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1 Úvod 

1.1 Statut dokumentů s pokyny 

Tento dokument s pokyny je součástí skupiny dokumentů, jež jsou určeny k podpoře 
členských států a jejich příslušných orgánů při jednotném provádění nové metodiky 
přidělování pro fázi III systému EU pro obchodování s emisemi (po roce 2012) stanovené 
rozhodnutím Komise *datum přijetí a odkaz na Úřední věstník budou doplněny, až 
budou k dispozici+ „on Transitional community-wide and fully harmonised implementing 
measures pursuant to Article 10a(1) of the EU ETS Directive“ (o přechodných plně 
harmonizovaných prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství podle čl. 10a 
odst. 1 směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi) („CIM“) a při vývoji 
vnitrostátních prováděcích opatření („NIM“).  
Pokyny nepředstavují oficiální stanovisko Komise a nejsou právně závazné.  
Tento dokument s pokyny je založen na předloze poskytnuté konsorciem konzultantů 
(Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Bere v úvahu diskuze v rámci několika zasedání 
neformální technické pracovní skupiny pro stanovování referenčních úrovní 
(benchmarking) pod pracovní skupinou III Výboru pro změnu klimatu (CCC), jakož i 
písemné připomínky obdržené od zúčastněných stran a odborníků z členských států. Na 
zasedání Výboru pro změnu klimatu dne 14. dubna 2011 bylo dohodnuto, že tento 
dokument s pokyny odráží stanovisko Výboru. 
 
Dokumenty s pokyny neuvádí podrobnosti ohledně postupů, jež členské státy uplatní při 
vydávání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. Uznává se, že přístup k určení 
hranic zařízení stanovených v povoleních k vypouštění emisí skleníkových plynů se mezi 
členskými státy liší.  
 

1.2 Východiska dokumentů s pokyny pro CIM 

V prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství („CIM“) byla určena specifická 
témata, jež si zasluhují bližší vysvětlení nebo pokyny. Dokumenty s pokyny pro CIM 
chtějí tyto otázky řešit co nejpřesněji a nejjasněji. Komise považuje za nezbytné 
dosáhnout při uplatňování metodiky přidělování pro fázi III co nejvyšší úrovně 
harmonizace.  
Dokumenty s pokyny pro CIM se snaží dosáhnout souladu výkladu prováděcích opatření 
platných pro celé Společenství, aby podpořily harmonizaci a zabránily možnému zneužití 
nebo narušování hospodářské soutěže uvnitř Společenství. Úplný seznam těchto 
dokumentů je uveden níže. 
Jde jmenovitě o: 

- Dokument s pokyny č. 1 – Všeobecné pokyny: tyto pokyny poskytují všeobecný 
přehled postupu přidělování a vysvětlují základy metodiky přidělování.  
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- Dokument s pokyny č. 2 – Pokyny pro metodiky přidělování: tyto pokyny 
vysvětlují hlavní charakteristiky metodiky přidělování, a jak tato metodika 
funguje. 

- Dokument s pokyny č. 3 – Pokyny pro sběr údajů: tyto pokyny vysvětlují, jaké 
údaje by měli provozovatelé příslušným orgánům předkládat a jak provádět 
jejich sběr. Odrážejí strukturu šablony pro sběr údajů poskytované ES.  

- Dokument s pokyny č. 4 – Pokyny pro ověřování údajů pro vnitrostátní prováděcí 
opatření: tyto pokyny vysvětlují postup ověřování pro sběr údajů pro vnitrostátní 
prováděcí opatření („NIM“)1. 

- Dokument s pokyny č. 5 – Pokyny pro únik uhlíku: informují o problému úniku 
uhlíku a o tom, jak ovlivňuje výpočet přidělení bezplatných povolenek. 

- Dokument s pokyny č. 6 – Pokyny pro přeshraniční toky tepla: vysvětlují, jak 
fungují metodiky přidělování v případě přenosu tepla přes „hranice“ zařízení. 

- Dokument s pokyny č. 7 – Pokyny pro nové účastníky a vyřazení z provozu: tyto 
pokyny mají vysvětlit pravidla pro přidělování týkající se nových účastníků, jakož i 
řešení vyřazení z provozu.  

- Dokument s pokyny č. 8 – Pokyny pro podzařízení pro odpadní plyny a emise 
z procesů: tento dokument poskytuje vysvětlení metodiky přidělování pro 
podzařízení pro emise z procesů, zejména pro zpracovávání odpadních plynů. 

- Dokument s pokyny č. 9 – Oborové pokyny: tyto pokyny poskytují podrobný 
popis referenčních úrovní produktů, jakož i systémových hranic každé 
z referenčních úrovní produktu uvedené v prováděcích opatřeních platných pro 
celé Společenství (CIM). 

 
Dokumenty na tomto seznamu mají doplnit jiné dokumenty s pokyny vydanými 
Evropskou komisí, jež se vztahují k fázi III systému EU pro obchodování s emisemi, 
zejména:  
  

- Pokyny pro výklad přílohy I směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
(mimo činností v oblasti letectví); a 

- Dokument s pokyny pro identifikaci výrobců elektřiny 
 
Odkazy na „články“ v tomto dokumentu obvykle odkazují na revidovanou směrnici o 
systému EU pro obchodování s emisemi a na prováděcí opatření platná pro celé 
Společenství (CIM). 
 

1.3 Používání dokumentů s pokyny  

Dokumenty s pokyny poskytují pokyny pro provádění nové metodiky přidělování pro 
fázi III systému EU pro obchodování s emisemi od roku 2013. Členské státy mohou tyto 
pokyny použít při provádění sběru údajů podle článku 7 prováděcích opatřeních 
platných pro celé Společenství (CIM) k definování kompletního seznamu zařízení, jakož i 

                                                      
1
 Článek 11 směrnice 2003/87/ES 
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pro výpočet jakéhokoli přidělení bezplatných povolenek, jež má být stanoveno pro 
vnitrostátní prováděcí opatření (NIM) podle článku 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. 
 

1.4 Působnost tohoto dokumentu s pokyny  

Tento dokument s pokyny informuje o problému úniku uhlíku a jeho dopadech na 
postup přidělování.  
Pokyny poskytují jednoduché vysvětlení pravidel a také praktické příklady, jež mohou 
pomoci při řešení konkrétních problémů souvisejících s hodnocením rizika úniku uhlíku 
výrobních procesů.  
 

1.5 Další poradenství 

Kromě dokumentů s pokyny je orgánům členských států poskytována další podpora ve 
formě telefonní podpory (helpdesk) a internetových stránek ES se seznamem 
dokumentů s pokyny, často kladenými dotazy a užitečnými odkazy: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm. 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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2 Cíl 
 
Nežli se budeme věnovat podrobnostem nové metodiky přidělování, uvádíme zde 
některé podkladové informace, jež umožňují pochopit, jak je nová metodika přidělování 
ve fázi III propojena s metodikou přidělování používanou v předchozích fázích a jak se od 
ní liší. 

 
Změna směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi byla zveřejněna 5. června 
2009. Důležitým prvkem revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
je harmonizovaná metoda přidělování pro celé Společenství, ve které „základním 
způsobem přidělování by mělo být dražení, neboť je nejjednodušším a podle 
všeobecného mínění hospodářsky nejúčinnějším prostředkem“2. Podle revidované 
směrnice se neprovádí žádné přidělování bezplatných povolenek jakékoliv výrobě 
elektřiny s výjimkou elektřiny vyráběné z odpadních plynů3. Přidělení bezplatných 
povolenek se neposkytuje ani zařízením pro zachycování oxidu uhličitého, potrubím pro 
jeho přepravu či jeho úložištím.  
Pro jiné emise se použije přechodné přidělení bezplatných povolenek na základě 
předem stanovených referenčních úrovní pro celé Společenství. Z toho vyplývá:  
 

 Pro produkty s referenční úrovní produktu je množství bezplatně přidělených 
povolenek založeno na konkrétních emisích na úrovni produktu.  

 „Přechodné“ znamená, že přidělení bezplatných povolenek dosahuje nejprve 
80% množství určeného pomocí prováděcích opatření platných pro celé 
Společenství a každý rok se snižuje o stejná množství, jež vedou ke 30% přidělení 
bezplatných povolenek v roce 2020, s cílem dosáhnout 0 % (a tedy žádná 
přidělení bezplatných povolenek) v roce 2027.  

 Výjimky jsou uděleny zařízením v odvětvích, jim hrozí značné riziko úniku uhlíku, 
tj. „zvýšení emisí skleníkových plynů ve třetích zemích, jejichž průmyslová 
odvětví nejsou vázána srovnatelnými uhlíkovými omezeními“4. Tato zařízení 
obdrží bezplatně přidělené povolenky na 100% množství určeného pomocí 
prováděcích opatření platných pro celé Společenství.  

 
Fáze III byla navržena tak, aby vytvořila rovné podmínky pro všechna odvětví a zařízení. 
Hlavní rozdíly v přístupu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Směrnice 2009/29/ES, bod odůvodnění 15 

3
 Článek 10a odst. 1 revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi  

4
 Směrnice 2009/29/ES, bod odůvodnění 24 
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Tabulka 1: Hlavní rozdíly systému EU pro obchodování s emisemi ve fázích I a II oproti fázi III (byly 
vykazovány pouze hlavní metody) 

 
 
Celkový strop povolenek na emise se ročně sníží o 1,74 % v porovnání s průměrným 
ročním celkovým množstvím povolenek vydaných členskými státy ve druhém 
obchodovacím období; střední bod období od roku 2008 do roku 2012 (tj. rok 2010) 
bude považován za referenční. Toto roční snížení povede v porovnání s rokem 2005 
k 21% snížení emisí v roce 20205.  
Množství bezplatných povolenek se v porovnání s předchozími fázemi velmi sníží, neboť 
již nejsou za část své výroby elektřiny způsobilí výrobci elektřiny. 
 

                                                      
5
 Čl. 9 revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi  

Fáze I a II Fáze III 

Vnitrostátní stropy Jeden strop pro celou EU 
Pevný strop  Pevný strop, jenž se každoročně snižuje 
Tříleté a pětileté obchodovací období  Osmileté obchodovací období 
Omezené dražení (< 4 %) Podstatné dražení  
Přidělení bezplatných povolenek pro průmysl a 
výrobce elektřiny 

Přechodné přidělení bezplatných povolenek pro 
průmysl a emise související s teplem (ne pro výrobu 
elektřiny) 

Přidělování bezplatných povolenek založeno na 
emisích na úrovni zařízení 

Přidělování bezplatných povolenek založeno na 
konkrétních emisích na úrovni produktu 

Přidělování bezplatných povolenek založeno na 
historických emisích 

Přidělování bezplatných povolenek vypočteno pomocí 
referenčních úrovní  

Právní základ:  

 Směrnice 2003/87/ES 

 Národní alokační plány (NAP) 

 Rozhodnutí ES o NAP 

 Národní alokační rozhodnutí 

Právní základ:  

 Revidovaná směrnice 2003/87/ES 

 Prováděcí opatření platná pro celé 
Společenství (CIM) 

 Vnitrostátní prováděcí opatření (NIM) 
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3 Popis postupu přidělování  
Obr. 1 zobrazuje hlavní postup, který vede ke konečnému celkovému ročnímu množství 
bezplatných povolenek pro zařízení.  

 
 

Obr. 1: Schéma postupu stanovení konečného přidělení bezplatných povolenek zařízením 
 
Počátečním bodem postupu jsou takzvaná „CIM“ („plně harmonizovaná prováděcí 
opatření platná pro celé Společenství“)6, rozhodnutí ES o metodice přidělování, jež 
vysvětluje základní prvky harmonizované metodiky přidělování ve fázi III. Seznam CIM:  

- kritéria způsobilosti pro přidělení bezplatných povolenek;  
- definice podzařízení (jež určují, jak rozdělit zařízení na různá podzařízení, je-li to 

vhodné);  
- pravidla určování historických úrovní činnosti na podzařízení; 
- systémové hranice podzařízení a hodnoty referenčních úrovní; 
- pravidla pro uplatňování koeficientu rizika úniku uhlíku; 

                                                      
6
 Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných 

povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES 

NIM 

Předběžné roční 
přidělení 

zařízením 

 

 
Předběžné celkové 

roční přidělení 
způsobilým zařízením 

 

Sběr údajů 

 

Maximální množství přidělení 
bezplatných povolenek podle 

čl. 10a odst. 5 směrnice o 
systému EU pro obchodování 

s emisemi (= maximální 
přidělení bezplatných 

povolenek) 

Celkový strop 
2013 až 2020 

 

Konečné celkové 
roční přidělení 

nevýrobcům 

elektřiny 

 

Pravidla 
přidělování 

z CIM 

 

Ohrožení 
únikem uhlíku a 

odpovídající 

koeficienty 

 

Předběžné roční 
přidělení 

podzařízením 

 

Příslušný orgán 

 Evropská komise 

 

Podporováno Dokumenty 

s pokyny a šablonou pro 
sběr údajů 

 

Konečné celkové 
roční přidělení 

výrobcům 

elektřiny 

 

Podíl nevýrobců 
elektřiny 

 

Lineární roční 
koeficient snížení 

 

Lineární roční 

koeficient 

snížení 

 

Opravný 

koeficient 

jednotný pro 
všechna odvětví 
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- pravidla v případě přeshraničních toků tepla;  
- pravidla pro ověřování.  

 
Úkolem příslušných orgánů (CA) je vypočítat předběžné roční přidělení na úrovni 
podzařízení na základě prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství (CIM). ES 
poskytuje elektronickou šablonu pro usnadnění sběru údajů.  
 
Na základě shromážděných údajů zveřejní každý členský stát seznam všech stávajících 
zařízení na svém území, na něž se vztahuje směrnice o systému EU pro obchodování 
s emisemi, a veškerých přidělení bezplatných povolenek každému zařízení a předloží je 
ES. Dále na tento seznam odkazujeme zkratkou „NIM“ (National Implementation 
Measures - vnitrostátní prováděcí opatření). NIM budou zahrnovat: 

- předběžný roční počet povolenek na emise bezplatně přidělených podzařízením 
(pro podzařízení pro produkt, teplo a referenční úroveň paliva je to hodnota 
referenční úrovně vynásobená historickou úrovní činnosti); 

- předběžný roční počet povolenek na emise bezplatně přidělených na podzařízení 
vynásobený příslušným koeficientem rizika úniku uhlíku; 

- předběžné celkové roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených na 
zařízení (tj. součet předběžných celkových ročních množství povolenek na emise 
na podzařízení). 

 
Seznam NIM zahrne také zařízení, jež jsou klasifikována jako výrobci elektřiny,7 jakož i 
takzvané „malé producenty emisí“, jež jsou uvedeni v článku 27 směrnice 2003/87/ES.  
 
Pomoc a podrobné pokyny, jak tyto hodnoty vypočítat, naleznete v Dokumentu s pokyny 
č. 2 – Pokyny pro metodiky přidělování.  
 
ES shromáždí NIM ze všech členských států a porovná předběžná roční množství 
povolenek na emise (před uplatněním koeficientů rizika úniku uhlíku) nevýrobcům 
elektřiny ve třetím obchodovacím období s množstvím povolenek vypočteným podle 
čl. 10a odst. 5 směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi. Bude-li to potřeba, 
mohl by být použit opravný koeficient, který je jednotný pro všechna odvětví. Pokud by 
byl použit, byl by opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví identický pro všechna 
zařízení identifikovaná jako nevýrobci elektřiny. Potřeba a hodnota koeficientu by se 
mohla lišit v různých rocích třetího obchodovacího období. 
 
Předběžné celkové roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených na 
zařízení, jak je určí daný příslušný orgán, by se tedy mohlo lišit od konečného celkového 
množství bezplatně přidělených povolenek na emise: u zařízení identifikovaných jako 
nevýrobci elektřiny by se mohl použít opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví a 
u zařízení identifikovaných jako výrobci elektřiny se uplatní lineární koeficient. V případě 

                                                      
7
 Při klasifikování výrobců elektřiny vyhledejte prosím návod v "Dokumentu s pokyny pro identifikaci 

výrobců elektřiny" projednaném ES a členskými státy 18. března 2010  
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nevýrobců elektřiny by tedy konečné přidělení povolenek bylo možno určit teprve 
tehdy, až by byla určena potřeba a hodnota opravného koeficientu, který je jednotný 
pro všechna odvětví.  
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4 Příslušná zařízení 
 
Tento oddíl poskytuje všeobecný přehled o zařízeních způsobilých pro fázi III systému EU 
pro obchodování s emisemi. 

 

4.1 Která zařízení jsou uvedena v NIM? 

Vnitrostátní prováděcí opatření (NIM) uvedou všechna stávající zařízení systému EU pro 
obchodování s emisemi8, tj. zařízení, která: 
 

 jsou součástí odvětví zahrnutého do fáze III systému EU pro obchodování 
s emisemi9: abyste se ujistili, že zařízení je zahrnuto do působnosti systému EU 
pro obchodování s emisemi, nahlédněte prosím též do Pokynů pro výklad 
přílohy I směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (vyjma činností 
v oblasti letectví), Výbor pro změnu klimatu, 18. března 2010; 

A 

 obdržela povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů nebo skutečně 
provozují činnost, obdržela příslušná povolení a splnila všechna kritéria pro to 
do 30. června 2011. 

 
Malé producenty emisí, jež se může členský stát rozhodnout nezahrnout do systému EU 
pro obchodování s emisemi podle článku 27 směrnice o systému EU pro obchodování 
s emisemi, je nutno též uvést. Jelikož Komise může posoudit a - kde je to vhodné - 
zamítnout takové výjimky, tito malí producenti emisí musí být v prvém kroku považováni 
za zařízení v rámci systému EU pro obchodování s emisemi.  
 
Zařízení, která vstoupí do systému EU pro obchodování s emisemi po 30. červnu 2011, 
takzvaní noví účastníci10, nejsou součástí NIM. 
 

4.2 Kdo získá přidělení bezplatných povolenek? 

V zásadě jsou všechna zařízení v NIM kromě zařízení vyrábějících pouze elektřinu a 
zařízení provozovaných pro zachycování, dopravu a uchovávání CO2 způsobilá pro 
přidělení bezplatných povolenek.  
 

                                                      
8
 Formální definici „stávajících zařízení“ naleznete v čl. 3(a) prováděcích opatření platných pro celé 

Společenství (CIM) (rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování 
bezplatných povolenek v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES) 
9
 Viz činnosti uvedené v příloze I revidované směrnice EU o systému EU pro obchodování s emisemi nebo 

přihlášeno poprvé podle článku 24. 
10

 Definici „nového účastníka“ naleznete v článku 3(h) směrnice 2003/87/ES  

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/100318_guidance_interpr_annex_i_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/100318_guidance_interpr_annex_i_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/100318_guidance_interpr_annex_i_final.pdf
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Další podrobnosti o kritériích způsobilosti naleznete v příslušných dokumentech s pokyny, 
tj.: 

- pro odpadní plyny viz dokument s pokyny č. 8, jenž se specificky týká odpadních 
plynů; 

- pro spalování a bezpečnostní spalování viz Dokument s pokyny č. 2 pro metodiky 
přidělování; 

- pro způsobilost tepla pro referenční úroveň tepla viz Dokument s pokyny č. 2 pro 
metodiky přidělování; 

- pro způsobilost paliva pro referenční úroveň paliva viz Dokument s pokyny č. 2 pro 
metodiky přidělování; 

- pro způsobilost emisí z procesů, viz Dokument s pokyny č. 2 pro metodiky 
přidělování. 

 
I když nejsou způsobilá pro přidělení bezplatných povolenek, zahrnou se zařízení vyrábějící 
pouze elektřinu i zařízení provozovaná pro zachycování, dopravu a uchovávání CO2 do 
seznamu NIM.  
 
„Noví účastníci“, kteří v NIM nejsou zahrnuti, mohou též získat přidělení bezplatných 
povolenek. Dokument s pokyny č. 7 pro nové účastníky a vyřazení z provozu poskytuje 
další vysvětlení ohledně definice nových účastníků a zvláštních pravidel pro ně. 
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5 Metodiky přidělování 
 
Tento oddíl poskytuje všeobecný přehled o metodikách přidělování. Podrobnější 
vysvětlení vyhledejte v Dokumentu s pokyny č. 2 pro metodiky přidělování, Dokumentu 
s pokyny č. 5 pro únik uhlíku a v Dokumentu s pokyny č. 3 pro sběr údajů. 

 

5.1 Přehled metodik 

Obecně mají průmyslové výrobní procesy jako vstup palivo nebo teplo a jako výstup 
produkt nebo teplo ( 
Obr. 2).11  
 

 
 

Palivo Teplo Produkt 
 
Obr. 2: Obecné zobrazení průmyslového výrobního procesu  

 
Každé zařízení, jež je způsobilé pro přidělení bezplatných povolenek (viz oddíl 4.2) obdrží 
přidělení povolenek na základě nejméně jedné z následujících metodik: 

1. Stanovování referenčních úrovní produktu (t CO2 / t produkt); přidělení 
povolenek je založeno na výrobě produktů.  

2. Stanovování referenčních úrovní tepla (t CO2 / TJ spotřebovaného tepla); 
přidělení povolenek je založeno na množství měřitelného spotřebovaného 
tepla12.  

3. Stanovování referenčních úrovní paliva (t CO2 / TJ použitého paliva); přidělení 
povolenek je založeno na množství spotřebovaného paliva.  

                                                      
11

 Také elektřina může být energetickým vstupem do průmyslového procesu, ale z hlediska přidělování 
bezplatných povolenek není ve většině případů příslušná pro zvažování. Výjimkou z tohoto pravidla je 
spotřeba elektřiny výrobními procesy, na které se vztahují referenční úrovně produktu, ve kterých je použití 
elektřiny a paliv zaměnitelné. Více informací o tomto tématu viz oddíl 3.1 Dokumentu s pokyny č. 2 pro 
metodiky přidělování. 
12

 Definice měřitelného tepla viz příloha B. 
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4. Přístup „emise z procesů“; povolenky jsou přiděleny ve výši 97,00 % 
historických emisí.  

 
Pomocí těchto metodik lze vypočítat předběžný roční počet povolenek na emise na 
podzařízení pro všechny zdroje emisí v systému EU pro obchodování s emisemi, jež jsou 
způsobilá pro přidělení bezplatných povolenek. Tabulka 2 shrnuje obecné charakteristiky 
každé z metodik přidělování. Tabulka také ukazuje, kdy by měla být použita jaká metodika. 
Správné používání metodik zajišťuje, že jsou všechny emise pokryty jednou a pouze 
jednou z metodik. 
Pro podrobnější podmínky uplatňování metodik přidělování odkazujeme na Dokument 
s pokyny č. 2 
 
Tabulka 2: Charakteristiky metodik přidělování 

 
Bez ohledu na použitou metodiku přidělování povede zvýšení energetické účinnosti 
kdekoli v řetězci výrobního procesu k menší spotřebě tepla nebo paliva na tunu produktu, 
výsledkem bude méně emisí na tunu produktu. 
 

5.2 Východiska referenčních úrovní produktu  

Přidělování bezplatných povolenek bude v nejvyšším možném rozsahu založeno na 
předem stanovených referenčních úrovních produktů platných pro celé Společenství. 
Referenční úroveň produktu je definována jako průměr 10 % nejúčinnějších zařízení, 
pokud jde o emise skleníkových plynů vyjádřené v metrických tunách CO2 vypuštěné na 
tunu produktu vyráběného na evropské úrovni v letech 2007 až 2008 (viz Obr. 3). 

                                                      
13

 Podle čl. 3(h) rozhodnutí Komise o stanovování referenčních úrovní, o kterém Výbor pro změnu klimatu 
(CCC) hlasoval 15. prosince. Více podrobností naleznete též v Dokumentu s pokyny pro metodiky 
přidělování. 

Metodika Hodnota Jednotka Podmínky Příslušné emise 

Referenční úroveň 
produktu 

Viz příloha I 
CIM 

t CO2 / 
jednotka 
produktu 

- Je dostupná referenční 
úroveň produktu 

Emise v rámci systémových 
hranic produktu, jak jsou 
uvedeny v příloze I CIM 

Referenční úroveň 
tepla 

62,3 t CO2 / TJ
 

- Není dostupná referenční 
úroveň produktu 

- Teplo je měřitelné 

Emise týkající se výroby 
spotřebovaného měřitelného 
tepla, na něž se nevztahuje 
referenční úroveň produktu  

Referenční úroveň 
paliva 

56,1 
t CO2 / TJ 

paliva 

- Není dostupná referenční 
úroveň produktu 

- Teplo není měřitelné 
- Palivo se spaluje 

Emise vznikající spalováním 
paliv, na něž se nevztahuje 
referenční úroveň produktu 
nebo výroby tepla  

Přístup „emise 
z procesů“ 

97,00 % historických emisí 
(tCO2) 

- Není dostupná referenční 
úroveň produktu 

- Teplo není měřitelné 
- Emise nevznikají spalováním 

paliva 
- Emise jsou „emise 

z procesů“
13

 

Všechny emise v rámci 
zařízení, na které se 
nevztahují předchozí 
přístupy, ale bez 
nezpůsobilých emisí. 
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Obr. 3: Určení hodnoty referenční úrovně produktu 

Legenda: 
10% most efficient European plants producing this product 10 % nejúčinnějších evropských zařízení, která vyrábí 

daný produkt 
Benchmark average of 10% most efficient installations Průměrná referenční úroveň 10 % nejúčinnějších zařízení 
Max. amount of emission allowances given for free Maximální množství bezplatně poskytovaných povolenek 

na emise 

Installations (sorted) Zařízení (roztříděná)  
Emissions / unit product Emise na jednotku produktu  

 
Referenční úrovně produktů se nerozlišují podle technologie, skladby paliv, velikosti, stáří, 
klimatických podmínek ani kvality surovin zařízení vyrábějícího produkt.  
 
Komise konzultovala příslušné zúčastněné subjekty, včetně dotčených odvětví, za účelem 
určení seznamu produktů, pro které by se měly používat referenční úrovně produktu. 
Konečný seznam, jenž se nalézá v příloze I prováděcích opatření platných pro celé 
Společenství (CIM), obsahuje 52 produktů pro 21 odvětví a pokrývá asi 80 % (odhad) 
přidělení bezplatných povolenek. Výsledný seznam obsahuje také definice systémových 
hranic a produktů.  
 
Předběžný roční počet povolenek podle přístupu „referenční úroveň produktu“ se vypočte 
vynásobením hodnoty referenční úrovně příslušnou historickou úrovní činnosti.  
 
Na konečné celkové roční množství povolenek na emise přidělených zdarma se vztahují 
další koeficienty (viz oddíl 4.4).  
 
Další pokyny lze nalézt v Dokumentu s pokyny č. 3 pro sběr údajů, Dokumentu s pokyny 
č. 2 pro metodiky přidělování a v Dokumentu s pokyny č. 9 s odvětvově specifickými 
pokyny.  
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5.3 Rozdělení na podzařízení  

Pro správné uplatnění příslušné metodiky přidělování ve správném pořadí je v mnoha 
případech nutné zařízení rozdělit na takzvaná „podzařízení“. 
Podzařízení znamená všechny vstupy, výstupy a odpovídající emise týkající se specifického 
režimu přidělení povolenek. Hranice podzařízení nejsou nutně definovány hranicemi 
fyzických výrobních jednotek.14 Tyto vstupy a výstupy by měly řádně zohlednit pouze 
příslušné zdrojové toky15, jak jsou monitorovány podle Pokynů pro monitorování a 
vykazování („MRG“) a uvedeny v plánu monitorování, pokud existuje16. To znamená, že 
zdrojové toky týkající se činností nebo plynů nezahrnutých do systému pro obchodování 
s emisemi se při rozdělování zařízení na podzařízení neberou v úvahu. Při provádění 
rozdělení na podzařízení je nutná hluboká znalost působnosti systému pro obchodování 
s emisemi a MRG. Dokument s pokyny č. 2 pro metodiky přidělování poskytuje další 
informace k tomuto tématu. 
 
Pokud zařízení vyrábí více než jeden produkt s referenční úrovní produktu 
(předpokládejme, že existuje n použitelných referenčních úrovní produktů), pak je nutno 
definovat n „podzařízení“, přičemž systémové hranice každého podzařízení odpovídají 
hranicím příslušné referenční úrovně produktu. Pro tato podzařízení se použije metodika 
pro referenční úroveň produktu. 
 
Zbývající část zařízení (část, pro kterou neplatí žádné referenční úrovně produktu) lze 
rozdělit do nejvýše šesti podzařízení: jedno podzařízení, u něhož se má za to, že mu hrozí 
riziko úniku uhlíku, a jedno považované za neohrožené rizikem úniku uhlíku pro každou 
nouzovou metodiku (viz také odstavec 5.4.1), jak ukazuje níže uvedená tabulka. 
 
Tabulka 3: Maximální počet možných podzařízení v případě nouzových přístupů 

Metodika přidělování Únik uhlíku Bez úniku uhlíku 

Referenční úroveň tepla 1 1 

Referenční úroveň paliva 1 1 

Přístup „emise z procesů“ 1 1 

 
Teplo je v zásadě způsobilé pro přidělení bezplatných povolenek, pokud jej lze považovat 
za zahrnuté do systému pro obchodování s emisemi a pokud není vyráběno pomocí 
elektrických kotlů. To je pravděpodobné zejména pro měřitelné teplo přímo propojené 
(proces spalování nebo exotermický výrobní proces) se zdrojovými toky, jež jsou zahrnuty 

                                                      
14

 Formální definice čtyř typů podzařízení: podzařízení pro referenční úroveň produktu (čl. 3(b)), podzařízení 
pro referenční úroveň tepla (čl. 3(c)), podzařízení pro referenční úroveň paliva (čl. 3(d)) a podzařízení pro 
emise z procesů (čl. 3(h)) naleznete v prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství (CIM). 
15

 „Zdrojový tok“ znamená specifický typ paliva, suroviny nebo produktu, ze kterého vznikají emise 
příslušných skleníkových plynů v jednom nebo několika zdrojích emisí v důsledku jeho spotřeby nebo 
výroby. 
16

 Zařízení, jejichž hranice se podle revidované působnosti směrnice 2003/87/ES změnily, možná nebudou 
mít před podáním seznamu NIM schválený plán monitorování.  
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do plánu monitorování (MP) zařízení, na které se vztahuje systém EU pro obchodování 
s emisemi. 
Výjimky z tohoto pravidla jsou následující:  
- Odvádění nebo spotřeba tepla vyrobeného v procesu výroby kyseliny dusičné nejsou 

způsobilé pro přidělení bezplatných povolenek, neboť toto teplo je již vzato v úvahu 
referenční úrovní kyseliny dusičné (viz čl. 10 odst. 6 prováděcích opatření platných pro 
celé Společenství (CIM)). 

- Spotřeba tepla vyrobeného provozním celkem nebo jednotkou nezahrnutou do 
systému pro obchodování s emisemi (na kterou se nevztahuje povolení k vypouštění 
emisí skleníkových plynů) není způsobilá pro přidělení bezplatných povolenek (viz čl. 9 
odst. 3 a čl. 13 prováděcích opatření platných pro celé Společenství (CIM)). 

Odvádění nebo spotřeba tepla použitého pro výrobu elektřiny nejsou způsobilé pro 
přidělení bezplatných povolenek (viz čl. 3 písm. c a čl. 9 odst. 3 prováděcích opatření 
platných pro celé Společenství (CIM)).  
Únik uhlíku: proč jsou možná dvě podzařízení pro každý nouzový přístup?  
Představte si fiktivní mlékárnu s kotlem, který vyrábí měřitelné teplo jak pro výrobu 
sušeného mléka (u něhož se má podle rozhodnutí ES 2010/2/EU17 za to, že mu hrozí únik 
uhlíku), tak pro proces sterilizace tekutého mléka (jemuž podle rozhodnutí ES 2010/2/EU18 
únik uhlíku nehrozí). Na žádný z obou produktů se nevztahuje referenční úroveň 
produktu, proto by měla být pokud možno použita metodika pro referenční úroveň tepla. 
Protože v těchto výrobních procesech existuje měřitelné spotřebované teplo, je tento 
nouzový přístup skutečně použitelný. Teplo je však spotřebováváno dvěma výrobními 
procesy, jež mají dva rozdílné použitelné statuty ohrožení únikem uhlíku. Proto musí být 
spotřebované teplo (vyrobené kotlem) rozděleno na dvě podzařízení: jedno pro každý 
statut ohrožení únikem uhlíku19.  
Navíc definice „podzařízení pro referenční úroveň tepla“ odkazuje na všechny vstupy, 
výstupy a odpovídající emise podzařízení (viz článek 3(c) prováděcích opatření platných 
pro celé Společenství (CIM)). Proto by v souladu s touto definicí měly být všechny tyto 
toky seskupeny do jednoho podzařízení nebo - a to pouze pokud platí dva různé statuty 
ohrožení únikem uhlíku - maximálně do dvou podzařízení. To samé platí pro ostatní 
nouzové přístupy, což vede k maximálnímu počtu podzařízení rovnému n+6. 
Podrobnosti o tom, jak použít distribuční klíč k přidělení činností několika podzařízením, 
naleznete v Dokumentu s pokyny č. 3 pro sběr údajů  
 
Měla by být věnována náležitá péče tomu, aby: 

 nedocházelo k žádným překrytím mezi podzařízeními (žádnému dvojímu 
započtení); 

                                                      
17

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0002:EN:NOT 
18

 Tamtéž. 
19

 Pokud má nejméně 95 % celkového tepla spotřebovaného v zařízení stejný statut ohrožení únikem uhlíku, 
lze předpokládat, že zbývající množství spotřebovaného tepla (5 % nebo méně) má též stejný statut 
ohrožení únikem uhlíku. Stejné pravidlo „de minimis“ (o minimální výši) se použije na referenční úroveň 
paliva podzařízení a na emise z procesů podzařízení. Pravidlo je podrobněji vysvětleno v Dokumentu 
s pokyny č. 5 pro únik uhlíku. 
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 odpovídající vstupy (palivo, teplo atd.) a výstupy (produkty, teplo, elektřina atd.) 
byly všechny vzaty v úvahu. 

 

5.4 Opravné koeficienty  

Předběžné roční množství přidělení povolenek určených na úrovni podzařízení lze snížit 
několika opravnými koeficienty, jež jsou zde stručně popsány. 
 

5.4.1 Koeficient rizika úniku uhlíku 

Podrobné vysvětlení je k dispozici v Dokumentu s pokyny č. 5 pro únik uhlíku. 
 
Předběžné roční množství povolenek na emise se vynásobí takzvaným „koeficientem rizika 
úniku uhlíku“ (CLEF).  
 
Komise zřídila seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko 
úniku uhlíku20. Koeficient rizika úniku uhlíku (CLEF), který se použije pro přidělení 
povolenek do těchto odvětví, je pro všechny roky roven 1,00.  
 
Pro přidělení povolenek odvětvím, která na tomto seznamu nejsou, je koeficient rizika 
úniku uhlíku v roce 2013 roven 0,80 a snižuje se na 0,30 v roce 2020. Z toho vyplývá, že 
zařízení, jež jsou součástí těchto odvětví, obdrží každý rok méně povolenek než rok 
předchozí. Provozovatelé těchto zařízení musí tedy nakupovat stále více povolenek, aby 
splnili své povinnosti (za předpokladu konstantních emisí po dané roky).  
 
Tabulka 4 poskytuje přehled koeficientů rizika úniku uhlíku: 
 
Tabulka 4: Přehled koeficientů rizika úniku uhlíku 

Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Koeficient rizika (CLEF) 

pro značné riziko úniku 

uhlíku (CL) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

CLEF pro malé riziko úniku 

uhlíku
21

 

0,8000 0,7286 0,6571 0,5857 0,5143 0,4429 0,3714 0,3000 

 
Po uplatnění koeficientu rizika úniku uhlíku by se měl použít buď opravný koeficient 
jednotný pro všechna odvětví, nebo lineární koeficient snížení.  

                                                      
20

 Nezapomínejte, že seznam je použitelný pouze pro roky 2013 a 2014. Při výpočtu NIM by se mělo 
z výpočetních důvodů předpokládat, že tento seznam odvětví a pododvětví platí též pro roky 2015 až 2020. 
21 Hodnoty CLEF (k) se v případě malého rizika pro každý rok k (od roku 2013 do roku 2020) vypočítají jako: 
CLEF(k) = 0,5/7 * (2020 - k) + 0,3 
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5.4.2 Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví 

Pro všechna zařízení, jež nejsou identifikována jako „výrobce elektřiny“, by se měl 
v případě potřeby použít opravný koeficient, který je jednotný pro všechna odvětví.  
 
Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví by mohl být potřebný k zajištění, aby 
celkové množství přidělení bezplatných povolenek nevýrobcům elektřiny nepřesáhlo 
maximální množství přidělení bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 5 revidované 
směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi22. Předběžné přidělení bezplatných 
povolenek by se tedy mohlo lišit od konečného přidělení bezplatných povolenek, které by 
provozovatelé obdrželi. 
 
Potřebu a případně hodnotu opravného koeficientu, který je jednotný pro všechna 
odvětví, bude Komise posuzovat po obdržení všech NIM na základě předběžného přidělení 
bezplatných povolenek před uplatněním koeficientu rizika úniku uhlíku. Pokud by byl 
použit, byl by opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví identický pro všechna 
zařízení. Potřeba a hodnota koeficientu by se mohla lišit v různých rocích třetího 
obchodovacího období.  
   
Ohledně rovnice pro uplatnění opravného koeficientu, který je jednotný pro všechna 
odvětví, viz také oddíl 2 tohoto Dokumentu s pokyny a oddíl 6 Dokumentu s pokyny č. 2. 

5.4.3 Lineární koeficient snížení 

V souladu s článkem 9 revidované směrnice se celkové množství povolenek vydaných 
bezplatně od roku 2013 každý rok lineárně snižuje o koeficient 1,74 %. Pro zařízení, jež 
jsou identifikována jako „výrobce elektřiny“, jakož i pro nové účastníky, bude tedy 
předběžné celkové roční množství přidělení povolenek každý rok sníženo o 1,74 % 
předběžného celkového ročního množství přidělení povolenek pro referenční rok 2013.  
 
Ohledně rovnice pro uplatnění lineárního koeficientu snížení viz oddíl 6 Dokumentu 
s pokyny č. 2. 

                                                      
22

 Maximální množství přidělení bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 5 revidované směrnice o systému 
EU pro obchodování s emisemi = celkový strop systému pro obchodování s emisemi* (1 - podíl emisí 
výrobců elektřiny a zachycování, dopravy a ukládání uhlíku na celkových emisích).  
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Příloha A Harmonogram - klíčová data revidovaného systém EU 
pro obchodování s emisemi  
 
 
Prosinec 2010 Odsouhlasení prováděcích opatření platných pro celé Společenství 

(CIM) ve Výboru pro změnu klimatu (CCC) 
 
Duben 2011 Po tříměsíční lhůtě pro provedení kontroly Parlamentem a Radou 

přijímá Komise plně harmonizovaná prováděcí opatření pro 
přidělování povolenek platná pro celé Společenství.23 

 
30. června 2011 Datum, které odděluje „nové účastníky“ a „stávající zařízen“. Viz 

oddíl 3.1 tohoto Dokumentu s pokyny.24 
 
30. září 2011 Zveřejnění a předložení vnitrostátních prováděcích opatření (NIM) 

členskými státy25 
 
28. února 2013 Vydání první části bezplatných povolenek třetího obchodovacího 

období zařízením.26 

                                                      
23

 Článek 10a odst. 1 revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
24

 Článek 3h revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
25

 Článek 11 odst. 1 revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
26

 Článek 11 odst. 2 revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
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Příloha B Seznam definic 
 
Tato příloha poskytuje seznam definic pojmů příslušných pro přidělení bezplatných 
povolenek ve fázi III systému EU pro obchodování s emisemi. Zde uvedené definice jsou 
neformální definice, jež byly vyvinuty, aby usnadnily porozumění. Definice v této příloze 
nenahrazují definice uvedené v právních textech revidované směrnice o systému EU pro 
obchodování s emisemi nebo prováděcích opatření platných pro celé Společenství (CIM) a 
nemají žádný právní statut.  
 
Povolenka  
Povolenka na vypuštění jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého během určeného období, 
jež platí pouze pro účely splnění požadavků revidované směrnice o systému EU pro 
obchodování s emisemi a je převoditelná v souladu s ustanoveními revidované směrnice o 
systému EU pro obchodování s emisemi. 
 
Činnosti podle přílohy I 
Seznam činností v příloze I revidované směrnice o systému EU pro obchodování 
s emisemi, jež definuje „kategorie činností, na které se směrnice vztahuje“. Jinými slovy 
Příloha I definuje činnosti a jejich prahové hodnoty, jež určují, která zařízení mají být 
zahrnuta do systému Společenství pro obchodování s emisemi. 
 
Spalování paliv 
Jakákoli oxidace paliv bez ohledu na způsob, kterým je teplo či elektrická nebo 
mechanická energie vyprodukovaná tímto procesem použita, a jakékoli jiné přímo s tím 
spojené činnosti, včetně praní odpadních plynů. Viz též „jiné spalování paliv“. 
 
Příslušný orgán 
Příslušný orgán nebo orgány, jak jsou jmenovány podle článku 18 směrnice 2003/87/ES. 
Každý členský stát může mít jeden nebo více příslušných orgánů. 
 
Výrobce elektřiny 
Zařízení, které ke dni 1. ledna 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím 
stranám a ve kterém není prováděna žádná aktivita uvedená v příloze I kromě „spalování 
paliv“. 
 
Směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
Směrnice 2003/87/ES nejnověji pozměněná směrnicí 2009/29/ES, což z ní činí takzvanou 
„revidovanou směrnici o systému EU pro obchodování s emisemi“. 
 
Stávající zařízení 
Jakékoli zařízení v působnosti systému EU pro obchodování s emisemi, které není novým 
účastníkem. 
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Zařízení  
Stacionární technická jednotka, kde se provádí jedna nebo více činností uvedených 
v příloze I směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi a jakékoli jiné přímo s tím 
spojené činnosti, jež mají technické propojení na činnosti prováděné na daném místě a jež 
by mohly ovlivňovat emise a znečištění. 
 
Měřitelné teplo  
Měřitelné tepelné toky mají všechny následující charakteristiky: 

- jsou čisté, což znamená, že tepelný obsah kondenzátu nebo prostředku pro 
přenos, který se vrací k dodavateli tepla, je odečten; 

- tepelné toky se přepravují identifikovatelným potrubím nebo vedením 
A  

- tepelné toky se přepravují pomocí prostředku pro přenos tepla, např. párou, 
horkým vzduchem, vodou, ropou, tekutými kovy a solí 

A 
- tepelné toky se měří nebo by se mohly měřit pomocí měřiče tepla (kde „měřič 

tepla“ je jakýkoli přístroj, který dokáže změřit množství vyrobené energie na 
základě objemů toků a jejich teplot). 

 
Nový účastník  

- jakékoli zařízení, které provádí jednu nebo více činností uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES nebo činnost zahrnutou do systému Unie poprvé v souladu 
s článkem 24 uvedené směrnice, které obdrželo povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů po 30. červnu 2011 a nebylo oprávněno získat povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů před tímto datem na základě článku 3a 
bod ii) prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství (CIM); 

- jakékoli zařízení, které provádí jednu nebo více činností uvedených v příloze I nebo 
činnost, která je zahrnuta do systému Společenství podle článku 24 odst. 1 nebo 2 
revidované směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi, u něhož došlo po 
30. červnu 2011 k významnému rozšíření kapacity, a to pouze ohledně tohoto 
rozšíření. 

 
Provozovatel  
Jakákoliv osoba, která provozuje nebo kontroluje zařízení nebo - kde je to stanoveno 
vnitrostátními právními předpisy - na níž byla delegována rozhodující ekonomická 
pravomoc nad technickým fungováním zařízení 
 
Podzařízení pro emise z procesů  
Podzařízení pro emise z procesů může být kterékoli z následujících, pokud k vzniklým 
emisím dochází mimo hranice referenční úrovně produktu: 

- emise skleníkového plynu mimo CO2 (tj. N2O pro specifická odvětví; viz příloha I 
směrnice 2009/29/ES ohledně seznamu činností, pro které jsou ve fázi III emise 
N2O zahrnuty do systému EU pro obchodování s emisemi); 
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- emise CO2 z kterékoli činnosti v bodech i) až vi) uvedených v čl. 3(h) prováděcích 
opatření platných pro celé Společenství (CIM); 

- emise ze spalování CO vypuštěného z kterékoli činnosti v bodech i) až vi) 
uvedených v čl. 3(h) prováděcích opatření platných pro celé Společenství (CIM), 
pokud je spalován pro výrobu tepla nebo elektřiny. V úvahu jsou brány pouze 
emise, jež přesahují emise, které by vznikly při použití zemního plynu. Je brán v 
úvahu také pouze „technicky využitelný obsah energie“, což znamená, že se na 
výsledné množství použije oprava množství založená na rozdílu účinností mezi 
použitím odpadního plynu a použitím referenčního paliva. Tento typ emisí 
z procesů se týká odpadních plynů. Další pokyny pro toto téma viz Dokument 
s pokyny č. 8 pro odpadní plyny. 

 
„Emise z procesů“, jak jsou definovány v Pokynech pro monitorování a vykazování, nejsou 
nutně totožné s „emisemi z procesů“ definovanými při řešení rozdělení podzařízení pro 
účely přidělení povolenek. 
 
Podzařízení   
Podzařízení znamená všechny vstupy, výstupy a odpovídající emise týkající se specifického 
režimu přidělení povolenek.  
 
Odpadní plyny  
Odpadní plyny, pokud se vyskytují mimo hranice referenční úrovně produktu, jsou plyny, 
které obsahují nedokonale spálený uhlík vyprodukovaný v důsledku kterýchkoli činností 
v bodech i) až vi) uvedených v čl. 3(h) prováděcích opatření platných pro celé Společenství 
(CIM). Další pokyny pro toto téma viz Dokument s pokyny č. 8 pro odpadní plyny. 



 25 

Příloha C Seznam zkratek 

 
Adt  Tuny produktu vysušeného na vzduchu 
 
BFG  Vysokopecní plyn 
 
BOFG  Vysokopecní plyn z kyslíkových konvertorů 
 
BM  Referenční úroveň 
 
CA  Příslušné orgány 
 
CCS  Zachytávání a ukládání uhlíku 
 
CEMS  Systémy pro kontinuální monitorování emisí 
 
CEN  Evropský výbor pro normalizaci 
 
CHP  Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (kogenerace) 
 
CIM  Přechodná plně harmonizovaná prováděcí opatření platná pro celé  
  Společenství podle čl. 10a odst. 1 směrnice o systému EU pro   
 obchodování  s emisemi 
 
COG  Koksárenský plyn 
 
CSF  Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví 
 
CWT  Vážená tuna CO2 
 
EC  Evropská komise (Evropské společenství) 
 
CLEF  Koeficient rizika úniku uhlíku 
 
ETS  Systém pro obchodování s emisemi  
  (v těchto Dokumentech s pokyny odkazuje na EU-ETS = systém EU  
  pro obchodování s emisemi) 
 
EU ETS Systém EU pro obchodování s emisemi 
 
GDP  Hrubý domácí produkt 
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GHG  Skleníkový plyn 
 
HAL  Historická úroveň činnosti 
 
IPPC  Integrovaná prevence a omezování znečištění 
 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 
MS  Členský stát / členské státy 
 
MRG  Pokyny pro monitorování a vykazování 
 
MRV  Monitorování, vykazování a ověřování 
 
NAP  Národní alokační plány 
 
NCV  Čisté spalné teplo 
 
NIM  Vnitrostátní prováděcí opatření 
 
RF  Koeficient snížení 
 
QA/QC Zajištění jakosti / řízení jakosti (kontrola kvality) 
 
RCUF  Příslušný koeficient využití kapacity 
 
SCUF  Standardní koeficient využití kapacity 
 
UCTE  Unie pro koordinaci přenosu elektřiny 
 
VCM  Monomer vinylchloridu 


