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Kasutatud elektroonikaseadmete, patareide ja akude
taaskasutamise korraldamise leping nr ET...................

kogumise

ja

"........." ......................20........a.
.................................................................................(reg.nr. ...........................),
edaspidi “Elektroonikaettevõtja”, juhatuse liikme
……………………………………… isikus, ühelt poolt ja OÜ Eesti
Elektroonikaromu (reg.nr 16472882), edaspidi “Tootjavastutusorganisatsioon”,
juhatuse liikme Kaur Kuurme isikus teiselt poolt, koos edaspidi “Pooled”, sõlmisid
käesoleva lepingu alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1. Elektroonikaettevõtja poolt Eestisse toodud elektroonikaseadmete ja nendest
tekkinud elektroonikajäätmete kogumise ja taaskasutamine organiseeritakse
selliselt, et Vabariigi Valitsuse 20.04.2014 määruses nr 65 „Elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise
ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja
sihtarvude saavutamise tähtajad1“ (edaspidi määrus nr 65) sätestatud
nõuded oleksid täidetud.
1.2. Juhul kui Elektroonikaettevõtja laseb Eesti turule ja deklareerib patareisid ja
akusid, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud
patareisid või akusid, tagatakse nende jäätmete kogumine ja taaskasutamine
selliselt, et Vabariigi Valitsuse 07.08.2008 määruses nr 124 „Patareidest ja
akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude
saavutamise tähtajad1“ (edaspidi määrus nr 124) sätestatud nõuded oleksid
täidetud.
2. Poolte kohustused
2.1. Tootjavastutusorganisatsiooni kohustused:
2.1.1. Tootjavastutusorganisatsioon kohustub looma ja töös hoidma kasutatud
elektroonikaseadmete ning patareide ja akude kogumisvõrku;
2.1.2. Tootjavastutusorganisatsioon
kohustub
taaskasutama
elektroonikaseadmeid vastavalt määruses nr 65 nõutule ning patareisid ja
akusid vastavalt määruses nr 124 nõutule. Kui viidatud määruste nr 65 ja
124 asemel kehtestatakse samasisulised uued õigusaktid, kohustub
Taaskasutusorganisatsioon taaskasutama elektroonikaseadmeid ning
patareisid ja akusid vastavalt uutele aktidele.
2.2. Elektroonikaettevõtja kohustused:
2.2.1. Elektroonikaettevõtja kohustub iga neljanda kuu 10-ks kuupäevaks
esitama Tootjavastutusorganisatsioonile aruande eelmise kvartali jooksul
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Eestisse toodud elektroonikaseadmete ning Eestis turule pandud
patareide ja akude kohta;
Elektroonikaettevõtja
kohustub
aruande
täitmisel
järgima
Tootjavastutusorganisatsiooni poolt etteantud aruande vormi, mis on
toodud käesoleva lepingu lisas 2;
Elektroonikaettevõtja
kohustub
lepingu
sõlmimisel
andma
elektroonikaseadmete ning patareide ja akude kaalulise koguse prognoosi
12 kuud ette;
Elektroonikaettevõtja kohustub antud aruande saatma elektrooniliselt või
postiga Tootjavastutusorganisatsioonile;
Elektroonikaettevõtja kohustub õigeaegselt tasuma arved, mis on
koostatud tuginedes punktis 2.2.1 esitatud andmetele.

3. Poolte õigused
3.1. Elektroonikaettevõtja õigused
3.1.1. Elektroonikaettevõtjal on õigus käesolev leping korraliselt lõpetada
teatades sellest Tootjavastutusorganisatsioonile 1 kuu ette.
3.2. Tootjavastutusorganisatsiooni õigused
3.2.1. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus leping lõpetada kui:
3.2.1.1. Elektroonikaettevõtja ei tasu arveid õigeaegselt;
3.2.1.2. ilmneb,
et
Elektroonikaettevõtja
on
esitanud
Tootjavastutusorganisatsioonile andmeid, mis ei vasta tegelikkusele
või on moonutatud.
3.2.2. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus muuta aruande vormi;
3.2.3. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus muuta tariife. Tariifide
langetamisest informeeritakse Elektroonikaettevõtjat vähemalt 1 päev
enne uue tariifi kehtima hakkamist. Tariifide tõstmisest informeeritakse
Elektroonikaettevõtjat vähemalt 3 kuud enne uue tariifi kehtima hakkamist;
3.2.4. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus avaldada avalikkusele temaga
lepingu sõlminud klientide (äri)nimed.
4. Tasumine
4.1. Tootjavastutusorganisatsiooni juhatus kehtestab kogumise ja taaskasutamise
tariifi, mis on kõikidele elektroonikaettevõtjatele võrdne;
4.2. Tasu
arvutamisel
korrutab
Tootjavastutusorganisatsioon
Elektroonikaettevõtja poolt aruande perioodil Eestisse toodud elektri- ja
elektroonikaseadmete ning turule lastud patareide ja akude massi
taaskasutustariifiga. Lepingu sõlmimise hetkel kehtivad tariifid on toodud
käesoleva lepingu lisas nr 1;
4.3. Tootjavastutusorganisatsioonile tasumise arvestuslikuks perioodiks on
kalendrikuu;
4.4. Tasumine toimub Tootjavastutusorganisatsiooni poolt esitatud arvete alusel
Tootjavastutusorganisatsiooni
poolt
näidatud
pangaarvele.
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Elektroonikaettevõtja kohustub Tootjavastutusorganisatsiooni poolt esitatud
arved tasuma 10 kalendripäeva jooksul pärast arve väljastamist;
4.5. Juhul kui Elektroonikaettevõtja ei tasu arveid õigeaegselt, on
Tootjavastutusorganisatsioonil õigus nõuda iga viivitatud kalendripäeva eest
0,05% viivist võlguolevalt summalt.
5. Vääramatu jõud
5.1. Käesoleva lepingu Pooled on vabastatud lepingust tulenevate osaliselt või
täielikult mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimatus on tingitud
vääramatust jõust;
5.2. Vääramatu jõuna vaadeldakse näiteks, kuid mitte ainult, maavärinat,
üleujutust, tulekahju, streiki, töökatkestust, töövaidlusi, impordi või ekspordi
keeldu, raharingluse piiranguid, voolukatkestusi, muudatusi riigiorganite poolt
antavates seadustes, määrustes või eeskirjades või muud situatsiooni, mida
kumbki Pool ei suuda mõjutada või mille tekkimise eest kumbki Pool ei saa
vastutada ja mis on tekkinud pärast käesoleva lepingu sõlmimist;
5.3. Kumbki Pool on kohustatud teist poolt koheselt vääramatu jõu situatsiooni
tekkimisest informeerima ja rakendama kõiki meetmeid, et tekkida võiv kahju
oleks võimalikult minimaalne.
6. Lepingu tähtaeg
6.1. Leping jõustub allkirjastamisel ning on tähtajatu.
6.2. Mõlemal Poolel on õigus käesolev leping korraliselt lõpetada teatades sellest
teisele poolele ette 1 kuu.
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Pooled püüavad vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui see ei
õnnestu, lahendatakse probleemid Harju Maakohtus.
7.2. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, mis omavad võrdset
juriidilist kaalu.
8. Poolte rekvisiidid
Elektroonikaettevõtja
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Tel. …………………………….
E-mail: …………………………

Tootjavastutusorganisatsioon
Eesti Elektroonikaromu OÜ
Vana Narva mnt 26
Tallinn 74114
Tel. + 372 56 236 697
E-mail: info@elektroonikaromu.ee
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9. Poolte allkirjad
Elektroonikaettevõtja

Tootjavastutusorganisatsioon

………………………………..

Kaur Kuurme

…………………………………

…….………………………

