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Reg.kood 90013124 618 1618 EE511700017003758779 

Peterburi tee 46 info@recycling.ee Nordea Bank AB 

Tallinn 11415 www.recycling.ee Eesti filiaal 

 

Palun vastake kõigile avalduses toodud küsimustele ja saatke see meile täidetud kujul tagasi. Kogu avaldatud 

informatsiooni käsitleme konfidentsiaalsena. Taotluses esitatud informatsioon on vajalik hinnapakkumise 

koostamiseks ning see ei kohusta Teid kasutama meie teenuseid. Sertifitseerimisprotsessi kirjeldus on toodud 

Sertifitseerimise üldtingimustes, mis on kättesaadav SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse 

kodulehelt    

 

Iga toote kohta on vaja täita eraldi taotlus. Valikuvariandi „kompost/kääritusjääk“ puhul kustutada ära 

vale variant ja jätta alles Teile sobilik variant.

TAOTLEJA ANDMED 

Ettevõtte nimetus  

Registrikood  

Aadress  

Ettevõtte koduleht   

Ettevõtte juht   Komposti/kääritus-

jäägi tootmise eest 

vastutav isik 

 

Ametinimetus  Ametinimetus  

Telefon  Telefon  

E-post  E-post  

Töötajate arv  

Tootmiseasukoht(ad) (aadress)  

Mitme tootmise asukoha puhul 

– kas tegevused erinevates 

asukohtades on sarnased?  

Kui EI, siis täpsustage 

erinevusi 

 

 

ANDMED SERTIFITSEERITAVA(TE) TOOTE (TOODETE) KOHTA 

Sertifitseeritav(ad) toode 

(tooted) 
 

Standardid ja/või muud 

normdokumendid, millele klient 

sertifitseerimist taotleb 
□ Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määrus  nr 7 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded”    

□ Keskkonnaministri  19.juuli 2017.a. määrus nr 24  

„Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ 

□ Keskkonnaministri 10.05.2016.a. määrusel nr 12  „Nõuded 

biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva 

kääritusjäägi kohta” 

mailto:info@recycling.ee
http://www.recycling.ee/
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Sertifitseerimine  

 

 

 

Kehtiva sertifikaadi number 

□ Esmasertifitseerimine 

□ Kordussertifitseerimine 

 

_________________________ 

 

ANDMED KOMPOSTI/KÄÄRITUSJÄÄGI TOOTMISE KOHTA 

Komposti/kääritusjäägi tootmise 

lähteaine 
 

 

Kuivaine sisaldus kääritusjäägis    _______________________________  □Ei kohaldu                   

 

Komposti/kääritusjäägi 

tootmiseks kasutatakse III 

kategooria lähteaineid 

(loomseid kõrvalsaadusi) 

□ Jah        □Ei 

Veterinaar- ja Toiduameti 

tunnustus  

Tunnustuse number 

(juhul kui on III kategooria) 

□ Olemas □Puudub  

_______________________________ 

Jäätmeluba/kompleksluba 

Jäätmeloa/kompleksloa number 
□ Olemas    □Puudub 

       _______________________________ 

Kasutatav tehnoloogia   

 

Tootmismaht, tonni aastas  

Komposti partiide valmimise 

sagedus     _______________________________  □Ei kohaldu                   

 

Komposti/kääritusjäägi 

tootmises töötavate töötajate arv 
 

Vahetuste arv 

komposti/kääritusjäägi 

tootmises 

 Vahetuses töötavate 

töötajate arv 
 

Komposti/käärtiusjäägi 

tootmisega seonduvad 

sisseostetavad protsessid, 

tegevused 

 

 

 

 

 

Kinnitan taotluses esitatud ja lisatud andmete õigsust. 
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Olen tutvunud ja nõus SERTIFITSEERIMISASUTUSE sertifitseerimise üldtingimustega. 

 

 

TAOTLUSE ESITAJA (VOLITATUD ISIK) 

Nimi: Allkiri: Kuupäev: 

 

 

TÄNAME TAOTLUSE TÄITMISE EEST! 

 

 

TAOTLUSE REGISTREERIMINE (täidab sertifitseerimisasutus) 

Taotluse registreerija nimi: Taotluse registreerimise 

number: _____________ 

Kuupäev: 

 

 


