1.4 Spremljanje izvajanja ukrepov
V okviru spremljanja izvajanja ukrepov v industriji neETS so zajeti instrumenti, predstavljeni
v spodnji tabeli (Tabela 5).
Tabela 5:

Pregled izvajanja instrumentov v industriji neETS
Strateške
podlage

Ime instrumenta

Vrsta instrumenta

Odgovornost

Priporočila

SPODBUJANJE UKREPOV URE IN OVE V INDUSTRIJI NA SPLOŠNO
Finančne spodbude v obliki povratnih
sredstev za industrijo

OP TGP



AN URE



OP EKP



ekonomski (finančne
spodbude) in
podporne aktivnosti

Eko sklad,
MGRT, SID
banka

da

ekonomski (finančne
spodbude) in
podporne aktivnosti

MzI, Eko sklad,
MGRT

da

pAN OVE
Nepovratne finančne spodbude za
ukrepe URE in OVE v industriji

Finančne spodbude za
demonstracijske projekte

OP TGP



AN URE



OP EKP



pAN OVE



OP TGP



AN URE



Kataloški zapis za ta ukrep je vključen v
Zvezek 6 – Večsektorski ukrepi,
poglavje 1 – Zelena gospodarska rast

OP EKP
pAN OVE

SPODBUJANJE UKREPOV ZA DOLOČENE CILJNE SKUPINE ALI TEHNOLOGIJE
Spodbude za URE in OVE za SME/
Spodbujanje podjetništva za prehod v
NOD

OP TGP



AN URE



OP EKP



Kataloški zapis za ta ukrep je vključen v
Zvezek 6 – Večsektorski ukrepi,
poglavje 1 – Zelena gospodarska rast

pAN OVE
Spodbude za uvajanje sistemov za
upravljanje z energijo

OP TGP



AN URE



OP EKP

ekonomski (finančne
spodbude) in
podporne aktivnosti

Agencija za
energijo, Eko
sklad

da

predpisi,
usposabljanje

MOP, ARSO

/

predpisi

MzI

/

pAN OVE

INDUSTRIJA NEETS - PROCESNE EMISIJE
Zmanjšanje emisij F-plinov iz
stacionarnih virov

OP TGP



AN URE
OP EKP
pAN OVE

Zmanjšanje emisij F-plinov iz mobilnih
klimatskih naprav

OP TGP
AN URE
OP EKP
pAN OVE
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1.4.1

Spodbujanje ukrepov URE in OVE v industriji na splošno

FINANČNE SPODBUDE V OBLIKI POVRATNIH SREDSTEV ZA INDUSTRIJO
SPLOŠEN OPIS
OP TGP: OI-4
OZNAKA INSTRUMENTA

AN URE: I.2
OP EKP: prednostna os 4, prednostna naložba 4.1

UČINEK V SEKTORJU

industrija

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

ogljikov dioksid (CO2)

VRSTA INSTRUMENTA

ekonomski (finančne spodbude) in podporne aktivnosti

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

Eko sklad, MGRT, SID banka

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☒

ETS

☒
☒
☒
☐

Eko sklad ponuja povratne spodbude za kreditiranje okoljskih
naložb, med drugim tudi za nove naložbe v učinkovito rabo in
obnovljive vire energije, tudi gospodarskim družbam in drugim
pravnim osebam. Spodbude OP EKP za izgradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih sistemov za ogrevanje, ki izkoriščajo
OVE, bodo za sektor industrija predvidoma na voljo v obliki
povratnih sredstev, zlasti za kotle na lesno biomaso.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

/

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

/

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–
2020 (AN URE)
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 (OP EKP)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Ukrep se izvaja. Zanimanja za posojila Eko sklada iz industrije ni veliko.
Eko sklad je v letu 2016 objavil razpis za kreditiranje okoljskih naložb
56PO16 za gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki je veljal tudi v
letu 2018. Junija 2018 je bil razpis spremenjen, in sicer se je višina
razpisanih sredstev povišala 15 milijonov evrov.
V letu 2018 je bil objavljen tudi javni poziv 51FS-PO18 za finančne
spodbude podjetjem za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire
energije, v okviru katerega ponujajo tudi povratne spodbude za pravne
osebe, v obliki ugodnih kreditov.
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Za posojila Eko sklada z ugodno obrestno mero za okoljske naložbe glej
tudi Zvezek 6 – Večsektorski ukrepi.
DOSEŽENI UČINKI

Učinkov se ne spremlja.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO IZVAJANJE

Informacij o tem, ali bodo spodbude za spodbujanje vgradnje kotlov na
lesno biomaso v industriji v obliki posojil iz sredstev Evropskega
kohezijskega sklada res na voljo in kdaj, zaenkrat ni.
Z začetkom leta 2019 se je pod vodstvom MOP začel projekt LIFE IP
CARE4CLIMATE (Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
2020 s pogledom do 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite
rabe energije, obnovljivih virov energije in rabe tal, usmerjene v blaženje
podnebnih sprememb, z namenom prehoda v nizkoogljično družbo), v
okviru katerega je predviden tudi razvoj finančnih mehanizmov za
spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji.

PREDVIDENI UČINKI

Učinkov se ne spremlja.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Zagotoviti je potrebno ustrezne podatke za spremljanje in vrednotenje učinkov povratnih spodbud v
industriji neETS v okviru tega instrumenta. Preučiti je potrebno, zakaj je nastal zaostanek pri
spodbujanju vgradnje kotlov na lesno biomaso v okviru OP EKP in spodbuditi izvajanje tega
ukrepa.

VIRI PODATKOV
•
•
•

•
•
•

Eko sklad, osnutek Letnega poročila Eko sklada za leto 2018, februar 2019
Eko sklad, Poslovna politika Eko sklada v obdobju od 2016 do 2020, marec 2016
(https://www.ekosklad.si/o-eko-skladu/publikacije)
Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do
konca decembra 2018, februar 2019
(http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Koriscenje_sredstev_E
KP_14-20_do_konca_dec_2018.pdf)
Portal EU-skladi (http://www.eu-skladi.si/)
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, interno gradivo
MzI

DATUM PRIPRAVE
1. april 2019
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE URE IN OVE V INDUSTRIJI
SPLOŠEN OPIS
OP TGP: NI-5
AN URE: I.1, I.3

OZNAKA INSTRUMENTA

OP EKP: prednostna os 4, prednostna naložba 4.1
pAN OVE: 4

UČINEK V SEKTORJU

industrija

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

ogljikov dioksid (CO2)

VRSTA INSTRUMENTA

ekonomski (finančne spodbude) in podporne aktivnosti

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MzI, Eko sklad, MGRT

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☒

ETS

☒
☒
☒
☐

Nepovratne investicijske spodbude za ukrepe URE in OVE v
industriji so na voljo preko Eko sklada, kot tudi iz sredstev
Kohezijskega sklada v obdobju 2014-2020.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

/

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

/

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–
2020 (AN URE)
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 (OP EKP)
Posodobitev akcijskega načrta za obnovljive vire energije za
obdobje 2010-2020 (pAN OVE) – osnutek

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA
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Ukrep se izvaja. V letu 2018 je Eko sklad objavil javni poziv 51FS-PO18
za finančne spodbude podjetjem za nove naložbe v učinkovito rabo in
obnovljive vire energije. Razpisanih je bilo 4 milijone evrov nepovratnih
sredstev. Predmet spodbud so ukrepi, ki so tudi predmet kreditiranja
pravnih oseb, dodatno pa so predmet poziva še naprave za samooskrbo
z električno energijo, izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali
naprav, vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev, vgradnja
frekvenčnih pretvornikov, uvedba sistema upravljanja z energijo, ukrepi
energetske učinkovitosti v poslovnem procesu ter naložbe v naprave za
soproizvodnjo električne energije in toplote. Višina nepovratnih finančnih
sredstev znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, brez DDV.

V letu 2018 je bilo na ta javni poziv prejetih 145 vlog, odobrenih je bilo
306.752 EUR nepovratnih sredstev. Do konca leta 2018 so bile
podpisane pogodbe v vrednosti 36.615 EUR. Izplačil v letu 2018 ni bilo.
V marcu leta 2017 so bila v okviru OP EKP preko MzI razpisana sredstva
za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo
električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn.
Podrobnosti so vključene pri instrumentu Investicijske subvencije za
spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE v Zvezku 10: Emisije
TGP in sektor EU-ETS, poglavje 3.2 – Spodbujanje proizvodnje
električne energije iz OVE.
DOSEŽENI UČINKI

Leta 2018 ni bilo doseženih nobenih učinkov.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO IZVAJANJE

Predvideno je izvajanje ukrepa v skladu s prenovo AN URE iz leta 2017.
Z začetkom leta 2019 se je pod vodstvom MOP začel projekt LIFE IP
CARE4CLIMATE (Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
2020 s pogledom do 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite
rabe energije, obnovljivih virov energije in rabe tal, usmerjene v blaženje
podnebnih sprememb, z namenom prehoda v nizkoogljično družbo), v
okviru katerega je predviden tudi razvoj finančnih mehanizmov za
spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji.

PREDVIDENI UČINKI

Predvideni učinki niso ovrednoteni.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ukrep se izvaja. Spodbujanja ukrepov URE in OVE v tem sektorju je potrebno okrepiti. Predlagamo
tudi vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih modelov energetskega pogodbeništva ter
ključnih finančnih instrumentov za industrijo in MSP.
Zagotoviti je potrebno ustrezne podatke za spremljanje in vrednotenje učinkov nepovratnih
spodbud v industriji neETS v okviru tega instrumenta.

VIRI PODATKOV
•
•
•

•
•
•

Eko sklad, osnutek Letnega poročila Eko sklada za leto 2018, februar 2019
Eko sklad, Poslovna politika Eko sklada v obdobju od 2016 do 2020, marec 2016
(https://www.ekosklad.si/o-eko-skladu/publikacije)
Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do
konca decembra 2018, februar 2019
(http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Koriscenje_sredstev_E
KP_14-20_do_konca_dec_2018.pdf)
Portal EU-skladi (http://www.eu-skladi.si/)
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, interno gradivo
MzI

DATUM PRIPRAVE
1. april 2019
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1.4.2

Spodbujanje ukrepov za določene ciljne skupine ali tehnologije

SPODBUDE ZA UVAJANJE SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE Z ENERGIJO
SPLOŠEN OPIS
OP TGP: OI-2

OZNAKA INSTRUMENTA

AN URE: I.3, V.4

UČINEK V SEKTORJU

industrija

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI
NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA

ogljikov dioksid (CO2)

☒

☒

ETS

INSTRUMENT

VRSTA INSTRUMENTA

ekonomski (finančne spodbude) in podporne aktivnosti

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

Agencija za energijo, Eko sklad
zmanjšanje rabe energije

NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☒
☒
☒
☐

Spodbujanje uvajanja sistemov za upravljanje energije
(usposabljanje, napredne meritve, IT-podpora, uvajanje ISO
50001, EMAS, izvedba energetskih pregledov idr.).

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva 2012/29/EU

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Energetski zakon (EZ-1; Ur. l . RS, št. 17/14 in 81/15)

NACIONALNE STRATEŠKE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2020 (OP TGP)

PODLAGE

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020
(AN URE)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Uvajanje sistemov za upravljanje z energije se spodbuja v okviru
obveznosti dobaviteljev energije za doseganje prihrankov končne
energije pri končnih odjemalcih. Leta 2017 so prihranki energije,
doseženi s tem ukrepom, znašali 103,6 GWh, za leto 2018 pa še ni
podatkov. Glej tudi Zvezek 6 – Večsektorski ukrepi.
Energetski pregledi v industriji so za velika podjetja obvezni po EZ-1 (oz.
po Direktivi 2012/29/EU). Prvič so morali biti pregledi izvedeni najkasneje
do konca leta 2017, potem pa na vsaka štiri leta. Pristojnost za
spremljanje ni opredeljena, zato o izpolnjevanja te obveznosti ni
podatkov.
V aprilu 2017 je bil objavljen javni poziv Eko sklada z oznako 47SUBEPPO17 – nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem v
industriji in storitvenem sektorju za izvedbo energetskega pregleda.
Razpisanih je bilo 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Namen javnega
poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih
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podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije,
možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in
oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo
uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter
povečanja ozaveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in
doseganja okoljskih koristi. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do
50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV. Na
ta javni poziv je v letu 2018 prispelo 9 vlog, odobrenih je bilo 53.730
evrov nepovratnih sredstev, podpisanih je bilo 10 pogodb, izplačanih pa
46.063 evrov za 9 izvedenih pregledov.
V okviru prenove AN URE je bilo uvajanje sistemov za upravljanje z
energije nadgrajeno s shemo za uvajanje sistemov za upravljanje z
energijo v SME (predvideno od leta 2018 dalje).
DOSEŽENI UČINKI

Z izvedbo energetskih pregledov, ki so bili podprti z nepovratnimi sredstvi
Eko sklada, je bilo leta 2018 doseženo:
• zmanjšanje rabe energije:
7,8 GWh/leto
• zmanjšanje emisije CO2:
1,6 kt/leto
Učinki so bili izračunani v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje
prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17). Delitev med industrijo
in storitvenim sektorjem ni znana. Učinki uvajanja sistemov za
upravljanje z energije v okviru obveznosti dobaviteljev energije za
doseganje prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih leta 2017
so vključeni v skupne učinke te obveznosti v Zvezku 6 – Večsektorski
ukrepi.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO IZVAJANJE

Predvideno je nadaljevanje izvajanja ukrepa in nadgradnja v skladu s
prenovo AN URE, v kateri je predviden tudi večsektorski ukrep Shema
zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov. Z izvedbo ukrepa se
bosta izboljšali kakovost in uporabnost energetskih pregledov v javnem
sektorju in gospodarstvu.
Predvidena je:
• vzpostavitev sheme zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov,
ki bo vključevala tudi šolanje in certificiranje izvajalcev energetskih
pregledov ter nadgradnjo izvajanja energetskih pregledov z
dodatnimi storitvami, odvisno od faze projekta (informiranje in
podpora naročnikom pri pridobivanju razpoložljivih nepovratnih in
povratnih finančnih sredstev za izvedbo ukrepov, spremljanje in
podpora pri izvajanju ukrepov itd.);
• nadgradnja priprave energetskih pregledov na način, da bodo
pripravljeni dokumenti podpirali izvedbo projektov po principu
energetskega pogodbeništva;
• vzpostavitev sistematičnega spremljanja izvedenih energetskih
pregledov.

PREDVIDENI UČINKI

Predvideni učinki niso ovrednoteni.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Priporočamo izvajanje instrumenta v obsegu iz prenove AN URE. Izvajanje energetskih pregledov v
podjetjih je potrebno ustrezno umestiti v kontekst uvajanja sistemov za upravljanje z energijo.
Zagotoviti je potrebno ustrezne podatke za spremljanje in vrednotenje učinkov tega instrumenta.
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VIRI PODATKOV
•
•

•

Eko sklad, osnutek Letnega poročila Eko sklada za leto 2018, februar 2019
Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do
konca decembra 2018, februar 2019
(http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Koriscenje_sredstev_E
KP_14-20_do_konca_dec_2018.pdf)
Agencija za energijo

DATUM PRIPRAVE
1. april 2019
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1.4.3

Industrija neETS - procesne emisije

ZMANJŠANJE EMISIJ F-PLINOV IZ STACIONARNIH VIROV
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

OP TGP: NI-4

UČINEK V SEKTORJU

industrija

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

fluoroogljikovodiki (HFC)

VRSTA INSTRUMENTA

predpisi, usposabljanje

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP, ARSO

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☐

ETS

☐
☒
☐
☐

Izvajanje EU uredbe o fluoriranih toplogrednih plinih
(517/2014/EU). Glavni elementi so: omejevanje količin F-plinov
na trgu EU z zmanjševanjem kvote v CO2 ekv od leta 2015 do
leta 2030 (vključene so vse uporabe HFC plinov, od leta 2017
tudi predpolnjene količine HFC plinov v hladilnih napravah,
klimatskih napravah ali toplotnih črpalkah); prepoved uporabe
F-plinov v številnih aplikacijah, preprečevanje emisij z rednimi
kontrolami opreme, servisiranjem in zajemom plina iz
odsluženih naprav ter tehničnim usposabljanjem. Slovenska
uredba za izvajanje EU uredbe je bila sprejeta leta 2016 (Ur. l.
RS št. 60/16). EU uredba zahteva tudi vsakoletno poročanje o
uporabi F-plinov.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Uredba o fluoriranih toplogrednih plinih (517/2014/EU)

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu
škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Nadaljevanje izvajanja. Kvota se je 1. 1. 2018 zmanjšala na 63 %
izhodiščne količine8. Ta obseg kvote velja do vključno leta 2020.

DOSEŽENI UČINKI

Podatkov za oceno učinka še ni na voljo. Zavezanci so bili dolžni poročati o
količini F-plinov uporabljeni v preteklem letu do konca marca. V letu 2017 se
je trend emisij TGP zaradi uporabe F-plinov v Sloveniji po večih letih rasti
obrnil navzdol. Nadaljevanje trenda zmanjševanja zaradi zamenjav
uporabljenih plinov pričakujemo tudi v letu 2018.

8
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Kvote so določene v prilogi V uredbe 517/2014/EU

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

Nadaljevanje izvajanja. Leta 2021 se bo kvota zmanjšala na 45 %
izhodiščne količine.
V letih 2019 in 2020 se zaradi sistema kvot pričakuje nadaljnje
zmanjševanje emisij TGP zaradi uporabe F-plinov v stacionarnih enotah.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
•
•

Podatki ARSO
Fluorinated greenhouse gases 2018, Data reported by companies on the production, import,
export and destruction of fluorinated greenhouse gases in the Europena Union, 2007-2017,
EEA Report, No. 21, 2018

DATUM PRIPRAVE
29. marec 2019
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ZMANJŠANJE EMISIJ F-PLINOV IZ MOBILNIH KLIMATSKIH NAPRAV
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

OP TGP: OI-5

UČINEK V SEKTORJU

industrija

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

fluoroogljikovodiki (HFC)

VRSTA INSTRUMENTA

predpisi

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MzI

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☐

ETS

☐
☒
☐
☐

Ukrep predstavlja izvajanje Direktive 2006/40/ES o emisijah iz
klimatskih naprav v motornih vozilih, ki omejuje uporabo Fplinov v mobilnih klimatskih napravah vozil kategorije M1 in N1.
Direktiva je bila leta 2007 v slovenski pravni red prenesena s
tehnično specifikacijo TSV – 161 (izdaja 01) o emisijah iz
klimatskih naprav v motornih vozilih, ki ureja področje emisij iz
klimatskih naprav vozil kategorije M1 in N1 (osebna ter tovorna
vozila do skupne mase 3,5).

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v motornih
vozilih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Tehnična specifikacija TSV-161 (01) o emisijah iz klimatskih
naprav v motornih vozilih

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Specifikacija po 1. 1. 2017 prepoveduje registracijo novih vozil,
proizvedenih po 1. 1. 2017 z vgrajeno klimatsko napravo, ki vsebuje
fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150. V
novih vozilih se sedaj uporablja plin HFO-1234yf, ki ima toplogredni
potencial 4, prej pa se je uporablja plin R134a, ki ima toplogredni potencial
1430.

DOSEŽENI UČINKI

Leta 2018 je bilo v Sloveniji registriranih 76868 novih avtomobilov. Ker so
imeli v klimatskih napravah plin HFO-1234yf so se emisije HFC zmanjšale
za 6 kt CO2 ekv.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE
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Nadaljevanje izvajanja

PREDVIDENI UČINKI

Učinki v novih avtih bodo podobni kot za leto 2018, kumulativni pa bodo
vsako leto višji.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
•

Direktiva 2006/40/Es Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz
klimatskih naprav v motornih vozilih

DATUM PRIPRAVE
1. april 2019

31

