PEFC kaubamärkide kasutusleping – kasutajagrupp C: PEFC
rahvusvahelise tarneahela standardi alusel sertifitseeritud
üksused
Käesoleva lepingu on sõlminud
(1)

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu MTÜ, edaspidi “EMSN”,
tegevuskoha aadress Toompuiestee 24, 10149 Tallinn, Eesti

(2)

[Kaubamärkide kasutaja nimi], tegevuskoha aadress [aadress],

ja

[Kaubamärkide kasutaja nimi], tegevuskoha aadress [aadress],
[Kirjutage kõik käesoleva lepinguga hõlmatud kaubamärkide kasutajad eraldi
reale]

Edaspidi “Kaubamärkide kasutaja(d)”,

arvestades, et [organisatsiooni(de) nimi (nimed)], on kaubamärkide kasutaja(d) kaubamärkide
kasutajagrupi C mõistes: PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi alusel sertifitseeritud üksused,
nagu on määratletud standardis PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded;
arvestades, et kõik kaubamärkide kasutajatena nimetatud organisatsioonid vastutavad üheskoos ja
eraldi võetult käesoleva lepingu mistahes õiguste ja kohustuste täitmise eest. Kui üks
organisatsioonidest ei täida mistahes kohustust ja/või leping peatatakse või lõpetatakse ühe
organisatsiooni osas, peatatakse või lõpetatakse leping ka kõikide teiste lepinguga hõlmatud
kaubamärkide kasutajate organisatsioonide osas;
arvestades, et PEFC Nõukogu omab ning PEFC Nõukogul on autoriõigus järgmistele registreeritud
PEFC kaubamärkidele:
PEFC logo

ja PEFC initsiaalid;
arvestades, et kaubamärkide kasutajale(kasutajatele) väljastatakse PEFC kaubamärkide
kasutuslitsents koos litsentsinumbriga PEFC/…… ja võimaldatakse kasutada PEFC kaubamärke
tooteväliselt vastavalt standardile PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded ja
kooskõlas käesoleva lepinguga;
arvestades EMSNi 01.01.2021 kehtestatud hinnakirja kaubamärgi kasutamise tasude osas, mille
kohaselt PEFC tarneahela sertifikaati omavatele organisatsioonidele ei rakendu PEFC kaubamärgi
kasutamise tasu;
ning on sellega kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Alusdokumendid
1. Käesolevad alusdokumendid moodustavad osa lepingu dokumentatsioonist ja on kättesaadavad
EMSNi kodulehel:
PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded;
PEFC ST 2002, Metsa- ja puupõhiste toodete tarneahel. Nõuded;
PEFC EGD 1005, PEFC kaubamärkide kasutuslitsentside väljastamise kord EMSNi poolt.
2. Nimetatud alusdokumendid on hetkel kehtivad ning PEFC Nõukogu ja/või EMSN võivad neisse
vajadusel sisse viia muudatusi.

Artikkel 2. Standardi PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded
tõlgendamine käesoleva lepingu mõistes
1. Tooteväline kasutamine
PEFC kaubamärkide kasutus teisel viisil kui tootepealne kasutus, mis ei viita konkreetsele tootele
või PEFC sertifitseeritud metsast pärinevale toormaterjalile.
2. Tootepealne kasutus
PEFC kaubamärkide kasutus, mis viitab PEFC-sertifitseeritud materjalile tootes, või mida ostjad või
üldsus tunnevad või teavad kui PEFC-sertifitseeritud materjali. Tootepealne kasutus võib olla otsene
(PEFC kaubamärkidega märgistatakse materiaalsed tooted) või kaudne (kaubamärgid viitavad
materiaalsetele toodetele, kuigi märgiseid ei panda otseselt tootele).

Artikkel 3. PEFC kaubamärkide omandiõigus
1. PEFC logo ja PEFC initsiaalid on autoriõigusega kaitstud materjalid ning rahvusvaheliselt
registreeritud kaubamärgid, mille omanik on PEFC Nõukogu. Käesolevat autoriõigusega kaitstud
materjali ei tohi ilma PEFC Nõukogu loata kasutada. PEFC Nõukogul on materjali loata
kasutamise korral õigus võtta õiguslikke meetmeid.

Artikkel 4. Kaubamärgikasutaja(te) kohustused
1. Kaubamärkide kasutaja(d) on kohustatud kasutama PEFC kaubamärke vastavalt hetkel kehtivale
standardile PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded ja vastavalt PEFC Nõukogu
aeg-ajalt tehtavatele muudatustele.
2. Kaubamärkide kasutaja(d) on kohustatud hoidma end muudatustega kursis ning kohandama
kaubamärkide kasutust vastavalt PEFC Nõukogu tehtud muudatustele käesolevas standardis.
3. Kaubamärkide kasutaja(d) on kohustatud teavitama PEFC Nõukogu koheselt ja tõepäraselt mis
tahes muudatustest kaubamärkide kasutaja(te) isikuandmetes ja sertifiteerimisstaatuses.
4. EMSNi nõudmisel peab (peavad) kaubamärkide kasutaja(d) esitama nimekirja PEFC
kaubamärkide kõikidest tootepealsetest ja tootevälistest kasutustest, näiteks toodete,
tootekategooriate, tootmisühikute jne kaupa, nii detailselt, kui võimaldab kaubamärkide kasutaja
tarneahela süsteem.

Artikkel 5. EMSNi kohustused
1. EMSN on kohustatud saatma teavituse kaubamärkide kasutaja (kasutajate) kehtivale e-maili
aadressile mis tahes muudatustest PEFC Nõukogu PEFC kaubamärkidega seotud standardites
ja muus dokumentatsioonis, mis puudutab (puudutavad) käesolevat lepingut. Juhul, kui
kaubamärkide kasutaja(d) ei ole muudatusega nõus, võib (võivad) kaubamärkide kasutaja(d)

lepingu lõpetada vastavalt artikli 7 punktis 1 sätestatule.
2. EMSN võimaldab kaubamärkide kasutajale (kasutajatele) ligipääsu PEFC märgise generaatorile
5 tööpäeva jooksul alates mõlema osapoole lepingule allakirjutamisest.

Artikkel 6. Trahv
1. EMSNil on õigus kaubamärkide loata kasutamise puhul määrata lepinguline trahv eurodes
summas, mis moodustab ühe viiendiku kaubamärgi loata kasutamisega seotud toodete
turuväärtusest, välja arvatud juhul, kui kaubamärkide kasutaja(d) tõendavad, et selline loata
kasutus oli tahtmatu. Viimasel juhul on trahv 10 000 EUR.

Artikkel 7. Lepingu lõpetamine
1. Kumbki lepingu osapool võib lepingu lõpetada üks (1) kuu pärast etteteatamist vastava osapoole
kehtival e-maili aadressil.
2. EMSN võib lepingu ajutiselt peatada, kui on tekkinud kahtlus lepingu või standardi PEFC ST
2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded rikkumisega, niikauaks, kuni uurimine kestab.
3. Juhul, kui avastatakse PEFC kaubamärkide väärkasutus või on tekkinud selline kahtlus, saadab
EMSN PEFCle teadaoleva(te) kaubamärkide kasutaja(te) kehtivale e-mailile kirjaliku nõude
selgituse andmiseks ja teate lepingu ajutisest tühistamisest. Kaubamärkide kasutajal(tel) on kaks
(2) nädalat alates e-mail saatmise kuupäevast, et kinnitada e-maili kättesaamist ja selgitada
EMSNile asjaolusid. Lepingu ajutine peatamine jääb jõusse maksimaalselt üheks (1) kuuks
pärast seda, kui kaubamärkide kasutaja(d) on andnud EMSNile selgituse kaubamärkide
väärkasutusest, et EMSN saaks asja uurida. Juhul, kui väärkasutus leiab kinnitust, pikendatakse
lepingu ajutist peatamist veel kuni kolmeks (3) kuuks. Nende kolme (3) kuu jooksul rakendab
(rakendavad) kaubamärkide kasutaja(d) väärkasutuse lahendamiseks parandusmeetmeid.
Pärast kolme (3) kuu möödumist kontrollib EMSN korrektiivmeetmete rakendamist ja tulemusi
ning selle põhjal kas võtab tagasi lepingu ajutise peatamise või lõpetab alatiseks kaubamärkide
kasutamise lepingu. Mõlemal juhul teavitab EMSN kaubamärkide kasutajat (kasutajaid) oma
otsusest kirjalikult.
4. Väärkasutuse kahtluse uurimise käigus on EMSNil õigus ise läbi viia või volitada kolmandat isikut
EMSNi nimel läbi viima kaubamärkide kasutaja(te) tegevuskohal kohapealset kontrolli, kui
kolmas osapool on EMSNile esitanud kaebuse või EMSN on veendunud, et lepingut on rikutud.
Kaubamärkide kasutaja(d) kannavad kohapealse kontrolliga seotud kulud ja mis tahes muu
kahju.
5. EMSN võib lepingu ajutiselt tühistada kohese jõustumisega, kui kaubamärkide kasutajat
(kasutajaid) uurinud sertifitseerimisasutusel on tekkinud kahtlus, et kaubamärkide kasutaja(d) on
väärkasutanud tarneahela sertifitseerimist. Lepingu peatamine kestab seni, kuni
sertifitseerimisasutus on uurimise lõpetanud. Juhul, kui sertifitseerimisasutus otsustab
kaubamärkide kasutajale (kasutajatele) sertifikaadi alles jätta, hakkab kaubamärkide
kasutusleping uuesti kehtima. Juhul, kui sertifikaat peatatakse, lõpetatakse käeolev
kaubamärkide kasutusleping samal kuupäeval sertifitseerimislepinguga.
6. EMSN võib käesoleva lepingu koheselt lõpetada juhul, kui on põhjust arvata, et käesoleva
lepingu mis tahes sätet või standardi PEFC ST 2001, PEFC Kaubamärkide reeglid – nõuded
kehtiva versiooni nõudeid ei järgita või kaubamärkide kasutaja(d) on kahjustatud PEFC Nõukogu
ja/või EMSNi mainet.
7. PEFC tunnustatud tarneahela sertifikaadi kehtivuse tühistamisel või lõpetamisel peatatakse või
lõpetatakse automaatselt ka PEFC kaubamärkide kasutusleping, mis jõustub samal ajal kui
tarneahela sertifikaadi kehtivuse lõpetamine või tühistamine.

8. PEFC tunnustatud tarneahela sertifikaadi kehtivuse ajutisel katkestamisel katkestatakse
automaatselt ka PEFC kaubamärkide kasutusleping, mis jõustub samal kuupäeval kui tarneahela
sertifikaadi kehtivuse ajutine katkestamine ja kehtib niikaua, kuni peatamine tühistatakse. Juhul,
kui ajutine peatamine tühistatakse ja tunnustatud tarneahela sertifikaat on jälle kehtiv, hakkab
samal kuupäeval uuesti kehtima ka käesolev leping. Kui ajutine peatamine lõpeb sertifikaadi
kehtivuse lõpetamise või sertifikaadi tagasivõtmisega, lõpetatakse käesolev leping automaatselt
samal kuupäeval kui lõpetatakse sertifikaadi kehtivus või võetakse sertifikaat tagasi.
9. EMSN ei ole kohustatud kompenseerima mis tahes kulusid või kahju, mida ajutine peatamine või
lõpetamine võib kaubamärkide kasutajale tekitada.

Artikkel 8. Andmehaldus
1. PEFC kaubamärkide kasutuslitsentsi väljastamiseks peab PEFC Nõukogu/EMSN koguma
teatavaid isikuandmeid kaubamärkide kasutajate kohta. Kogutud isikuandmed on järgmised:
kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Nimetatud teave on vajalik
PEFC sertifitseerimisskeemi tavapäraseks toimimiseks. Need andmed avalikustatakse PEFC
veebilehel (PEFC Nõukogu veebilehel ja/või EMSNi veebilehel) ning PEFC võib neid andmeid
jagada kolmandate isikutega üksnes sertifitseerimise eesmärgil. Kõnealuste andmete
kasutamine on vältimatu PEFC sertifitseerimise skeemi tegevuste läbiviimiseks, näiteks selleks,
et tarbijad ja kolmandad isikud saaksid kindlaks teha PEFC kaubamärkide kasutuslitsentsi
kehtivust ja sertifitseeritud tooteid.
2. Kaubamärkide kasutajate isikuandmed on avalikkusele kättesaadavad viis (5) aastat peale
kaubamärkide kasutuslitsentsi kehtivuse lõppemist. Seejärel hoitakse andmeid
organisatsioonisiseses andmebaasis, et pidada litsentside üle arvet. PEFC Nõukogu annab
kaubamärkide kasutajale (kasutajatele) nõudmisel teavet selle kohta, millised isikuandmed on
PEFC Nõukogu/EMSNi valduses. Kaubamärkide kasutajal (kasutajatel) on õigus igal ajal oma
isikuandmetele juurde pääseda või neid kontrollida, muuta, parandada või kustutada. Juhul, kui
kaubamärkide kasutaja(d) soovivad mõnd nimetatud õigustest kasutada, võib ta (võivad nad)
EMSNiga ühendust võtta aadressil info@pefc.ee.
3. PEFC kaubamärkide kasutuslitsentsi lepingule alla kirjutades nõustub (nõustuvad) kaubamärkide
kasutaja(d) kirjeldatud andmete kasutamise korraga. Juhul, kui kaubamärkide kasutaja(d) ei
soovi kõnealust teavet avalikustada, PEFC kaubamärkide kasutuslitsents lõpetatakse.
4. Lisateavet selle kohta, kuidas PEFC Nõukogu/EMSN andmeid haldab, saab PEFC Nõukogult või
EMSNilt.

Artikkel 9. Lepingu kehtivus
1. Leping jõustub mõlema osapoole lepingule allakirjutamise hetkest ja kehtib niikaua, kuni kehtib
sertifikaat, välja arvatud juhul, kui leping lõpetatakse vastavalt artiklile 7.

Artikkel 10: Kohaldatav õigus ja õigusemõistmise koht
1. Käesoleva lepingu osas kohaldatakse Eesti seadusandlust.
2. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
Allkirjastatud kahes eksemplaris või digitaalselt ühes eksemplaris.

EMSNi nimel

[kaubamärkide kasutaja] nimel

…………………………………..

…………………………………..

