2 sätestatud 

TVO kohustuste täitmisega, sh TVO administreerimiskulusid ulatuses, mida ei kaeta 

liikmemaksude arvelt. 

 

2. TVO kohustused: 

 

2.1. TVO on kohustatud: 

2.1.1. opereerima tootjatele võimalikult soodsatel tingimustel EES-jäätmete ning patarei- ja 

akujäätmete kogumisvõrgustikku, mille kaudu Tootjal oleks võimalik täita õigusaktidest 

tulenevaid probleemtoodete jäätmete käitlemisega seonduvaid kohustusi, nagu 

• probleemtoodete jäätmete kokkukogumine ja töötlusse suunamine; 

• probleemtoodete jäätmete käitlemisega seonduvate toimingute rahastamine; 

• taaskasutus- ja ringlussevõtu sihtmäärade saavutamine; 

• PROTO’s registreerimisele kuuluva informatsiooni riigile edastamine. 

2.1.2. suunama kogumisvõrgustikus kogutud probleemtoodete jäätmed käitlusse tootjatele 

võimalikult soodsatel tingimustel; 

2.1.3. tagama, et TVO käitlussüsteemi raames kokku kogutud Tootja poolt turule lastud EES-

jäätmeid ning patarei- ja akujäätmeid ei käideldaks Tootja poolt kehtestatud eritingimusi 

(punkt 2.3) eirates; 

2.1.4. esindama tootjate ühiseid huve suhetes kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja 

vajadusel muude kolmandate isikutega küsimustes, mis puudutavad probleemtoodete 

jäätmetega seotud kohustusi; 

2.1.5. maksma Tootjale tasu TVO kogumisvõrgustikus kogutud probleemtoodete jäätmete 

käitlemise korraldamise eest analoogiliselt lepingu punktides 1.1.4 kuni 1.1.6 sätestatuga 

juhul, kui TVO poolt kehtestatud korra kohaselt tuleb nende käitlemise korraldamise eest 

Tootjale maksta; 

2.1.6. mitte avaldama kolmandatele isikutele Tootja või Valmistaja poolt punktide 1.1.1 ja 

1.1.2 alusel TVO-le esitatud, samuti kooskõlas punktiga 1.1.3 saadud informatsiooni ilma 

Tootja kirjaliku nõusoleku või seadusest, TVO põhikirjast või käesolevast lepingust ja selle 

lisadest tuleneva aluseta. Tootja volitab TVO-d edastama kõnealust informatsiooni 

riigiasutustele, mille ülesandeks on vastava info kogumine, töötlemine või Euroopa 

Komisjonile edastamine; 

2.1.7. korraldama õigusaktides ettenähtud mahus ja viisil tarbijale suunatud 

teavituskampaaniaid. 

 

2.2. Tootja volitab TVO-d kõigi toimingute tegemiseks, läbirääkimiste pidamiseks ja 

lepingute sõlmimiseks, mis seonduvad punktis 2.1 nimetatud ülesannete täitmisega. Tootjal 
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kui TVO liikmel on võimalik TVO-d eelnimetatud tegevuste teostamisel suunata läbi TVO 

organite töös osalemise. 

 

2.3. Juhul, kui Tootja soovib, et TVO järgiks tema toodetest pärinevate EES-jäätmete 

kogumise või käitlemise korraldamisel teatud eritingimisi (nt kogumine lahus kõigist teistest 

EES-jäätmetest, teatud käitlusviiside või –kohtade ettekirjutamine või keelamine), 

vormistatakse nimetatud eritingimused TVO teenuste lepingu lisana. Eritingimuste täitmisega 

seonduvad lisakulud liidetakse Tootja poolt tasumisele kuuluvale teenustasule ning saadavad 

tulud lahutatakse teenustasust. TVO ei ole kohustatud eritingimusi täitma enne, kui pooled on 

leppinud kokku eritingimustega seonduva kulu või tulu suuruses. 

 

3. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg 

 

3.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema poole esindajate poolt ja kehtib kuni 

järgmise kalendriaasta lõpuni. Kui mitte kumbki lepingu pooltest ei teata teisele poolele 

lepingu muutmise või lõpetamise soovist kirjalikult hiljemalt 6 (kuus) kuud enne tähtaja 

saabumist, pikeneb leping tähtaja saabudes 2 (kahe) aasta võrra. Sama lepingu pikenemise 

kord kehtib igakordsel tähtaja saabumisel. 

 

3.2. Leping lõpeb automaatselt hetkest, mil 

a) lõpeb Tootja liikmesus TVO-s; 

b) kuulutatakse välja Tootja pankrot. 

 

4. Lepingu lisad 

 

4.1. Lepingu lahutamatuks osaks on selle alljärgnevad lisad (aktuaalne versioon kättesaadav 

MTÜ EES-Ringlus koduleheküljel- http://eesringlus.ee/organisatsioonist/liitumine/ : 

• Lisa 1: EE-seadmete ja patareide ning akude kategooriate nimistu, millesse 

kuuluvatest seadmetest tekkivaid jäätmeid kogutakse ja suunatakse taaskasutusse 

EES-jäätmete käitlussüsteemis 

• Lisa 2: Probleemtoodete deklareerimisvorm 

• Lisa 3: TVO sümboolika kasutamise kord 

• Lisa 4: Kinnituskiri 

 

4.2. Lepingu lisad kehtestatakse ja muudetakse TVO poolt ühepoolselt kooskõlas TVO 

põhikirjaga. Lisade muutmise korral teavitab TVO sellest aegsasti Tootjat, et viimasel oleks 

võimalik oma tegevuse õigeaegselt muutunud lisa(de)st tulenevate nõuetega kooskõlla viia. 

 

4.3. Lepingu lisadega võib lepingut täiendada, kuid mitte muuta. Lepingu ja selle lisade 

vastuolu korral kohaldatakse lepingut. 

 

4.4. Erandina punktis 4.3 sätestatu suhtes juhul, kui lepingu kehtivuse perioodil muutuvad 

probleemtoodete jäätmete käitlemist või selle käitluse rahastamist reguleerivad õigusnormid 

või neile antav ametlik tõlgendus, on TVO-l õigus kehtestada lepinguga vastuolus olevaid 

lepingu lisasid, mis kõnealust muutust kajastaks. Sellisel juhul kohaldatakse lepingus sätestatu 

asemel lisas sätestatut. Tootjal on õigus sellise muudatuse sisseviimise korral leping 

3(kolme)kuulise etteteatamistähtajaga üles öelda. 

 

 

 

 

http://eesringlus.ee/organisatsioonist/liitumine/


 4 

5. Muud tingimused 

  

5.1. Tootjal on õigus kasutada TVO sümboolikat vastavalt TVO teenuste lepingu Lisas 3 

sätestatud reeglitele. 

 

5.2. Juhul, kui üks pooltest rikub Lepingut oluliselt ja ei ole rikkumist lõpetanud ning 

heastanud hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates teiselt poolelt vastavasisulise kirjaliku teatise 

saamisest, on teisel poole õigus Leping ilma etteteatamiseta lõpetada. Lepingu lõpetamise 

õiguse kasutamine ei välista kannatanud poolel mistahes muude Lepingust või seadusest 

tulenevat õiguskaitsevahendite (sh viiviste ja leppetrahvide kasutamist). 

 

5.3. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel, selle 

mitteõnnestumisel pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse. 

 

 

 

 

 

________________     ________________ 

MTÜ EES-Ringlus      Tootja 

 

 


