METODOLOŠKA POJASNIL A - LETNE EMISIJE TGP PO ODLOČBI 406/2009/ES
 Sektor: splošni kazalci
 Časovni okvir: letni
 Enota: kt CO2 ekv
Cilji povzeti po:
Odločbi 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov (UL L št. 140 z dne 5.6.2009, stran 136).
Sklepu Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do
2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90 z dne 28.3.2013, stran 106).
Izvedbenem sklepu Komisije št. 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za
države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 292 z dne 1.11.2013, stran 19).
Metodologija izračuna
Emisije neETS se izračunajo kot razlika med celotnimi emisijami na nivoju države in emisijami ETS zavezancev, torej
kot razlika med emisijami, iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjenimi emisijami virov ETS.
Prikaz sektorjev v kazalcu se nekoliko drugačen od sektorjev CRF v uradnih evidencah, in sicer so pod industrijo
združene emisije CRF sektorjev 1.A.2 Zgorevanje goriv v industriji, 2. Industrijski procesi in 3. Raba topil in drugih
izdelkov v Proizvodnji električne energije in toplote pa sta združena CRF sektorja 1.A.1. Proizvodnja električne
energije in toplote ter 1.B Ubežne emisije. Ostali sektorji se ujemajo.
V letu 2015 so bili podatki prvič izračunani po novih navodilih (IPCC, 2003) ter z uporabo novih vrednosti GWP (4AR),
celotne časovne vrste evidenc TGP za obdobje 2005−2017 so skladno s spremembami metodologije popravljene.
Ključna sprememba je pri faktorjih potenciala globalnega segrevanja za posamezne pline, spremenjeni so bili
emisijski faktorji, poleg tega pa se je spremenila tudi struktura sektorjev (CRF format). Emisije TGP iz sektorja ETS se
za leta 2005−2013 ne preračunavajo po novi metodologij, saj gre izključno za emisije ogljikovega dioksida. Nacionalni
cilji po Odločbi 406/2009/ES so v izvedbenih aktih komisije prevedeni tudi v absolutne vrednosti (kt CO 2 ekv) po novi
metodologiji. Indikativni sektorski cilji iz OP TGP-2020 pa so preračunani z upoštevanjem sektorskih ciljev izraženih v
% (relativne vrednosti), navedenimi v OP TGP-2020 v tabeli 1.
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Slovenija ima za neETS emisije v obdobju 2013−2020 določene letne cilje, ki jih mora dosegati. Če emisije te cilje v
katerekoli letu presegajo, sledi kazen. Za dosego letnih ciljev so v Odločbi 406/2009/ES tudi nekatere fleksibilnosti, in
sicer: država članica si od prihodnjih let lahko »sposodi« 5 % ciljnih oz. alociranih emisij (AEA), država članica lahko
pri doseganju cilja v katerem koli letu do leta 2020 uporabi razliko med ciljnimi in dejanskimi emisijami v preteklih letih
(neporabljene AEA); država članica lahko 5 % AEA pod posebnimi pogoji prenese na drugo državo članico.
Če emisije ne sledijo cilju, je potrebno podrobno proučiti podrejene kazalce – sektorske emisije in preveriti vse
kazalce, ki zadevajo posamezni sektor. Po potrebi se analizira gibanje v posameznih CRF sektorjih.
Ker promet predstavlja dobrih 50 % emisij neETS, sprotno spremljanje gibanja emisij na podlagi mesečnih podatkov o
prodani količini pogonskih goriv omogoča dovolj dobro oceno glede doseganja letnih ciljev.
Ob tem je potrebno poudariti, da projekcija emisij za neETS leta 2020 kaže na preseganje cilja za 7,4 %, torej bi
neizpolnitev sektorskih ciljev še ne pomenila preseganje nacionalnega cilja po Odločbi 406/2009/ES, temveč le
preseganje cilja OP TGP-2020.
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec letne emisije TGP po Odločbi 406/2009/ES je prikazan v tabeli
(Tabela 1).
Tabela 1:

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za letne emisije TGP po Odločbi 406/2009/ES

Podatek
Evidence emisij, poročane
UNFCCC in Evropski komisiji
Preverjene emisije ETS
Prva ocena nacionalnih emisij

Enota
kt CO2 ekv

ARSO

Vir

kt CO2
kt CO2 ekv

ARSO
ARSO

Razpoložljivost podatka
prva verzija podatka: 15. januarja za
predpreteklo leto; končna verzija: 15. marca
maja za leto preteklo leto
podatek je 31.7. za preteklo leto poročan
Evropski komisiji

Datum zajema podatkov za kazalec: 1. 4. 2019
Podatki za obdobje: 2005–2017
Geografska pokritost: Slovenija
Informacije o kakovosti za ta kazalec:
Glej informacije za kakovost kazalca [PS03] Izpusti toplogrednih plinov

