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1.1.2 Millist mõju avaldab kliima soojenemine meie keskkonnale?
Kui temperatuur tõuseb sajandi lõpuks 3-4 °C võrra, 
hakkab sagedamini esinema äärmuslikke ilmastiku-
nähtusi: 

•  Polaaralade jää sulab.

•  Arktika elustik (nt jääkarud) satub oma elupaiga 
kadumise tõttu väga rasketesse tingimustesse ja võib 
välja surra.

•  Liustikud sulavad (näiteks Himaalajas, Andides ja 
Hindu Kuši mäestikus Pakistani ja Afganistani vahel). 
Selle tagajärjel jäävad paljud inimesed oma elutege-
vuses veeta ning toidu kasvatamine muutub liustike 
veest sõltuvates piirkondades keeruliseks või võima-
tuks. Liustike sulamisest ohustatud piirkondades elab 
1 miljard inimest.

•  Veemasside soojuspaisumise ja polaarjää sulamise 
tagajärjel tõuseb merepinna tase ja ka veetemperatuur. 
Mõned riigid võivad jääda vee alla. Näiteks India oo-
keanis paiknevatel Maldiividel tehakse juba plaane, 
kuhu oma inimesed evakueerida, kui nende saar oo-
keani alla jääb.

•  Läänemere piirkond on viimaste uurimuste kohaselt 
keskmisest rohkem mõjutatud, sest selles piirkonnas 
toimus soojenemine eelmisel sajandil ülemaailmsest 
õhusoojenemisest 0,1 °C kiiremini. 

•  Äärmuslikud temperatuurid muutuvad kõrgemaks 
ja temperatuuri kõikumine päeva jooksul väheneb. 
2003. a suve kõrgete temperatuuride (mõnedes piir-
kondades üle 40 kraadi varjus) tõttu suri ainuüksi 
Prantsusmaal 15 000 inimest ja terves Euroopa 33 000 
inimest. Enamus neist olid vanad ja haiged. Suremus 
kasvab  juba 22 °C  juures. 30 °C juures tõuseb sure-
mus juba 10%.

•  Läänemere piirkonnas suureneb sademete hulk tal-
vel oluliselt, kusjuures suurem osa sademeist tuleb 
maha vihmana. Ilm on pikalt hall, sombune ja sajune. 

•  Suvel pikenevad kuivaperioodid, mis suurendavad 
metsades tuleohtu ja kahjustavad saaki. Kuigi taimed 
kasvavad kiiremini kui praegu, tekib ka rohkem kah-
jureid ja taimehaigusi. Läänemeremaade soojem klii-
ma sobib suurepäraselt puukidele.

•  Kõrbed levivad -  ka Euroopasse, näiteks Hispaa-
nia lõunapiirkondadesse, kus toodetakse väga suur osa 
Euroopas söödavatest tomatitest, maasikatest ja muu-
dest köögiviljadest.

•  Teatud osa maailmas kasutatavast põllumajandus-
maast langeb ebasobivate kliimatingimuste tõttu kasu-
tusest välja, mis toob kaasa toidunappuse ja 
 toiduhindade tõusu.

•  2020. aastaks võib mõnedes Aafrika riikidest vihma-
ga niisutatavatel põllumajandusaladel saagikus vähe-
neda kuni 50%.

•  Kui globaalne keskmine temperatuuri tõus ületab 
1,5-2,5 °C, satub ligikaudu 20-30% taime- või looma-
liikidest suurenenud väljasuremise ohtu. 

•  Ebasobivaks muutuvate elutingituste tõttu tekib üha 
ulatuslikumaks muutuv kliimamigratsioon. Ainuüksi 
2008.a pidi enam kui 20 miljonit inimest ootamatute 
kliimakatastroofide tõttu oma kodust lahkuma. Arva-
takse, et 2050. a on see arv juba 200 miljonit. 

•  Suured rahvahulgad lähevad liikvele, et leida eluks 
sobivaid olusid.  See toob omakorda kaasa rahutused, 
terrori ja sügavad konfliktid erinevate rahvusgruppide 
vahel. Pole välistatud, et ka Eesti peab hakkama klii-
mapõgenike temaatikaga tegelema
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Rahvusvahelised jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste ohjeldamiseks

Eesti on teinud ühisrakenduse projekte ja rakendab 
heitkogustega kauplemise mehhanismi. Ühisrakendu-
sest saavad osa võtta vaid kliimamuutuste raamkon-
ventsiooni i lisa osalised. Tegemist on projektipõhise 
kliimamuutuste leevendamismehhanismiga, millel on 
reeglina kaks osapoolt: investeerijariik   ja vastuvõtja-
riik. investeerijariik korraldab projekti finantseerimist 
ja seiret, abistab oskusteabe ja omapoolse administra-
tiivse panusega. omandades vastutasuks õiguse teatud 
osale projekti teostamise tulemusena välditud kasvu-
hoonegaaside heitkogusele. rahvusvahelised kokku-
lepped on ühisrakendusprojektide teostamise aluseks.

Kuna Kyoto protokolli kohustusperiood lõppeb 2012. 
aastal, on tekkinud vajadus uue globaalse kliimalepin-
gu järele. 

Kopenhaagenis võeti vastu küll lühike ja väga üldine 
kokkulepe (Copenhagen Accord), kuid see ei sisalda-
nud siduvaid eesmärke ja meetmeid.

uus leping peaks olema võimalikult kõikehõlmav, kaa-
sama kõik tööstusriigid ja ka arenguriigid, kellest osa 
on samuti suured saastajad. Edu saab saavutada üks-
nes tegevustele orienteeritud otsuste vastuvõtmisega. 
Järgmine Kyoto protokolli osaliste konverents toimub 
2010. a lõpus Mehhikos Cancunis. Eeldatavasti jõutak-
se töötava õigusliku raamistikuni 2011. a. 

ViiMASE PAAri AASTA JooKSuL oN  Euroo-
PAS TEHTud PALJu SELLEKS, ET VäHENdAdA 
KLiiMAMuuTuSTE MõJuSid NiNg PArEMiNi 
KoHANEdA ToiMuVATE MuuTuSTEgA. 

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada kas-
vuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes 1990. aastaga 
vähemalt 20% võrra ning juhul kui ka teised arenenud 
riigid võtavad võrreldavaid kohustusi, on Euroopa Liit 
valmis vähendama heitkoguseid 30% võrra. Samuti 
soovib Euroopa Liit liikuda energiasäästlikuma ning 
jätkusuutlikuma majanduse suunas. 2020. aastaks ta-
hetakse suurendada energiasäästu võrreldes baasstse-
naariumiga 20% võrra. 

EurooPA Liidu LiiKMESriigid VõTSid 2008. 
AASTA LõPuS VASTu ENErgiA- JA KLiiMAPA-
KETi, 

millest saab tulevikus Euroopa Liidu alustala kliima-
võitluses. Pakett näeb ette meetmeid lisaks kasvuhoo-
negaaside vähendamisele ka taastuvenergia osakaalu 
suurendamiseks. Euroopa Liidu ühine eesmärk on 
suurendada taastuvenergia osakaalu 20%-ni ener-
giatarbimisest, sh viia taastuvenergiaallikate osakaal 
transpordisektoris 10%-ni. Eesti taastuvenergia osa-
kaal peab 2020. aastaks olema 25%.

Üro VALiTSuSTEVAHELiSE KLiiMAMuuTuS-
TE EKSPErTrÜHMA AVALdATud NELJAS HiN-
NANguAruANNE 

toob välja, et 2 °C eesmärgi saavutamiseks peavad kõik 
arenenud riigid 2020. aastaks ühiselt vähendama oma  
KHg heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 25–
40% võrra ning korraldama oma majanduse järgmis-
te aastakümnete jooksul ümber, et vähendada 2050. 
aastaks oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–90% 
võrra. 

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks hoida oma juht-
rolli maailmas kliimamuutustega võitlemises ning 
mitte lasta maakera temperatuuril tõusta võrreldes 
tööstusrevolutsiooni eelse tasemega rohkem kui 2 °C 
võrra. 
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Mootorsõidukite kliiMaseadMetes laialt levinud külMa-aine 
HFC-134a (r1-134a) oMadused

Hoidmine
HFC-134a mahutid peavad olema selgelt märgistatud 
ja neid tuleb hoida külmas, kuivas ning õigesti venti-
leeritud ruumis, eemal kuumusest, tulest, korrodee-
rivatest kemikaalidest, aurudest ja plahvatusohtlikest 
ainetest. Mahutid tuleb hoiuruumis paigutada kind-
lalt, nii et nad ei kukuks pikali ega ventiilid ei saaks 
kahjustada.

Eriti oluline on meeles pidada, et hfC-134a mahuteid 
tuleb hoida, eriti palava ilmaga, päikesevalgusest ee-
mal. HFC-134a paisub sooja ilmaga oluliselt ning see-
ga väheneb mahutis olev aurule mõeldud ruum. Kui 
kogu mahutit täidab vedelik, võib igasugune tempe-
ratuuri tõus põhjustada mahuti kaitseklapi avanemist, 
mille tulemusel võib inimene tõsiselt viga saada.

Mahuti ei tohi mingil juhul üle kuumeneda (52 °C).

Tühjad mahutid tuleb tagastada nende müüjale. Eestis 
on see küsimus reguleeritud pakendiseadusega.

Tööruumid
ruumides, kus kasutatakse HFC-134a-d, on HFC 
aurude akumuleerumise oht. HFC aurud on õhust 
raskemad ja paiknevad põranda lähedal. 

Kui hapnikusisaldus ruumides on  langenud 12-14%-
ni, tekib lämbumistunne, inimesed muutuvad uima-
seks, kaotavad koordinatsiooni, nende pulss tõuseb ja 
hingamine muutub sügavaks. Veelgi väiksema hapni-
kusisalduse korral tekivad südame rütmihäired.

HFC-134a aurude liiga kõrget kontsentratsiooni on ise 
väga raske märgata.

Eeltoodust tulenevalt oleks tööruumides vajalik HFC 
automaatsete detektorite olemasolu, et tagada häire, 
kui hapnikusisaldus tööruumides langeb liiga mada-
lale. 

Liiga suure kontsentratsiooni korral evakueerige ini-
mesed ja tuulutage tööruumid korralikult. 

õhu tsirkuleerimiseks põrandapinnal kasutage venti-
laatoreid.

Terviseriskid ja esmaabi
•  HFC-de vedeliku kujul nahale sattumine võib teki-
tada tugevat ärritust ja ainega kokkupuutuvate kudede 
külmumist. Loputage nahka leige (mitte kuuma) vee-
ga. Vee puudumisel katke nahk pehme lapi või millegi 
sarnasega. 

Kasutage kindaid

•  Silma sattumine tekitab tugevat ärritust ja silma kül-
mumist. Peske silma vähemalt 15 minutit leige veega, 
tõstes aeg-ajalt silmalaugusid. Vajadusel pöörduge 
arsti poole.

Kasutage kaitseprille

•  Kui hapniku tase ruumis on langenud HFC-de kont-
sentratsiooni tõusmise tõttu 12-14% -ni, tekib lämbu-
mine, lisanduvad koordinatsiooniraskused ja pulss 
muutub kiireks. Veelgi madalama hapnikutaseme 
korral tekivad südame rütmihäired. Minge või viige 
kannatanu viivitamatult värskesse õhku. Kui hingami-
ne on lakanud, tehke kunstlikku hingamist. Pöörduge 
arsti poole.

ÜKSiKASJALiK ÜLEVAAdE HFC-134A oMAduSTEST:

•  http://www51.honeywell.com/sm/genesolv/com-
mon/documents/2.4_genetron_134a.pdf

•  http://www2.dupont.com/refrigerants/en_uS/as-
sets/downloads/h45945_hfc134a_push.pdf

•  http://www.refrigerants.com/msds/r134a.pdf
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Põhiteadmised eurooPa Parlamendi ja nõukogu määruse (eÜ) nr 842/2006 
teatud fluoritud kasvuhoonegaaside asjakohastest sätetest

MääruS 842/2006/EÜ JA SELLE KÜMME 
rAKEnduSMääruST (VT. LiSA) rEGu-
LEEriVAd: 

• minimaalseid pädevusnõudeid ning töötajate ja et-
tevõtete sertifitseerimist;
• lekkeennetust; 
• regulaarse lekkekontrolli rakendamist (detailsete 
reeglite järgi);
• hoolderaamatu kohustuslikku pidamist; 
• toodete ja seadmete märgistamist;
• teabe esitamist Euroopa Komisjonile F-gaaside im-
pordi, ekspordi ja kasutamise kohta;
• F-gaaside kokkukogumist.

Üldjuhul puudutavad määruse kõik nõuded aineid 
Euroopa Liitu importivaid ja sealt eksportivaid firma-
sid, samuti statsionaarseid seadmeid, mis sisaldavad 
üle 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase.

Mootorsõidukite kliimaseadmetega töötavate inimes-
te jaoks on siiski mõned määruse artiklid samuti olu-
lised.

Eriti puudutab see F-gaaside kogumist, mis on regu-
leeritud artiklis 4.
 

ArTiKKEL 4

Kokkukogumine

2. Kui kasvuhoonegaasi sisaldava korduvtäidetava või 
ühekordselt täidetava mahuti kasutusiga on lõppenud, 
vastutab mahutit veo või säilitamise eesmärgil hoidev 
isik selle eest, et kehtestataks kord mahutis sisalduvate 
mis tahes jääkgaaside nõuetekohaseks kokkukogumi-
seks, et tagada selliste gaaside ringlussevõtt, taastami-
ne või hävitamine.

3. Kasvuhoonegaasid, mis sisalduvad muudes toode-
tes ja seadmetes, sealhulgas liikuvates seadmetes (välja 
arvatud sõjalistes operatsioonides kasutatavad sead-
med), kogutakse asjakohase kvalifikatsiooniga tööta-
jate poolt kokku, et tagada kõnealuste gaaside ringlus-
sevõtt, taastamine või hävitamine.

4. Fluoritud kasvuhoonegaaside lõigete 1-3 kohane 
kokkukogumine nende ringlussevõtu, taastamise või 
hävitamise eesmärgil viiakse läbi enne kõnealuse va-
rustuse lõplikku kõrvaldamist ning vajaduse korral 
teenindus- ja hooldustööde käigus.

ArTiKKEL 5

Koolitus ja sertifitseerimine

4. Liikmesriigid tagavad 4. juuliks 2009, et artiklites 3 
ja 42 osutatud tegevustega seotud äriühingud võtavad 
fluoritud kasvuhoonegaaside tarned vastu üksnes ju-
hul, kui nende asjakohastel töötajatel on käesoleva ar-
tikli lõikes 2 osutatud sertifikaadid.

ArTiKKEL 9

Turuleviimine

1. Selliste toodete ja seadmete turuleviimine, mis sisal-
davad ii lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaase või 
mille toimimiseks on vaja selliseid gaase, keelatakse 
vastavalt kõnealusele lisale.

Kuna mootorsõidukite kliimaseadmeid hooldavad 
inimesed puutuvad kokku külmaainete mahutitega, 
siis on neid puudutav  punkt: 

fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekordselt 
täidetavate mahutite turuleviimine on keelatud ala-
tes 4. juulist 2007.

  2 Art 4 punkt 3 hõlmab ka liikuvaid seadmeid
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Põhiteadmised eurooPa Parlamendi ja nõukogu määruse (eÜ) nr 842/2006 
teatud fluoritud kasvuhoonegaaside asjakohastest sätetest

ArTiKKEL 3

Koolitustunnistuse väljaandmine töötajale

1. Atesteerimisasutus nähakse ette siseriiklike õigus-
normidega või selle määrab liikmesriigi pädev asutus 
või muu selleks volitatud isik.

2. Lõikes 1 osutatud atesteerimisasutus annab kooli-
tustunnistuse välja töötajale, kes on läbinud lisas keh-
testatud miinimumteadmisi ja -oskusi hõlmava koo-
lituse.

3. Koolitustunnistus peab sisaldama vähemalt järgmisi 
andmeid:

•  atesteerimisasutuse nimi, tunnistuse omaniku täie-
lik nimi ja registreerimisnumber;
•  koolitustunnistuse omanikul teha lubatud toiming;
•  väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

ArTiKKEL 5

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1. Liikmesriigid tunnustavad teistes liikmesriiki-
des artikli 3 kohaselt välja antud koolitustunnistusi.

2. Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis väl-
jaantud koolitustunnistuse omanikult tunnistuse tõlke 
esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Külmainete mahutite märgistamist reguleerib:

•  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1494/2007, 17. detsemb-
rist 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 
etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded 
teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele too-
detele ja seadmetele

•  http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do
?uri=oJ:L:2007:332:0025:0026:ET:PdF

olemasolevale või uuele etiketile tuleb lisada järgmine 
teave: 

•  tekst „Sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluori-
tud kasvuhoonegaase”;

•  fluoritud kasvuhoonegaaside keemiline tähis, kus-
juures asjaomase seadme või aine puhul kasutatakse 
tööstuskaupade tunnustatud nomenklatuuri standar-
dit;

•  fluoritud kasvuhoonegaaside kogus kilogrammides;

Sildi olemasolu mahutil peab garanteerima aine müü-
ja. Eestikeelse sildi nõuet esialgu veel ei ole. See kehtes-
tatakse järgmise välisõhu kaitse seadusega. 

Kogumismahutite märgistamise eest vastutab nende 
mahutite omanik/valdaja.
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Põhiteadmised direktiivi 2006/40/eÜ asjakohastest sätetest

ArTiKKEL 5

Tüübikinnitus

4) Alates 1. jaanuarist 2011 ei anna liikmesriigid EÜ 
tüübikinnitust või siseriiklikku tüübikinnitust enam 
sõidukitüübile, mis on varustatud kliimaseadmega, 
mis sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaal-
set soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 1503. 

5) Alates 1. jaanuarist 2017 peavad liikmesriigid uute 
sõidukite puhul, mis on varustatud kliimaseadmega, 
mis sisaldab kasvuhoonegaase, mille globaalset sooje-
nemist põhjustav potentsiaal on üle 150:

a) käsitama vastavussertifikaate direktiivi 70/156/
EMÜ artikli 7 lõike 1 kohaldamisel kehtetutena ning
 
b) keelduma sõidukite registreerimisest ning keelama 
nende müügi ja kasutuselevõtmise,

kui sõiduk, mis on varustatud kliimaseadmega, mis 
sisaldab fluoritud kasvuhoonegaasi, mille globaalset 
soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 150, vastab 
käesoleva direktiivi nõuetele.

ArTiKKEL 6

Moderniseerimine ja korduvtäitmine

1. Alates 1. jaanuarist 2011 tüübikinnituse saanud 
sõidukitele ei lisata sellest kuupäevast enam kliima-
seadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, 
mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on 
üle 150. Alates 1. jaanuarist 2017 ei lisata modernisee-
rimise korras selliseid kliimaseadmeid enam ühelegi 
sõidukile.

2. Kliimaseadmeid, mis on paigaldatud 1. jaanuaril 
2011 või hiljem tüübikinnituse saanud sõidukitele, 
ei täideta fluoritud kasvuhoonegaasidega, mille glo-
baalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 150. 
Alates 1. jaanuarist 2017 ei täideta ühegi sõiduki klii-
maseadmeid fluoritud kasvuhoonegaasidega, mille 
globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle 
150, välja arvatud kõnealuseid gaase sisaldavate selliste 
kliimaseadmete täitmine, mis on paigaldatud sõiduki-
tele enne kõnealust kuupäeva.

3. Kliimaseadmete teenindus- ja parandustööde osu-
tajad ei täida seadet fluoritud kasvuhoonegaasiga, kui 
seadmest on lekkinud anormaalne kogus külmutu-
sagensit, enne kui vajalikud parandustööd pole lõpe-
tatud.

olulised artiklid

  3 Seega ka mootorsõidukitele, mille kliimaseadmed sisaldavad HFC 134 a-d
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EEsti vastavatE kEskkonnaalastE õigusaktidE sisu tundminE

Määrused
Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 
„Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”

Selle määruse kohaselt kuuluvad F-gaasid järgmiste 
koodide alla:

•  14 06 01*  Klorofluorosüsivesinikud (ehk CFC-d), 
HCFC-, HFC-ained 
•  16 05 04*  ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh ha-
loonid) survemahutis 

ohtlikud jäätmed ja nende pakendid peavad olema 
märgistatud. 

Märgistamise kord, samuti ohtlike jäätmete saatekirja 
vorm ja registreerimise kord on kehtestatud järgmiste 
keskkonnaministri määrustega:

•  Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 39 
„ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise 
kord”

•  Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 40 
„ohtlike jäätmete saatekirja vorm ja registreerimise 
kord”

Nimekirja ettevõtetest, kellel on ohtlike jäätmete käit-
luslitsentsil ja jäätmeloal nimetatud kood(id), saab 
Keskkonnaametist: 

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti
Tel: 6272 193; Faks: 6272 182
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kontaktisikud:

•  jäätmete peaspetsialist - Moonika Aunpuu, 
tel 5344 4082
e-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee

•  ohtlike jäätmete ja välisvedude spetsialist - 
Katrin Kaare, tel 6272175, 53000843
e-post: katrin.kaare@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaametil on ka regioonides esindused, kust 
saab küsida informatsiooni:

•  Harju-Järva-rapla regioon
•  Hiiu-Lääne-Saare regioon
•  Jõgeva-Tartu regioon
•  Põlva-Valga-Võru regioon
•  Pärnu-Viljandi regioon
•  Viru regioon

Ülaltoodud regioonide nimetused on klikitavad ning 
klikkides avaneb vastav veebilehekülg koos kontak-
tandmetega.
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EEsti vastavatE kEskkonnaalastE õigusaktidE sisu tundminE

F-gaase sisaldavate mahu-
tite käitlemine
Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoritud kasvu-
hoonegaase sisaldavaid mahuteid (balloone) tuleb kä-
sitleda pakendina ning sellest tulenevalt rakenduvad 
Eestis pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seadusega 
kehtestatud nõuded – turule lastud pakendi kogumise 
ja taaskasutuse peavad korraldama kauba pakendajad 
või pakendatud kauba sissevedajad, kes peavad kand-
ma ka vastavad kulud. 

Müüja peab tarbijalt pakendid tasuta tagasi võtma, 
kuid sõlmides lepingu taaskasutus-organisatsiooniga, 
võib selle kohustuse üle anda. Sellisel juhul korraldab 
taaskasutus-organisatsioon nende pakendite kogumi-
se, käitlemise ja taaskasutuse.

Kõiki F-gaase sisaldavad seadmeid (nt külma- kui 
kliimaseadmeid) klassifitseeritakse ohtlike jäätme-
tena. Erandeid ei tehta.

Selleks, et vedada seadmeid, mis on jäätmeteks muu-
tunud, tuleb täita kõiki ohtlike jäätmete veo nõudeid. 

Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, 
taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal 
olema ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba 
mille annab Keskkonnaamet. 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmist reguleerib 
lisaks jäätmeseadusele Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 
2004. a määrus nr 121 “Ohtlike jäätmete käitluslitsent-
si andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise me-
netluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute täht-
ajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja 
litsentsi vorm” ning 

jäätmeloa andmist keskkonnaministri 26. aprilli 2004. 
a määrus nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja keh-
tetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate 
menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemi-
seks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa 
taotluse vorm ning jäätmeloa vorm“ 

 

Romusõidukid 

Romusõidukite käitlusnõuded on kehtestatud kesk-
konnaministri 8. juuli 2004. a määrusega nr 89.

Romusõiduki demonteerimisel (lammutamisel) on 
kohustuslik eraldada muu hulgas kliimaseadmetes si-
salduvad täiteained (gaasid).

Romusõiduki kogumiskoht või lammutuskoda peab 
andma romusõiduki üleandnud isikule lammutus-
tõendi. Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ainult 
lammutustõendi alusel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK): romu-
sõidukid ja vanarehvid (http://www.envir.ee/
orb.aw/class=file/action=preview/id=248480/
KKK+%28ELV+ja+rehvid%29.pdf)

Nimekiri ettevõtetest, millel on jäätmeluba ja ohtlike 
jäätmete käitluslitsents romusõidukite lammutami-
seks on kättesaadav keskkonnaministeeriumi veebile-
hel:

•  http://www.envir.ee/108233

Täiendavad keskkonnaministeeriumi lingid jäätmete 
käitlemise kohta asuvad leheküljel 34. 
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Fluoritud kasvuhoonegaaside kogumise tavameetodid mootorsõidukite 
konditsioneeridest

Mootorsõidukite kliima-
seadmed
Kogumisseadmete abil on võimalik eemaldada kül-
maine mootorsõiduki kliimaseadmest ja juhtida ma-
hutisse.

Tehnikud peavad seejärel gaasi enne kliimaseadmesse 
tagasi panemist kas ise puhastama sõi saatma selle pu-
hastustöökotta.

Sageli võib külmaine kliimaseadmesse ka puhastamata 
tagasi panna.

Kogumis-puhastamisseadmete abil on võimalik moo-
torsõidukist külmaine eemaldada ja samas läbib kül-
maine ka õliseparaatori, filtri ja kuivati.

Puhastamine sobib väikeste koguste puhul nagu moo-
torsõidukite kliimaseadmed. 

Külmaine tuleb alati panna õigesti märgistatud mahu-
tisse, kust on eelnevalt õhk ja niiskus eemaldatud.

Kogutud külmaine kvaliteeti saab mõõta spetsiaalsete 
komplektide abil. 

Väga suure saaste puhul saab külmainet puhastada 
suuremates puhastuskeskustes, kuid teatud saaste ta-
seme puhul pole ka see võimalik. 

Kogumismeetodid
Fluoritud kasvuhoonegaaside kogumiseks on kaks 
peamist meetodit:

•  manuaalne
•  automaatne

Kogumisprotsessi kiirendamiseks tuleb esmalt koguda  
vedelik ja siis aur.

Enamus külmaine kogumisseadmetest on terasest ma-
hutitega ja nad on varustatud elektriliste vaakumpum-
pade, kompressorite ja ventilaatoriga aurustitega.

Paljud kogumiskomplektid suudavad töödelda mit-
meid erinevaid laialt-levinud külmaineid, ilma et sea-
det oleks vaja erinevate gaaside jaoks ümber seadista-
da.

Märkus! Erinevaid külmaineid ei tohi omavahel sega-
da.

Masin tuleb vajadusel erinevate partiide töötlemise va-
hel puhastada, kuid selle osi pole eraldi vaja vahetada.
 

Taastamise meetodid 
Kui külmaine kvaliteedi osas tekib kahtlusi, puhastage 
see niiskusest, hapetest, keemispunktis tekkinud jääki-
dest ja teistest saasteainetest.

Pärast külmaine puhastamist tuleb teha järgmist:
•  Paigaldage uued vedeliku filter-kuivatid ja nõutud 
imamise filter-kuivatid
•  Viige läbi süsteemi lekkekontroll, kasutades selleks 
kuiva lämmastikku, survestades süsteemi ja mõõtes 
rõhku
•  Täitke süsteem vajaliku koguse külmainega
 

KoMiSJoNi MääruS (EÜ) nr 307/2008, nõuab 
mootorsõidukite kliimaseadmetega töötavalt inime-
selt vastava sertifikaadi saamiseks lisaks teoreetilistele 
teadmistele ka praktilisi oskusi ja eksami sooritamist 
järgmistel teemadel:

•  Külmutus-agensi mahuti käsitsemine 
•  Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluori-
tud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenin-
dusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest 
lahti ühendamine
•  Kogumisseadme käitamine 
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TäiendavaT lugemisT

Lisa: Euroopa Parlamendi ja nõukogu F-gaaside 
alane raammäärus, direktiiv ja Euroopa Komisjoni 
rakendusaktid
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
842/2006, 17. maist 2006, teatavate fluoritud kasvu-
hoonegaaside kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/40/
EÜ, 17.maist 2006, mis käsitleb mootorsõidukite klii-
maseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muude-
takse Nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1493/2007, 17. detsembrist 
2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teata-
vate fluoritud kasvuhoonegaaside tootjate, importijate 
ja eksportijate poolt esitatava aruande vorm

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1494/2007, 17. detsemb-
rist 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 
etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded 
teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele too-
detele ja seadmetele

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1516/2007, 19. detsembrist 
2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 stan-
darditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahu-
tus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1497/2007, 18. detsembrist 
2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 stan-
darditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tule-
tõrjesüsteemidele

Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, 2. aprillist 2008, 
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõu-
ded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase 

sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete 
ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töö-
tajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele

Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, 2. aprillist 2008, 
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluori-
tud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tule-
tõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühin-
gute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded 
ning vastastikuse tunnustamise tingimused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 305/2008, 2. aprillist 2008, 
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaot-
latest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkuko-
gumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miini-
mumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2008, 2. aprillist 2008, 
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest tea-
tavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahus-
tite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseeri-
mise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise 
tingimused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 307/2008, 2. aprillist 2008, 
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamen-
di ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate 
mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koo-
litusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustun-
nistuste vastastikuse tunnustamise tingimused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 308/2008, 2. aprillist 2008, 
millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 842/2006 kehtestatakse liikmesrii-
kide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavi-
tamise vorm






