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Pakendiettevõtja, kes müüb müügikohas pakendamata toitu või tegeleb valmistoidu
kaasamüügiga ei või anda tarbijale tasuta ühekordselt kasutatavaid toidupakendeid,
see tähendab kaanega või kaaneta mahuteid, millest pakutakse valmistoitu:
1) mis on mõeldud koheseks tarbimiseks kohapeal või kaasa võtmiseks;
2) mida tavaliselt tarbitakse mahutist ning;
3) mis on valmis tarbimiseks ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiset.

Pakendiettevõtja on kohustatud kehtestama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud 
toidupakendile müügihinna, mis ei ole väiksem kui 0,50 eurot. 

Kaasamüüdava toidupakendi hind peab olema müügikohas tarbijale nähtavas kohas ja 
selgesti arusaadav.

Pakendiettevõtja peab müügikohas tarbijat teavitama korduskasutatavate 
alternatiivide olemasolust ja andma infot, kas ja millistel tingimustel müügikoht 
aktsepteerib toidu müümist korduskasutatavasse toidupakendisse.
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Hiljemalt 31. detsembrist 2023 peab eelnevalt nimetatud 
pakendiettevõtja pakkuma tarbijale võimalust toitu kaasa 
osta müüja poolt pakutavasse korduskasutuspakendisse.

Hiljemalt 31. detsembriks 2025 peab eelnevalt nimetatud 
pakendiettevõtja täielikult üle minema 
korduskasutuspakenditele.
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Pakendiettevõtja, kes müüb müügikohas pakendamata kuuma või külma jooki ei või anda 
tarbijale tasuta ühekordselt kasutatavaid joogitopse.

Pakendiettevõtja, kes müüb tarbijale pakendamata kuuma või külma jooki, on kohustatud 
kehtestama ühekordselt kasutatavatele joogitopsile müügihinna, mis ei ole väiksem kui 
0,50 eurot.

Kaasamüüdava joogitopsi hind peab olema müügikohas tarbijale nähtavas kohas ja 
selgesti arusaadav.

Pakendiettevõtja peab müügikohas tarbijat teavitama korduskasutatavate 
alternatiivide olemasolust ja andma infot, kas ja millistel tingimustel müügikoht 
aktsepteerib joogi müümist korduskasutatavasse joogitopsi.
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Hiljemalt 31. detsembrist 2023 peab eelnevalt nimetatud 
pakendiettevõtja pakkuma tarbijale võimalust jooki kaasa 
osta müüja poolt pakutavasse korduskasutuspakendisse.

Hiljemalt 31. detsembriks 2025 peab eelnevalt nimetatud 
pakendiettevõtja täielikult üle minema 
korduskasutuspakenditele.
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Kohaliku omavalitsuse organ on kohustatud tagama hiljemalt 1. 
jaanuariks 2023, et tema haldusterritooriumil toimuvatel avalikel 
üritustel kasutatakse korduskasutatavaid pakendamata toidu ja 
joogi serveerimiseks mõeldud anumaid ja söögiriistasid.

Kohaliku omavalitsuse organ on kohustatud eelnevalt nimetatud 
nõuded sätestama kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjas või  
avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korras.
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