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Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, 

seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmekoosseis 

 

Andmekogusse kantakse andmed viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud 

kasvuhoonegaase sisaldavate mitte-hermeetiliste või kümme või enam tonni süsinikdioksiidi 

ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate hermeetiliste jahutus- ja kliimaseadmete 

ning soojuspumpade kohta, viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud 

kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete ja kolm või enam kilogrammi osoonikihti 

kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning nende 

käitlemistoimingute kohta, välja arvatud elektrijaotlad, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 

842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta artikli 4 lõikes 1 nimetatud tingimustele. 

 

1. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 

jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade kohta 

1.1 Toote, seadme või süsteemi omaniku ja kontaktisiku andmed. 

1.2 Toote, seadme või süsteemi paigaldamise aeg, nimetus ning asukoht. 

1.3 Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 

1.4 Toote, seadme või süsteemi tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris 

kasutatavale metoodikale. 

1.5 Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ning kogus. 

1.6 Toote, seadme või süsteemi hermeetilisuse andmed. 

1.7 Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi 

ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 

1.8 Toote, seadme või süsteemi jahutamise nimivõimsus. 

1.9 Toote, seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööd, sealhulgas lekkekontrolli 

ning vajaduse korral parandustööd või kasutuselt kõrvaldamise toimingu teinud ettevõtja või 

töötaja andmed. 

1.10 Toodete, seadmete või süsteemide paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse 

korral parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed. 

1.11 Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või pärast 

lekke kõrvaldamist. 

1.12 Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või 

taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse 

andmed. 

1.13 Kokku kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside või osoonikihti kahandavate ainete kogused. 

1.14 Lekkekontrolli kuupäev (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja parandustöid), 

toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused. 

1.15 Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja 

kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud 

kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 

1.16 Toote, seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed. 



1.17 Toote, seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku 

või hooldaja andmed. 

1.18 Toote, seadme või süsteemi ja nendes sisaldunud külmaaine üleandmise andmed pärast 

kasutuselt kõrvaldamist jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale. 

 

2. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete kohta 

2.1 Seadme või süsteemi omaniku ja kontaktisiku andmed. 

2.2 Seadme või süsteemi paigaldamise aeg, nimetus ning asukoht. 

2.3 Seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ning kogus. 

2.4 Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi 

ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 

2.5 Mahutite arv ning rõhk süsteemis olevas mahutis (baarides). 

2.6 Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustöid, sealhulgas lekkekontrolli ning 

vajaduse korral parandustöid või kasutuselt kõrvaldamise toiminguid tegeva ettevõtja või 

töötaja andmed. 

2.7 Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral 

parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed. 

2.8 Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või lekkimise 

tõttu (kustutusaine vahetamine). 

2.9 Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või 

taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse 

andmed. 

2.10 Kokku kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused. 

2.11 Lekkekontrolli kuupäev (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja parandustöid), 

toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused. 

2.12 Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja 

kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud 

kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 

2.13 Seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed. 

2.14 Seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või 

hooldaja andmed. 

2.15 Seadme, süsteemi ja nendes sisaldanud tuletõrjegaasi üleandmise andmed pärast kasutuselt 

kõrvaldamist jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale. 

 

3. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate kohta 

3.1 Seadme omaniku ja kontaktisiku andmed. 

3.2 Seadme paigaldamise aeg, nimetus ning asukoht. 

3.3 Seadme tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris kasutatavale metoodikale. 

3.4 Seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ning kogus. 

3.5 Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed. 

3.6 Seadme lekkemäära andmed tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt. 

3.7 Rõhu või tiheduse jälgimiseks oleva seadme olemasolu andmed. 

3.8 Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustöid, sealhulgas lekkekontrolli ning 

vajaduse korral parandustöid või kasutuselt kõrvaldamise toiminguid tegeva ettevõtja või 

töötaja andmed. 

3.9 Seadme paigaldus, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral parandustööde või 

kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed. 

3.10 Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või 

lekkimise tõttu. 

3.11 Teave, kas paigaldatud aine kogused on ringlusse võetud või taasväärtustatud, sealhulgas 

ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse andmed. 

3.12 Kokku kogutud aine kogused. 



3.13 Lekkekontrolli kuupäev (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja parandustöid), 

toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused. 

3.14 Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja 

kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud 

kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 

3.15 Seadme ümberehitamise andmed. 

3.16 Seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või 

hooldaja andmed. 

3.17 Seadme ja selles sisaldunud aine üleandmise andmed pärast kasutuselt kõrvaldamist 

jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale. 

 

4. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldavate seadmete kohta 

4.1 Seadme omaniku ja kontaktisiku andmed. 

4.2 Seadme paigaldamise aeg, nimetus ning asukoht. 

4.3 Seadmes sisalduva aine tüüp, nimetus ning kogus. 

4.4 Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustöid ning vajaduse korral 

parandustöid või kasutuselt kõrvaldamise toiminguid tegeva ettevõtja või töötaja andmed. 

4.5 Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või lekkimise 

tõttu. 

4.6 Teave, kas paigaldatud või lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse 

võetud või taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva 

asutuse andmed. 

4.7 Seadmest eemaldatud aine kogused. 

4.8 Seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või 

hooldaja andmed. 

4.9 Seadme ja selles sisaldunud aine üleandmise andmed pärast kasutuselt kõrvaldamist 

jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale. 


