
 
 

 „Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 
„Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate  

toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri  
põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid” 

lisa 7 
[RT I, 04.01.2013, 26 – jõust. 07.01.2013] 

 
 

Andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate pingejaotlate käitlemistoimingute kohta vastavalt välisõhu 

kaitse seaduse § 122
16

 lõikele 3 

 
1. Seadme unikaalne tähis FOKA registris

1  

 

1.1 Seadme 
käitlemistoimingute 
teostaja2 3 

Ärinimi või nimi  

Äriregistrikood või isikukood   

Osakutsetunnistuse/4töötaja sertifikaadi 
andja nimi5 

 

Osakutsetunnistuse/ töötaja sertifikaadi 
number 

 

Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi 
kehtivusaeg  

Algus 
(pp.kk.aaaa) 

 Lõpp 
(pp.kk.aaaa) 

 

Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi 
omaja ees- ja perekonnanimi 

 

Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi 
omaja isikukood 

 

Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi 
omaja telefoni nr 

 

Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi 
omaja e-posti aadress 

 

 

1.2 Seadme omanik6 Ärinimi või nimi  

Äriregistrikood või isikukood  

 
  



 
 

2. Seadmes sisalduva SF6 eemaldamine ja lisamine  

 

2.1 Kuupäev, 
(pp.kk.aaaa) 

2.2 Eemaldatud kogus7, 
kg 
 

2.3 Kogu seade 
vakumeeritud8 

2.4 Lisatud kogus, kg 

9 
2.5 Aine lisamise või eemaldamise põhjus 

     

2.6 Seadmest eemaldatud aine üle antud 12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1 Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ................................ 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust: 
 
Lisa 7 täitja: (ees- ja perekonnanimi, telefoni nr, e-postiaadress)............................................................................................................................................. 
 
Esindusõigusega isik või tema volitatud isik: (ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev).................................................................................................... 
 
                                                 
1 Unikaalne tähe- või numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja hoolderaamatu kandeid ning mida seadme esmakandel ei täideta. 
2 Isik, kellele omanik on teinud ülesandeks nimetatud toote, seadme või süsteemi käitlemistoimingute teostamise.  
3 Osakutsetunnistuse/töötaja sertifikaadi olemasolu on nõutav ainult aine eemaldamisel ja kogumisel. 

puhastajale/taastajale  
  
jäätmekäitlejale10  
  

Ärinimi või nimi  

Äriregistrikood või isikukood  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr11  

e-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
4 Euroopa Liidu teise liikmesriigi töötaja sertifikaat, mis on antud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008. 
5 Näiteks Kutsekoda või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi nõuetekohast sertifitseerimispädevust omava asutuse või ettevõtte nimi. 
6 Käitaja välisõhu kaitse seaduse § 12214 lõike 3 tähenduses, st fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik. 
7 Seadmest võib ainet eemaldada ja koguda vaid asjakohase osakutsetunnistusega või teise Euroopa Liidu liikmesriigi sertifikaadiga töötaja, kelle sertifikaati tunnustatakse 
vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008. 
8 Tähista ristiga juhul, kui toimub seadme kasutuselt kõrvaldamine. 
9 Seadmesse võib ainet lisada vaid asjakohase osakutsetunnistusega või teise Euroopa Liidu liikmesriigi sertifikaadiga töötaja, kelle sertifikaati tunnustatakse vastavalt 
Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008. 
10 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu ohtlike jäätmete üldkoodiga 14 06 või ohtlike jäätmete koodiga 14 06 02* tähistatud jäätmete käitlemiseks.  
11 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimise korral.  
12 Tähista ristiga, seadmest võib ainet koguda vaid asjakohase osakutsetunnistusega või teise Euroopa Liidu liikmesriigi sertifikaadiga töötaja, kelle sertifikaati tunnustatakse 
vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008. 


