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Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 83  
„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 4 

 
 
 
 
 
 
Andmed fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme või süsteemi võõrandamise, 
kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise kohta atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõike 3 
järgi1 
 
1. Toote/seadme/süsteemi unikaalne tähis FOKA registris2  

 
1.1 Toote/seadme/süsteemi 
omanik3 

Ärinimi või nimi  

Äriregistri kood või isikukood   

                                                 
 
 
1 Kui viis või enam süsinikdioksiidi (CO2) ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase või kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldav toode, seade, 
süsteem või mahuti on juba FOKA registris registreeritud, peab käitleja selle toote, seadme, süsteemi või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt 
kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise registreerima FOKA registris kahe nädala jooksul asjaomasest toimingust arvates. 
2 Unikaalne tähe- või numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja hoolderaamatu kandeid ning mida seadme esmakandel ei täideta. 
3 Käitleja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 191 lõike 3 tähenduses, st fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik või käitleja atmosfääriõhu kaitse 
seaduse § 184 lõike 3 tähenduses, s.t osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik. 



2 
 

 
2. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate jahutus-, kliimaseadme, soojuspumba, 
elektrijaotla võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise kohta atmosfääriõhu 
kaitse seaduse § 193 lõike 3 kohaselt 
 
2.1. Toote/seadme/süsteemi üleandmine järgmisele omanikule. 
 
2.1.1. Toimiv toode/seade/süsteem üle antud koos ainega. 
 
2.1.2. Uue omaniku andmed  (täidab eelmine omanik)4: 
 
Ärinimi või nimi  

Äriregistri kood või isikukood  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
2.1.3. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ................................ 
 
2.2. Toote/seadme/süsteemi koos selles sisalduva ainega üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
2.2.1. Üle antud5: 
 
Tootjale või turustajale6 7  
  
Jäätmekäitlejale8  

 
Ärinimi   

Äriregistri kood   

Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr9 

 

Toote kaubamärgi nimetus10  

Kontaktaadress  



3 
 

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr11  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
2.2.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)................................ 
 
2.3. Ainest tühja (vakumeeritud) toote/seadme/süsteemi üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
2.3.1. Üle antud12: 
 
Tootjale või 
turustajale13 14  

 

  
Jäätmekäitlejale15  

 
  
Muu16  

 
 
Seadme osa17   

Ärinimi  

Äriregistri kood   

Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr 18  

 

Toote kaubamärgi nimetus19  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr20  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  
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2.3.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)..............................… 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust: 
 
Lisa 4 täitja (ees- ja perekonnanimi, telefoni nr, e-posti aadress).................................................................................................................................... 
 
Esindusõigusega isik või tema volitatud isik (ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev)..........................................................................................…… 
 
2.4. Aine üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
2.4.1. Üle antud21: 
 
Tootjale või turustajale22 23  
  
Jäätmekäitlejale24  
 
Omanikule  

 
Ärinimi   

Äriregistri kood   

Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr25 

 

Toote kaubamärgi nimetus26  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr27  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
2.4.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)................................ 
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3. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava tuletõrjeseadme võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise 
ja jäätmekäitlejale üleandmise kohta atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõike 3 kohaselt 
 
3.1. Seadme üleandmine järgmisele omanikule. 
 
3.1.1. Toimiv seade üle antud koos ainega. 
 
3.1.2. Uue omaniku andmed  (täidab eelmine omanik)28: 
 
Ärinimi või nimi  

Äriregistri kood või isikukood  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
3.1.3. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ................................ 
 
3.2. Seadme koos selles sisalduva ainega üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
3.2.1. Üle antud29: 
 
Tootjale või 
turustajale30 31 

 

  
Jäätmekäitlejale32  

 
Muu33  

 
 
Seadme osa34  

Ärinimi  

Äriregistri kood   
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Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr35 

 

Toote kaubamärgi nimetus36  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr37  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
3.2.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ................................ 
 
3.3. Ainest tühja (vakumeeritud) seadme üleandmine/mahakandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
3.3.1. Üle antud38: 

 
Tootjale või 
turustajale39 40 

 

  
Jäätmekäitlejale41  

 
 
Seadme osa42  

Ärinimi  

Äriregistri kood   

Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr43 

 

Toote kaubamärgi nimetus44  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr45  

E-posti aadress  
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Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
3.3.2. Kinnitan, et ainest tühi (vakumeeritud) seade on kasutuselt kõrvaldatud  

3.3.3. Üleandmise/mahakandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)..............................… 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust: 
 
Lisa 4 täitja (ees- ja perekonnanimi, telefoni nr, e-posti aadress):........................................................................................................................................... 
 
Esindusõigusega isik või tema volitatud isik (ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev):............................................................................................ 
 
3.4. Aine üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
3.4.1. Üle antud46: 
 
Tootjale või turustajale47 48  
  
Jäätmekäitlejale49  

 
Omanikule  

 
Ärinimi   

Äriregistri kood   

Tootja probleemtoodete registris 
registreeringu nr50 

 

Toote kaubamärgi nimetus51  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr52  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  
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3.4.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)................................ 
 
 
                                                 
 
 
4 Uus omanik peab seadme uuesti registreerima hiljemalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 2 sätestatud tähtajaks. 
5 Tähista ristiga. 
6 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13 tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
7 Üleandmisele kuuluv seade on komplektne seade ehk seade, mis on kasutamiseks valmis (seadme komponendid paiknevad ühes korpuses ning seadet on võimalik ümber 
paigutada komponente eemaldamata), jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud elektroonikaromu. 
8 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks jäätmekoodiga 14 06 01*, 14 06 02*, 16 02 15*, 16 02 11*, 16 05 04*, 16 05 07*, 16 05 08* või 20 01 23* või 
jäätmenimistu alajaotise koodiga 14 06, 16 02, 16 05 või 20 01, kui eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
9 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
10 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
11 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
12 Tähista ristiga. 
13 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 tähenduses. 
14 Üleandmisele kuuluv seade on komplektne seade ehk seade, mis on soetades kasutamiseks valmis (seadme komponendid paiknevad ühes korpuses ning seadet on võimalik 
ümber paigutada komponente eemaldamata), jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud elektroonikaromu. Tootjavastutus laieneb ka mittekomplektse 
seadme kompressori osale. Kui seadmel on mitu kompressorit, mille on valmistanud eri tootjad, tuleb iga tootja kompressori(te) loovutamiseks täita uuesti p 2.3.1. Tootja osa. 
15 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks või jäätmekoodiga 16 02 14, 16 02 15* või 20 01 36 või jäätmenimistu alajaotise koodiga  16 02 või 20 01, kui 
eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga 
16 Lisa kommentaar. 
17 Täidetakse juhul, kui tootjale antakse üle seadme osa, näiteks kompressor. 
18 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
19 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
20 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
21 Tähista ristiga. 
22 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13 tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
23 Üleandmisele kuuluv seade on komplektne seade ehk seade, mis on kasutamiseks valmis (seadme komponendid paiknevad ühes korpuses ning seadet on võimalik ümber 
paigutada komponente eemaldamata), jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud elektroonikaromu. 
24 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks jäätmekoodiga 14 06 01*, 14 06 02*, 16 02 15*, 16 02 11*, 16 05 04*, 16 05 07*, 16 05 08* või 20 01 23* või 
jäätmenimistu alajaotise koodiga 14 06, 16 02, 16 05 või 20 01, kui eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
25 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
26 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
27 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
28 Uus omanik peab seadme uuesti registreerima hiljemalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 2 sätestatud tähtajaks. 
29 Tähista ristiga. 
30 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13 tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
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31 Üleantav seade, mis on soetamise ajal kasutamiseks valmis ehk komplektne seade ning on jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud 
elektroonikaromu. Tootjavastutus laieneb ka tulekustutusseadme juhtpaneelile, mida saab tootjale tagastada ka juhul, kui tegemist on mitmest komponendist koosneva 
mittekomplektse kustutusseadmega. 
32 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks jäätmekoodiga 14 06 01*, 14 06 02*, 16 02 11*, 16 02 15*, 16 05 04*, 16 05 07*, 16 05 08* või 20 01 23* või 
jäätmenimistu alajaotise koodiga 14 06, 16 02, 16 05 või 20 01, kui eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
33 Täidetakse juhul, kui mahutites olev kustutusaine loovutatakse kustutusaine valmistajale või maaletoojale. 
34 Täidetakse juhul, kui tootjale antakse üle seadme osana tulekustutusseadme juhtpaneel. 
35 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
36 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
37 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
38 Tähista ristiga. 
39 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13 tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
40 Üleantav seade on soetamise ajal kasutamiseks valmis ehk komplektne seade ning on jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud elektroonikaromu. 
Tootjavastutus laieneb ka tulekustutusseadme juhtpaneelile, mida saab tootjale tagastada ka juhul, kui tegemist on mitmest komponendist koosneva mittekomplektse 
kustutusseadmega. 
41 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks jäätmekoodiga 16 02 14, 16 02 15* või 20 01 36 või jäätmenimistu alajaotise koodiga  16 02 või 20 01, kui 
eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
42 Täidetakse juhul kui tootjale antakse üle seadme osana tulekustutusseadme juhtpaneel. 
43 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
44 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
45 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
46 Tähista ristiga. 
47 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13  tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
48 Üleandmisele kuuluv seade on komplektne seade ehk seade, mis on kasutamiseks valmis (seadme komponendid paiknevad ühes korpuses ning seadet on võimalik ümber 
paigutada komponente eemaldamata), jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmest tekkinud elektroonikaromu. 
49 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks jäätmekoodiga 14 06 01*, 14 06 02*, 16 02 15*, 16 02 11*, 16 05 04*, 16 05 07*, 16 05 08* või 20 01 23* või 
jäätmenimistu alajaotise koodiga 16 02, 16 05 või 20 01, kui eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
50 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
51 Täidetakse ainult tootja valimisel. 
52 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
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4. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldava seadme võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise 
ja üleandmise kohta atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõike 3 kohaselt 
 
4.1. Seadme üleandmine järgmisele omanikule. 
 
4.1.1. Toimiv seade üle antud koos ainega. 
 
4.1.2. Uue omaniku andmed (täidab eelmine omanik)53: 
 
Ärinimi või nimi  

Äriregistri kood või isikukood  

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

E-posti aadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
4.1.3. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa)................................ 
 
4.2. Seadme koos selles sisalduva ainega üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist. 
 
4.2.1 Üle antud54: 
 

 
 
 
 
Ärinimi   

Äriregistri kood   

Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr57  

E-posti aadress  

Tootjale või 
turustajale55 

 

  
Jäätmekäitlejale56  



11 
 

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 
4.2.2. Üleandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ................................ 
 
4.3. Kinnitan, et ainest tühi seade on kasutuselt kõrvaldatud  
 
4.3.1. Üleandmise/mahakandmise kuupäev (pp.kk.aaaa) ..............................… 
 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust: 
 
Lisa 4 täitja (ees- ja perekonnanimi, telefoni nr, e-postiaadress) ..................................................................................................................................... 
 
Esindusõigusega isik või tema volitatud isik (ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev) ............................................................................................... 
                                                 
 
 
53 Uus omanik peab seadme uuesti registreerima hiljemalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 2 sätestatud tähtajaks. 
54 Tähista ristiga. 
55 Üle antud tootjale jäätmeseaduse § 23 lõike 13 tähenduses või turustajale jäätmeseaduse § 23 lõike 5 tähenduses. 
56 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu jäätmete käitlemiseks või jäätmekoodiga 14 06 01*, 14 06 02* või 20 01 23* või jäätmenimistu alajaotise koodiga 14 06 või 20 01, kui 
eelnimetatud jäätmeliikide koodid on määratud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga. 
57 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 


