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TUOTTAJAVASTUUN SIIRTO RECSER OY:LLE – SOPIMUSEHDOT 3.3.2020
1 MÄÄRITELMÄT
Sopimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä, joilla on tässä kohdassa määritelty merkitys:
”Tuottaja” tarkoittaa Suomeen sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja
tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, markkinoille Suomessa
ensimmäistä kertaa myyntitavasta riippumatta (Paristoasetus 2 §).
”Kannettava paristo tai akku” on paristo, akku tai paristoyksikkö, joka on suljettu, jota voidaan kantaa käsin, ja joka ei ole
teollisuusparisto tai -akku, eikä ajoneuvoparisto tai -akku. (Paristoasetus 2 § 1 mom. 4 ak.)
”Kannettava teollisuusparisto tai -akku” on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi
määriteltävä paristo tai akku (Paristoasetus 2 § 1 mom. 7 ak.), joka on koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa.
Kannettaviin teollisuusparistoihin ja akkuihin kuuluu yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja paristoja ja akkuja,
sekä myös kuluttajille myytävissä sähkötoimisissa ajoneuvoissa käytettäviä paristoja ja akkuja. Kannettavia teollisuusakkuja ovat
siten mm. sähköisissä liikkumisvälineissä, kuten sähköpolkupyörissä käytettävät akut (pois lukien sähkömoottoripyörien
ajovoima-akut).
”Kannettava litiumajoneuvoparisto tai -akku” on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan ajoneuvoparistoksi tai akuksi määriteltävä litiumpohjainen paristo tai akku (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 6 ak.), joka on suljettu, ja koonsa puolesta
vaivatta käsin kannettavissa. Ajoneuvoparistoihin tai -akkuihin kuuluvat ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa tai
sytytyksessä käytettävät paristot tai akut. Kannettaviin litiumajoneuvoakkuihin eivät kuulu autoissa käytettävät
litiumajoneuvoakut (litiumkäynnistysakut). Kannettavia litiumajoneuvoakkuja käytetään siten mm. mopoissa, moottoripyörissä,
mönkijöissä, skoottereissa ja päältä ajettavissa ruohonleikkureissa käynnistysakkuina.
”Iso teollisuusparisto tai -akku” on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävä
yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltu paristo tai akku (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 7 ak.), joka ei ole koonsa
puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Isoilla teollisuusparistoilla ja -akuilla ei tässä tarkoiteta sähkötoimisten ajoneuvojen, kuten
sähkö -ja hybridiautojen tai sähkömoottoripyörien akkuja, missä akku on integroitu laitteeseen, eikä se ole tarkoitettu
loppukäyttäjän itse irrotettavaksi missään vaiheessa.
2 TUOTTAJAVASTUUN SIIRTYMINEN
Tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle sopimuksen ehdoissa määritellyssä laajuudessa, kun tämä sopimus on allekirjoitettu.
Tuottajayhteisö toimittaa tiedon toimivaltaiselle viranomaiselle Osapuolten välisestä sopimuksesta tuottajan tuottajarekisteriin
merkitsemistä varten. Tuottajavastuu kannettavien paristojen ja akkujen, kannettavien teollisuusparistojen ja akkujen sekä
kannettavien litiumajoneuvoparistojen ja -akkujen osalta siirtyy Recser Oy:lle aina kokonaan, osittainen siirto ei mahdollinen.
Isojen teollisuusakkujen osalta tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle osittain, kattaen rekisteröitymis- ja
raportointivelvollisuuksien täyttämisen. Isojen teollisuusakkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestäminen jää tuottajan
vastuulle.
3 TUOTTAJAVASTUUN TÄYTTÄMINEN JA RECSER OY:N VELVOLLISUUDET
Recser Oy huolehtii tässä sopimuksessa tarkoitetusta tuottajan tuottajavastuusta laissa, asetuksissa ja viranomaismääräyksissä
asetetut vaatimukset sekä Recser Oy:n vahvistamat toimintaperiaatteet huomioiden. Tuottajayhteisö käsittelee kaikki tuottajilta
saamansa tiedot luottamuksellisina ottaen huomioon vallitsevan kilpailulainsäädännön vaatimukset. Saatuja tietoja voidaan
käyttää ainoastaan raportointivelvollisuuden suorittamiseksi ja aiheuttamisperiaatteen mukaisten kierrätys- ja korvausosuuksien
laskemiseksi.
4 TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET
4.1 Rekisteröinti-, vuosi- ja kierrätysmaksun maksaminen
4.1.1 Tuottaja sitoutuu maksamaan Recser Oy:n hallituksen vahvistamat rekisteröinti- ja vuosimaksut. Kannettavien paristojen ja
akkujen, kannettavien teollisuusparistojen ja akkujen sekä kannettavien litiumajoneuvoakkujen osalta tuottaja sitoutuu lisäksi
maksamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Suomen markkinoille saatettujen määrien mukaan määräytyvän kierrätysmaksun.
Recser Oy:n lasku voi olla veloitus- tai hyvityslasku. Tuottaja sitoutuu toimittamaan Recser Oy:lle ennakkoon määritellysti
raportointikausittain kierrätysmaksuilmoituksen ja vuoden lopussa viranomaisen vaatiman vuosi-ilmoituksen markkinoille
saatetuista paristoista ja akuista; 90 päivän sisällä vuoden ja 45 päivän sisällä ennakkoon määritellystä ajankohdasta.
4.1.2 Mikäli tuottaja laiminlyö velvollisuutensa toimittaa ilmoitus Recser Oy:lle sovitun ajan kuluessa, tuottaja hyväksyy että
häntä laskutetaan 1) arviolaskun mukaan ja 2) hallintokustannuksina 150 € per arviolasku. Arviolaskun maksaminen ei vapauta
tuottajaa toimittamasta ilmoitusta markkinoille lasketuista paristoista ja akuista raportointikauden ajalta.
4.1.3 Mikäli tuottaja toistuvasti laiminlyö ilmoituksen toimittamisen ajallaan, siten kuin kohdassa 4.1.1 on määritelty, tai
lähetetyn laskun, joka perustuu joko kohdan 4.1.1 ja kohdan 4.1.2 mukaiseen velvollisuuteen, maksamisen, peritään näistä
jokaisesta 150 € hallintokuluina erikseen. Tämän lisäksi lasku on maksettava ja/tai ilmoitus on tehtävä sopimuksen päättämisen
uhalla.
4.1.4 Taannehtivaan osallistumiseen liittyvät erityisehdot
Mikäli sopimus astuu voimaan kohdan 7.1 mukaisesti, maksettavaksi tulevat taannehtivat kierrätysmaksut lasketaan ko.
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raportointikauden tai -kausien aikana markkinoille saatettujen määrien perusteella.
4.2 Hyvitysmaksu ja vapautus maksusta
4.2.1 Tuottajat, jotka ovat tuoneet paristoja ja akkuja markkinoille ja: 1) kierrätysmaksu on suoritettu, ja 2) tuotteet on viety
maasta, ovat oikeutettuja saamaan hyvityslaskun, jos oikeutettu on tuottaja.
4.2.2 Paristot ja akut jotka markkinoille saattamisen jälkeen tuottaja ottaa takaisin ja vaihtaa asiakkaalle annettavaan
hyvityslaskuun, ovat vapautettuja maksusta, jos maksua ei ole vielä maksettu, tai ovat kohdan 4.2.1 mukaisesti oikeutettuja
korvaukseen.
4.2.3 Yrityksiltä peritään hyvityslaskutapauksissa 150 € hyvityslaskun käsittelystä ja maksamisesta syntyneistä hallinnollisista
kuluista.
4.3 Maksun riitauttaminen
Ellei laskua riitauteta seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta, Recser Oy:n tuottajalle lähettämät laskut
tulee jälkimmäisen toimesta suorittaa kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa laskun päivämäärästä. Tuottaja on
velvollinen maksamaan myöhässä maksetuista laskuista lain mukaisen viivästyskoron. Jos lasku riitautetaan, tuottaja on
velvollinen maksamaan riidattoman osan laskusta sekä toimittamaan yksilöidyn reklamaation ja sen perusteet osoittavan
selvityksen Recser Oy:lle tarkistettavaksi laskun eräpäivään mennessä.
4.4 Tarkastusoikeus
Recser Oy on oikeutettu milloin tahansa suorittamaan tarkistuksia ilmoituksista. Recser Oy:n aloitteesta tehtyjen tarkistusten
suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Recser Oy. Mikäli raportoinnissa todetaan laiminlyöntejä,
tarkastuskustannukset veloitetaan yritykseltä.
5 TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA ILMOITUKSET
Tuottajan tulee informoida Recser Oy:tä asianmukaisista yhteystiedoista ja niiden muutoksista sekä olennaisista muista tämän
sopimuksen toteuttamiseen vaikuttavista muutoksista toiminnassaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden
kuluessa muutoksesta. Ellei muualla erikseen säädetä toisin, kaikki sopimuksen mukaiset ilmoitukset katsotaan kirjallisesti tai
sähköpostilla toimitettuina pätevästi toimitetuiksi.
6 VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN
6.1 Tuottaja ei voi siirtää muille tai vastaanottaa muilta lain tai tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.
6.2 Recser Oy on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen kolmannelle sillä edellytyksellä, että siirronsaaja on hyväksytty, tai
tullaan hyväksymään jätelain tarkoittamaksi tuottajayhteisöksi paristoja ja akkuja koskien.
7 SOPIMUKSEN KESTO
7.1 Sopimus on voimassa taannehtivasti sen vuoden alusta lukien, jolloin sopimus allekirjoitetaan, ellei tuottaja toimita Recser
Oy:lle riittävää selvitystä siitä, että tuottaja on täyttänyt itsenäisesti kyseistä tuottajavastuuta koskevien säännösten vaatimukset
vuoden ensimmäisen päivän ja sopimuksen allekirjoittamisen välillä.
7.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoitushetkestä.
8 MUUTOKSET
8.1 Recser Oy:n hallituksella on oikeus päättää rekisteröinti-, vuosi- ja kierrätysmaksujen määrän, laskentatavan tai
käyttökohteen muutoksista. Muutoksista ilmoitetaan tuottajalle kirjallisesti etukäteen ja muutokset astuvat voimaan ilman
enempiä sopimustoimia kunkin päätöksen osalta hallituksen päätöksen mukaisesti seuraavan raportointikauden alusta. Kun
muutokset liittyvät kohdan 4 velvoitteisiin, niiden ei katsota muuttavan sopimusta olennaisella tavalla eikä oikeuttavan
irtisanomaan sopimusta.
8.2 Recser Oy on oikeutettu hallituksen päätöksellä yksipuolisesti muuttamaan sopimusta vastaamaan lainsäädäntöä tai Recser
Oy:lle sen perusteella esitettyjä viranomaisvaatimuksia, vaikka muutoksella olisi olennainen vaikutus tuottajan velvollisuuksiin.
8.3 Maksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan tuottajalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.
9 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
9.1 Päättyminen ilman tuottamusta
Tuottaja voi päättää sopimuksen kalenterivuoden päättyessä, ilmoittaen siitä 6 kuukautta etukäteen. Kumpikin osapuoli voi
päättää sopimuksen yksipuolisesti ilmoituksella, mikäli tuottajavastuu lakkaa sitomasta tuottajaa tai päätösvaltainen
viranomainen kumoaa Recser Oy:n Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymispäätöksen tuottajayhteisönä.
9.2 Irtisanominen tuottajasta johtuvasta syystä
Recser Oy voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti ilmoituksella, jos Recser Oy huomaa toistuvia epäsäännöllisyyksiä tuottajan
ilmoituksissa, tai jos tuottaja laiminlyö sopimuksen ehtojen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisen eikä ole korjannut
laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asiaa koskevan irtisanomisuhkaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.
9.3 Irtisanominen Recser Oy:stä johtuvasta syystä
Tuottaja voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisella ilmoituksella jos Recser Oy laiminlyö sopimuksen mukaisen velvollisuutensa,
eikä ole korjannut laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) työpäivän kuluessa tuottajan asiaa koskevan ilmoituksen
vastaanottamisesta.
10 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Mikäli syntyy riitaa sopimuksen pätevyydestä, tulkinnasta tai sopimuksen mukaisen velvollisuuden hoitamisesta, sitoutuvat
osapuolet neuvottelemaan saavuttaakseen ratkaisun sovintoteitse. Ellei asiaa saada sovituksi, ratkaistaan asia lopullisesti
Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti välimiesmenettelyssä käyttäen yhtä tai useampaa
välimiestä Helsingissä. Sopimukseen perustuvaa erääntynyttä kierrätys- tai muuta maksua koskeva kanne voidaan panna vireille
ja sitä koskevat väitteet tutkia myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
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