
„§ 177. Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll  

(1) Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli (edaspidi pakendi audiitorkontroll) 

eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  

(2) Pakendiregistrisse esitatavaid andmeid kontrollib vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse 

tähenduses vastavuses audiitortegevusele kehtestatud nõuetega.  

(3) Pakendiorganisatsioonil on õigus määrata millised temale kohustused üle andnud 

pakendiettevõtjad on kohustatud pakendi audiitorkontrolli tegema. Pakendiettevõtja esitab 

sõltumatu vandeaudiitori töövõtu kokkuvõtte pakendiorganisatsioonile. Pakendi audiitorkontrolli 

kulud tasub pakendiettevõtja.  

(4) Pakendiorganisatsioon ja pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga 

rohkem kui viis tonni aastas ja kes ei ole käesoleva seaduse §-s 69 talle pandud kohustusi üle andnud 

pakendiorganisatsioonile, korraldavad pakendiregistrisse esitavate andmete kontrollimise piiratud 

kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.  

(6) Pakendiettevõtja, kes käesoleva seaduse §-st 175 tulenevalt esitab andmed pakendiregistrisse 

ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga viis tonni või vähem aastas, on vabastatud 

pakendi audiitorkontrollist.  

(7) Pakendiorganisatsiooni pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimisel võetakse arvesse 

kohustused üle andnud pakendiettevõtja vandeaudiitori kokkuvõtet.  

(8) Sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte peab olema väljastatud enne eelmise kalendriaasta andmete 

pakendiregistrisse esitamise tähtpäeva.  

(9) Järelevalveasutusel või pakendiregistril on põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda pakendi 

audiitorkontrolli pakendiettevõtjalt, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga viis tonni või 

vähem aastas.“  

Selgitus: Antud muudatusega leevendatakse pakendiettevõtja kohustust korraldata audiitorkontroll 

turule lastud pakendite kohta. Kui varasemalt pidid audiitorkontrolli tegema kõik pakendiettevõtjad, 

kes lasevad turule pakendeid massiga üle viie tonni aastas, siis praeguse ettepanekuga valivad 

pakendiorganisatsioonid, millised temaga liitunud pakendiettevõtjad audiitorkontrolli tegema 

peavad. Pakendiorganisatsioonidele antakse õigus määrata nt riskianalüüsi põhjal auditeeritavad 

pakendiettevõtjad. Audiitorkontrolli peavad tegema endiselt need pakendiettevõtjad, kes ei ole oma 

kohustusi üle andnud pakendiorganisatsioonile ning lasevad turule pakendeid rohkem kui viis tonni 

aastas.  

Lõige 9 on vajalik, tagamaks, et kõik ettevõtted, kellele on kohustus läbi viia pakendialane 

audiitorkontroll, seda ka teeksid. Kui ettevõte teadlikult deklareerib oma kogusteks alla 5 tonni, siis ei 

pea ta audiitorkontrolli korraldama. Kui pakendiregister või järelevalveasutusel on põhjendatud 

kahtlus, et ettevõte aladeklareerib oma kogused, võib ta kohustada ettevõttel korraldada 

audiitorkontroll. Audiitorkontrolli kulude katmine toimub korrakaitseseaduses ettenähtud aluselt - 

korrakaitseorgan tasub võetud proovi, samuti teostatud mõõtmise ja tehtud või tellitud ekspertiisi 

kulud. Kui proovi-, mõõtmistulemuste või ekspertiisi kohaselt selgub, et tegevus ei vasta seaduse ning 



selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ja valdaja oli sellest teadlik või pidi sellest teadlik 

olema, siis võib korrakaitseorgan nõuda valdajalt proovi võtmise, mõõtmise ja ekspertiisi tegemise 

põhjendatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude hüvitamist. 


