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Fluoritud kasvuhoonegaasi ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 

toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmete koosseis 
 
 
Andmekogusse kantakse andmed viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud 
kasvuhoonegaase ja kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 
toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning nende käitlemistoimingute kohta. 
 
1. Andmed fluoritud kasvuhoonegaasi ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 
jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade kohta 
 
(1) Toote, seadme või süsteemi omaniku andmed. 
(2) Toote, seadme või süsteemi andmed, sealhulgas asukoht. 
(3) Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 
(4) Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 
(5) Toote, seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööd, sealhulgas 
lekkekontrolli ning vajaduse korral parandustööd või kasutuselt kõrvaldamise toimingu teinud 
ettevõtja või töötaja andmed. 
(6) Toodete, seadmete või süsteemide paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse 
korral parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed ja kommentaarid. 
(7) Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või 
lekkimise tõttu. 
(8) Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või 
taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse 
andmed. 
(9) Kokku kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside või osoonikihti kahandavate ainete kogused. 
(10) Lekkekontrolli kuupäevad (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja 
parandustöid) ja tulemused. 
(11) Lekke tuvastamise automaatsüsteemi kontrollimise andmed (nõutud 500 või enam 
süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 
(12) Toote, seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele külmaainele ülemineku andmed. 
(13) Toote, seadme või süsteemi üleandmine järgmisele omanikule või hooldajale. 
(14) Toote, seadme, süsteemi ja/või külmaaine üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist 
jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 
 
2. Andmed fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate tuletõrjeseadmete kohta 
 
(1) Seadme või süsteemi omaniku andmed. 
(2) Seadme või süsteemi andmed, sealhulgas asukoht. 
(3) Seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 



(4) Seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 
(5) Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööd, sealhulgas lekkekontrolli ning 
vajaduse korral parandustööd või kasutuselt kõrvaldamise toimingu teinud ettevõtja või 
töötaja andmed. 
(6) Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral 
parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed ja kommentaarid. 
(7) Fluoritud kasvuhoonegaaside kogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või 
teenindamise käigus või lekkimise tõttu (kustutusaine vahetamine). 
(8) Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või 
taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse 
andmed. 
(9) Kokku kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused. 
(10) Lekkekontrolli kuupäevad (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja 
parandustöid) ja tulemused. 
(11) Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimine (kui see on paigaldatud; nõutud 500 või enam 
süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 
(12) Seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed. 
(13) Seadme või süsteemi üleandmine järgmisele omanikule või hooldajale. 
(14) Seadme, süsteemi ja/või tuletõrjegaasi üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist 
tootjafirmale, jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 
 
3. Andmed fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate elektrijaotlate kohta 
 
(1) Seadme omaniku andmed. 
(2) Seadme andmed, sealhulgas asukoht. 
(3) Seadme tüüp (kõrgepinge või keskpinge). 
(4) Seadme paigaldus-, teenindus- ja hooldustööd, sealhulgas lekkekontrolli ning vajaduse 
korral parandustööd või kasutuselt kõrvaldamise toimingu teinud ettevõtja või töötaja andmed. 
(5) Seadme paigaldus, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral parandustööde või 
kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed. 
(6) Sellised SF6 kogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või 
lekkimise tõttu. 
(7) Teave, kas paigaldatud SF6 kogused on ringlusse võetud või taasväärtustatud, sealhulgas 
ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse andmed. 
(8) Kokku kogutud SF6 kogused. 
(9) Lekkekontrolli kuupäevad (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja parandustöid) 
ja tulemused. 
(10) Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise andmed (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi 
ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral). 
(11) Seadme ümberehitamise andmed, kuhu märgitakse pärast seadme registreerimist 
paigaldatud lekke tuvastamise süsteemi andmed. 
(12) Seadme üleandmine järgmisele omanikule, tootjafirmale või jäätmekäitlejale. 
(13) Seadme ja/või SF6 üleandmine pärast kasutuselt kõrvaldamist tootjafirmale, 
jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 
 
4. Andmed fluoritud kasvuhoonegaasi lahustina sisaldavate seadmete kohta 
 
(1) Seadme omaniku andmed. 
(2) Seadme andmed, sealhulgas asukoht. 
(3) Seadme kasutusvaldkond. 
(4) Seadmes sisalduva aine tüüp. 



(5) Seadmest aine koguja/lisaja andmed. 
(6) Fluoritud kasvuhoonegaasi kogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või 
teenindamise käigus või lekkimise tõttu. 
(7) Teave, kas paigaldatud või lisatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse 
võetud või taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva 
asutuse andmed. 
(8) Seadmest eemaldatud aine kogused. 
(9) Seadmes sisalduva aine üleandmine tootjafirmale, jäätmekäitlejale või puhastajale või 
taastajale. 
(10) Seadme üleandmine järgmisele omanikule, tootjafirmale või jäätmekäitlejale. 
 


