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 Premične klimatske naprave 

 

 

1. Pravna podlaga 
 

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o fluoriranih 
toplogrednih (Uredba 517/2014) in Direktiva o emisijah iz  klimatskih naprav v motornih 
vozilih iz leta 2006 (40/2006) vzpostavljata nadzor nad uporabo in emisijami fluoriranih 
toplogrednih plinov (F-plinov). Uredba velja neposredno v vseh državah članicah. 
Direktiva o emisijah iz  klimatskih naprav v motornih vozilih pa določa nadaljnje kontrole 
za avtomobile in druga majhna cestna vozila. 

Uredba o F-plinih in Direktiva o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih  sta 
pomembna dela zakonodaje, ki bosta bistveno zmanjšala emisije F-plinov. To so zelo 
močni toplogredni plini in njihov vpliv na globalno segrevanje je več tisočkrat večji kot 
vpliv CO2 (na kg izpuščenega plina). Vse države članice EU soglašajo, da je treba 
zmanjšati emisije teh plinov. 
 

 
 

2. Opis področja 

Področje premičnih klimatskih naprav je pomemben uporabnik fluoriranih ogljikovodikov 
(HFC). Večina premičnih klimatskih naprav so majhni sistemi, ki uporabljajo HFC 134a 
kot hladilno sredstvo. Pogon premične klimatske naprave v avtomobilih običajno 

Komu so namenjene informacije… 

 

Premične klimatske naprave: zahteve iz  Uredbo EU o F-plinih 

 

Upoštevajte prepovedi  Direktive   
NOVO: Pri izbiri hladilnih sredstev upoštevajte postopno zmanjševanje količin fluoriranega 

ogljikovodika (HFC). 

 

rviser s spričevalom lahko opravi zajemanje hladilnega sredstva iz 
 

Zahteve ob koncu uporabnosti 

 Obvezno zajemanje hladilnega sredstva opravi rviser s spričevalom. 

 

NOVO: Obvezno letno poročanje o fluoriranih ogljikovodikih (HFC) in hidrofluoroolefinih (HFO) v 
uvoženih izdelkih. 

 

 



delujejo preko motornega jermena. V večjih vozilih (npr. avtobusi, vlaki) lahko 
premična klimatska naprava deluje na električni pogon ali pa se uporablja poseben 
motor. Premične klimatske uporabljajo tri glavne skupine vozil: 

a) Avtomobili in lahka dostavna vozila, vključno z vozili razreda M1 in N1, kot sta 
opredeljena v Delu B Priloge II Direktive 70/156/EGS. 

b) Večja cestna vozila, vključno z avtobusi, tovornjaki in posebna vozila, kot so 
traktorji. 

c) Druge klimatske naprave v prevoznih sredstvih, vključno z vlaki, ladjami in 
letali. 

Samo za avtomobile in lahka dostavna vozila veljata tako Direktiva o emisijah iz  
klimatskih naprav v motornih vozilih  in Uredba o F-plinih. Za druga vozila pa se 
uporablja samo Uredba o F-plinih, ki predpisuje, da morajo zajem (med vzdrževanjem 
in končni zajem) F-plinov opraviti usposobljeni serviserji=serviserji s spričevalom (npr. 
avtobusi, avtodomi, kaminske kabinske klime,…) 

 
3. Nakup nove opreme 

Prepoved uporabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) 

Po Direktivi o emisijah iz  klimatskih naprav v motornih vozilih je uporaba fluoriranega 
ogljikovodika HFC 134a (standardno hladilno sredstvo za premične klimatske naprave v 
avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih) prepovedana v novih premičnih klimatskih 
napravah, ki se uporabljajo v avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih. Prepoved poteka v 
dveh korakih: 

 Uporaba fluoriranih ogljikovodikov (HFC) s potencialom globalnega 
segrevanja nad 150 je bila prepovedana v premičnih klimatskih napravah 
novih tipov vozil,  ki so bila dana na trg EU po 1. januarju 2013. Novi tipi vozil 
so novi modeli, za katere je potrebno opraviti postopek homologacije. Ta 
prepoved je bila prvotno predvidena za leto 2011, vendar je bil rok podaljšan 
na leto 2013 zaradi pomanjkanja primernih hladilnih sredstev. 

 Uporaba fluoriranih ogljikovodikov (HFC) s potencialom globalnega 
segrevanja nad 150 bo prepovedana v premičnih klimatskih napravah vseh 
novih vozil, ki bodo dana na trg EU po 1. januarju 2017. 

Uporaba fluoriranih ogljikovodikov (HFC) pa ni prepovedana za premične klimatske naprave 
v ostalih vrstah vozil. 

 
 
NOVO: Vpliv postopnega zmanjševanja količin fluoriranega ogljikovodika (HFC) na 
nakup nove opreme 

Pri nakupu novih premičnih klimatskih naprav v vseh vrstah vozil bi morali upoštevati 
tudi postopno zmanjševanje količin fluoriranih ogljikovodikov (HFC) na trgu EU. S tem 
se bo zmanjšala tudi količina R134a, ki ga bo mogoče prodati/kupiti v EU. Do leta 2030 
se bo dobava fluoriranih ogljikovodikov (HFC) zmanjšala za 80 %. Smiselno je vedno 
kupovati opremo, ki uporablja hladilna sredstva z najnižjim možnim potencialom 
globalnega segrevanja, da se tako čim bolj zmanjša vpliv postopnega zmanjševanja 
količin. 

 
4. Obratovanje obstoječe opreme 



Uredba o F-plinih iz leta 2014 določa: “Namerni izpust fluoriranih toplogrednih plinov v 
ozračje je prepovedan, kadar s tehničnega vidika ni nujen za predvideno 
uporabo.  Upravljavci opreme, ki vsebuje toplogredne pline, sprejmejo previdnostne ukrepe 
za preprečevanje nenamernih izpustov (uhajanje) teh plinov. Sprejmejo vse tehnično in 
gospodarsko izvedljive ukrepe za čim manjše uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov .” 
Organizacije, ki uporabljajo, vgrajujejo ali vzdržujejo  premično klimatsko  opremo, ki 
uporablja F-pline, bi morale zagotoviti skladnost s to zahtevo. Pri uporabi F-plinov je treba 
biti zelo pazljiv in si prizadevati, da ne pride do nenamernih izpustov. 
 

5. Uporaba serviserjev s spričevalom 

Vse postopke v zvezi s hladilnim sredstvom v premičnih klimatskih napravah, ki vsebujejo 
kot hladilna sredstva fluorirane ogljikovodike (HFC), morajo izvajati ustrezno 
usposobljeni serviserji - Uredba 517/2014, 8.člen, 3.tč. To so serviserji, ki so opravili 
usposabljanje in izpit pri enem od izvajalcev, ki jih je izbralo Ministrstvo za okolje in 
prostor in imajo veljavno spričevalo v skladu z EU Uredbo 307/2008 o določitvi 
minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje 
potrdil…. 

 
6. Zahteve ob koncu uporabe 

Vse premične klimatske naprave, ki vsebuje fluorirane ogljikovodike (HFC) in se jih ob 
koncu uporabe odstrani, morajo skozi proces zajemanja fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
ki ga izvede serviser s spričevalom. 

Vse zajete F-pline se lahko: 

a) spusti skozi proces osnovnega prečiščevanja, da se dobi 'reciklirano hladilno 
sredstvo- običajno integrirano v polnilni napravi, ki se ponovno polni v klima 
napravo; 

b) odda zbiralcu odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov (v Sloveniji imamo samo 
zbiralce). 

Odpadno hladilno sredstvo se lahko pošlje tudi v predelavo, kjer z ustreznimi postopki 
pridobi lastnosti kot nov plin. Če je staro hladilno sredstvo preveč onesnaženo, ga ni 
mogoče predelati in ga je treba poslati na uničenje. Pomembno je, da se različni plini ne 
mešajo v isti jeklenki za zajemanje, ker potem morda ne bodo več primerni za predelavo. 
V Sloveniji imamo zaenkrat samo zbiralce odpadnih fluoriranih plinov. 

Predelano hladilno sredstvo je mogoče uporabiti v kateri koli opremi za hlajenje. Pri 
uporabi recikliranega hladilnega sredstva je treba biti vedno pazljiv, ker je lahko 
kontaminirano ali pa ne poznamo njegove sestave. 

 
7. Poročanje o uvozih 

NOVO: O vseh izdelkih in opremi, ki vsebujejo F-pline in prihajajo iz držav zunaj EU, je 
treba enkrat letno poročati Komisiji. Prvo poročilo je zajemalo koledarsko leto 2014 in 
ga je bilo treba predložiti Komisiji do 31. marca 2015. Poročila za prihodnja koledarska 
leta je treba pripraviti do 31. marca naslednjega leta. 

V letna poročila morajo biti zajeta vsa uvožena vozila s premičnimi klimatskimi napravami, 
ki so predhodno napolnjena s fluoriranimi ogljikovodiki (HFC) ali hidrofluoroolefini (HFO) 
kot hladilnimi sredstvi. 

 

Ta informacija je prirejena po www.gluckmanconsulting.co (z njihovim dovoljenjem)  


