Zahteve za pooblaščeno
podjetje (PP) za nepremično
opremo za hlajenje, klimatizacijo
in toplotne črpalke (HKTČ) in
pooblaščena podjetja za
protipožarno opremo (GS)

NOVO: Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba)

+

zahteve iz NOVE SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinih in ozonu škodljivih snovi
(Ur.l. RS 60/16, v nadaljevanju: SLO uredba), velja od 1.10.2016

UP=upravljavec

Pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki
namešča, servisira, vzdržuje,
popravlja ali razgrajuje
nepremično opremo za hlajenje,
klimatizacijo in toplotne črpalke
ali protipožarno opremo (9.-12.
člen SLO uredbe

• mora imeti potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij: vloga-obrazec, pogoji
• seznam pooblaščenih podjetij;

Izpolnjevanje Evidence o
opremi - (6.člen EU F uredbe)

• obrazec Evidenca o opremi mora vzpostaviti upravljavec za vsak kos opreme s polnjenjem 5 t ekv.CO2 ali
več Do sedaj je bila meja 3 kg.
• obrazec izpolni PP vedno, ko karkoli dela na tej opremi. Originalni izvod pusti UP, Kopijo hrani PP najmanj 5
let !;
• informativni izračun v t ekv. CO2;
• evidenca mora biti na voljo pristojnim organom države in EU Komisiji.

Preverjanje uhajanja (4. člen
EU uredbe - spodnja meja je 5 t
ekv. CO2
- od 1.1.2017 je treba preverjati
tudi opremo, ki ima ima 5 t ali
več ekv. CO2 in manj kot 3 kg
hladilnega plina  informativni
izračun

• za redno preverjanje skrbi UP. Pogostost je določena s t ekv. CO2 – informativni izračun
• če je oprema hermetično zaprta, se preverjanje opravlja pri opremi, ki ima 10 t ekv. CO2 - informativni
izračun
• izvaja PP ali pooblaščeni serviser za opremo s 5 t ekv.CO2 ali več - informativni izračun
PP rezultate vpiše v evidenco o opremi (po SLO uredbi ni več potrdila o preverjanju !NOVO!)
• sistem za preverjanje uhajanja mora imeti oprema s >500 ali več t ekv. CO2, (5.člen EU uredbe) informativni izračun
• za novo opremo se opravi preverjanje uhajanja takoj po začetku obratovanja (10. člen uredbe 1516/2007)
• po popravilu opreme UP zagotovi, da se izvede preverjanje uhajanja v enem mesecu po popravilu, da se
preveri, ali je bilo popravilo uspešno (3.člen, 3.odst. uredbe 517/2014).
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• iz vsake opreme, ne glede na količino F plina - končni zajem in zajem zaradi popravila popravila;
• PP vpiše o končnem zajemu v Evidenco o opremi (po SLO uredbi ni več potrdila o zajemu !NOVO!);
Zajem (8. člen EU F uredbe)

Letno poročanje o količinah
plinov (7.člen SLO uredbe)

Ravnanje z iztrošeno opremo in
odpadnimi plini

• v kolikor je oprema prazna, ko serviser pride zaradi vzdrževanja, popravila - se to vpiše pod “Drugi
pomembni podatki”;
• pod “Drugi pomembni podatki” PP vpiše, kdo ima zajeti odpadni plin – običajno ga odpelje PP
• pod “Drugi pomembni podatki” PP vpiše, kaj je z opremo, iz katere je bil opravljen končni zajem
(odmontirana – odpadek, prodana, drug plin,....)
• za vse vrste in količine F plinov po namenu (tudi količine za opremo pod 3 kg polnitev)
• spletno poročanje do 31.3. za preteklo leto http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/ (uporabniško ime in
geslo).
(upravljavci NE poročajo več)
• oprema, ki je iztrošena: pred oddajo opreme zbiralcu tovrstnih odpadkov, je treba plin zajeti – končni zajem
• odpadni plinje treba oddati pooblaščenemu zbiralcu in izpolniti ustrezno dokumentacijo na strani IS-Odpadki
http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
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