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1 Úvod 

1.1 Status návodů k postupu 

Tento návod je součástí souboru dokumentů, jež mají členským státům a jejich 
příslušným orgánům napomoci k tomu, aby po celé EU soudržně prováděly novou 
metodiku pro přidělování povolenek v rámci 3. fáze systému EU pro obchodování 
s emisemi (po roce 2012), která byla zavedena rozhodnutím Komise *datum přijetí 
a odkaz na Úřední věstník bude doplněn, jakmile budou tyto údaje známy+, kterým se 
stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na 
emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice o systému EU pro obchodování 
s emisemi (dále jen „prováděcí opatření Společenství“, „CIMs“), a aby vyvinuly 
vnitrostátní prováděcí opatření (dále jen „NIMs“).  
Postupy nepředstavují oficiální postoj Komise a nejsou právně závazné. 
Tyto postupy se zakládají na předloze vytvořené konsorciem konzultantů (Ecofys NL, 
Fraunhofer ISI, Entec). Jsou v nich zohledněny diskuse, které proběhly na několika 
zasedáních neformální technické pracovní skupiny pro stanovování referenčních úrovní 
v rámci pracovní skupiny III Výboru pro klimatické změny, i písemné připomínky 
zaslané zainteresovanými subjekty a odborníky z členských států. Bylo dohodnuto, že 
tyto pokyny budou odrážet stanovisko Výboru pro klimatické změny ze zasedání dne 
14. dubna 2011. 
 
Tyto návody k postupu nepopisují podrobně postupy, které členské státy uplatňují při 
udělování povolenek k vypouštění emisí skleníkových plynů. Uznává se, že přístupy 
jednotlivých členských států k určování mezí pro zařízení stanovených v povoleních 
k vypouštění emisí skleníkových plynů se mezi sebou liší.  
 

1.2 Souvislosti návodů k postupu k prováděcím opatřením pro 
přidělování bezplatných povolenek na emise platným v celé Unii 
(CIM) 

V rámci prováděcích opatření Společenství byla určena konkrétní témata, která si 
zaslouží podrobnější vysvětlení nebo pokyny. Návody k postupu ohledně prováděcích 
opatření Společenství se mají těmito tématy zabývat co nejkonkrétněji a nejjasněji. 
Komise považuje za nezbytné dosáhnout při uplatňování metodiky přidělování 
povolenek v rámci 3. fáze maximální úrovně harmonizace.  
Cílem návodů k postupu ohledně prováděcích opatření Společenství je dosažení 
soudržného výkladu prováděcích opatření Společenství, aby se podpořila harmonizace 
a předešlo se možným zneužitím nebo narušování hospodářské soutěže ve 
Společenství. Níže je uveden seznam všech návodů: 
Zejména: 
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- Návod k postupu č. 1 – obecné pokyny: tento návod poskytuje obecný přehled 
postupu přidělování povolenek a vysvětluje základy metodiky přidělování.  

- Návod k postupu č. 2 – pokyny ohledně metodik přidělování: tento návod 
vysvětluje, jak metodika přidělování funguje a jaké jsou její hlavní prvky. 

- Návod k postupu č. 3 – pokyny pro sběr dat: tento návod vysvětluje, která data 
mají provozovatelé předkládat příslušným orgánům a jak je sbírat. Odráží 
strukturu vzorové zprávy pro sběr dat poskytnuté Evropskou komisí.  

- Návod k postupu č. 4 – pokyny ohledně ověřování údajů pro vnitrostátní 
prováděcí opatření: tento návod vysvětluje ověřovací proces týkající se sběru 
dat pro vnitrostátní prováděcí opatření1. 

- Návod k postupu č. 5 – pokyny ohledně úniku uhlíku: tento návod představuje 
problematiku úniku uhlíku a to, jak se dotýká výpočtu přidělování volných 
povolenek. 

- Návod k postupu č. 6 – pokyny ohledně přeshraničních toků tepla: tento návod 
vysvětluje, jak metodiky pro přidělování fungují v případě přenosu tepla přes 
„hranice“ zařízení. 

- Návod k postupu č. 7 – pokyny ohledně nových účastníků na trhu a vyřazení 
z provozu: tento návod má vysvětlit pravidla přidělování týkající se nových 
účastníků na trhu a vyřazení z provozu.  

- Návod k postupu č. 8 – pokyny ohledně dílčích zařízení pro odpadní plyn a pro 
emise z procesů: tento dokument vysvětluje metodiku přidělování v případě 
dílčích zařízení pro emise z procesů, konkrétně čištění odpadních plynů. 

- Návod k postupu č. 9 – specifické pokyny pro jednotlivá odvětví: tento návod 
obsahuje podrobný popis referenčních úrovní produktů a systémových hranic 
každé referenční úrovně produktů uvedené v prováděcích opatřeních 
Společenství. 

 
Tento seznam dokumentů má doplnit další návody k postupu vydané Evropskou komisí 
a týkající se 3. fáze EU ETS, zejména:  
  

- Pokyny k výkladu přílohy I směrnice EU ETS (mimo činností v oblasti letectví) a 
- Pokyny k určování producentů elektřiny 

 
Odkazy na články v tomto dokumentu se obvykle týkají revidovaného znění směrnice 
EU ETS a prováděcích pravidel Společenství. 
 

1.3 Použití návodů k postupu  

Návody k postupu poskytují pokyny ohledně provádění nové metodiky pro přidělování 
povolenek v rámci 3. fáze systému EU pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“) 
od roku 2013: členské státy mohou těchto pokynů využít při sběru údajů podle 

                                                      
1
 Článek 11 směrnice 2003/87/ES. 
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článku 7 prováděcích opatření Společenství za účelem definování úplného seznamu 
zařízení i při vypočítávání volných povolenek k přidělení, které mají být stanoveny pro 
vnitrostátní prováděcí opatření podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. 
 
 

1.4 Rozsah působnosti tohoto návodu k postupu 

Tento obecný návodu k postupu objasňuje hlavní zásady a postupy nové metodiky pro 
přidělování povolenek; neřeší konkrétní otázky ohledně přidělování. Podává stručný 
přehled o postupu tvorby vnitrostátních prováděcích opatření a popisuje hlavní rysy 
metodiky přidělování povolenek.  
 

1.5 Další návody 

Kromě návodů k postupu mají členské státy k dispozici ještě další podporu ve formě 
telefonické podpory a internetových stránek EK, kde se nachází seznam návodů 
k postupu, často kladené otázky a užitečné 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  

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout pokyny pro přidělování povolenek odvětvím, u 
nichž se má za to, že jsou či nejsou ohrožena rizikem úniku uhlíku podle směrnice 
2009/29/ES (kterou se mění směrnice 2003/87/ES o systému pro obchodování 
s povolenkami na emise (směrnice EU ETS)) a rozhodnutí 2010/2/EU. Tento dokument 
nastiňuje, jak budou přidělené povolenky vypočteny na základě ohrožení rizikem úniku 
uhlíku.  
 
Odvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku, mohou být v hospodářské 
soutěži značně znevýhodněna oproti konkurentům, kteří se nacházejí mimo EU a kteří 
nemají obdobné závazky týkající se snižování emisí, což by ve svém důsledku mohlo 
vést ke zvýšení emisí skleníkových plynů. Rozhodnutí Komise, jímž se stanovil seznam 
odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že jsou ohrožena značným rizikem úniku 
uhlíku (dále jen „seznam odvětví ohrožených rizikem úniku uhlíku“), bylo členskými 
státy schváleno v roce 2009.2 Posouzení se zakládalo na kódech odvětví, pododvětví 
a produktů NACE a PRODCOM a bylo v rámci něj stanoveno 164 odvětví ohrožených 
rizikem úniku uhlíku. Na tento seznam bude v tomto návodu k postupu odkazováno 
jako na „seznam odvětví ohrožených rizikem úniku uhlíku“.  
 
Kódy NACE jsou čtyřmístné kódy, které se používají k zařazení zařízení pod konkrétní 
odvětví na základě prováděných činností. Kódy jsou přejaty z klasifikace ekonomických 
činností v Evropském společenství. Pro určení stavu úniku uhlíku by měla být použita 
verze NACE 1.13. Kód PRODCOM je osmimístný kód produktů v Evropském společenství 
(PRODucts of the European COMmunity Inquiry). Jde o statistické zjišťování průmyslové 
výroby podle nařízení EU (3924/91). Definice produktů jsou sjednoceny pro celou EU, 
aby byly údaje z jednotlivých členských států na úrovni produktů porovnatelné se 
souhrnnými evropskými ukazateli. Mezi kódy NACE a PRODCOM existuje přímá 
souvislost, první čtyři číslice kódu PRODCOM jsou stejné jako čtyři číslice kódu NACE 
verze 1.1. Je nutno připomenout, že by měla být použita verze kódů PRODCOM4 z roku 
2007, protože se vztahuje k NACE verze 1.1. 
 

                                                      
2
 2010/2/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. prosince 2009, kterým se podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí 
značné riziko úniku uhlíku. K dispozici na internetové adrese: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF  
3
 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NA
CE_1_1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 
4
 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PR
D_2007&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF
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Cílem stanovení odvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku, je zajistit, 
aby byly volné povolenky vhodně rozděleny tak, aby se zachovala 
konkurenceschopnost evropského průmyslu a předešlo se tak nárůstu emisí.  

3 Přístup 

3.1 Obecná pravidla 

Podle revidovaného systému EU ETS, který začne platit od roku 2013, získají zařízení 
v odvětvích, u nichž se má za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku, až 100 % referenční 
úrovně bezplatných povolenek. Odvětví, u nichž se má za to, že nejsou ohrožena 
únikem uhlíku, získají 80 % referenční úrovně bezplatných povolenek; v roce 2020 se 
tento podíl sníží na 30 % a v roce 2027 na 0 %. Komise seznam sestavila v roce 2009 
a dále bude vždy po pěti letech sestavovat seznam nový. Přijatý seznam je platný do 
roku 2014. V průběhu 3. fáze (2013–2020) lze do seznamu odvětví ohrožených rizikem 
úniku uhlíku každoročně přidávat nová odvětví na základě kvantitativních nebo 
kvalitativních kritérií stanovených v článku 10a. Do roku 2014 nelze odvětví ze seznamu 
vyřazovat. Pro období 2015–2019 se použije nový seznam odvětví. Další seznam se 
použije pro rok 2020. Při jakýchkoli změnách seznamu odvětví musí příslušné orgány 
členských států do 3 měsíců aktualizovat svá vnitrostátní prováděcí opatření a znovu je 
předložit Komisi.5  
 
Bezplatné povolenky budou v zásadě přiděleny podle referenčních úrovní jednotlivých 
produktů pro každý produkt, jak je uvedeno v příloze I a II prováděcích opatření 
Společenství. Příděl povolenek na způsobilé emise, na něž se nevztahují referenční 
úrovně produktů, bude vypočten pomocí nouzových přístupů (referenční úrovně tepla, 
referenční úrovně paliva nebo výpočtová metoda zvaná „grandfathering”).6  
 
Výpočet pro předběžný příděl bezplatných povolenek zahrnuje vynásobení faktorem 
rizika úniku uhlíku (viz tabulka 2.1). U odvětví uvedených na seznamu odvětví 
ohrožených rizikem úniku uhlíku činí tento faktor rizika úniku uhlíku 1 (100 %), u 
ostatních odvětví tento faktor bude nižší: v roce 2013 bude činit 0,80 a bude se každý 
rok lineárně snižovat tak, aby v roce 2020 činil 0,30 (viz Tabulka 3–1 – Faktory ohrožení 
rizikem úniku uhlíku). To znamená, že všem odvětvím budou přiděleny bezplatné 
povolenky podle referenčních úrovní, tedy že největší podíl bezplatných povolenek 
dostanou pouze nejvýkonnější zařízení. Faktor ohrožení rizikem úniku uhlíku se použije 
na úrovni dílčích zařízení. 
 

                                                      
5
 Tento nový seznam se může zakládat na jiných verzích kódů NACE a PRODCOM, než jsou verze použité 

pro seznam 2013/2014. 
 
6
 Pro další informace o pravidlech přidělování povolenek viz Návod k postupu č. 2. 
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Tabulka 3–1 – Faktory ohrožení rizikem úniku uhlíku 

Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Faktor ohrožení značným rizikem 

úniku uhlíku 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Faktor bez ohrožení značným rizikem 

úniku uhlíku7
 

 

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

 

 

3.2 Faktory ohrožení rizikem úniku uhlíku použité na referenční úrovně 
produktů 

U dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu, u nějž se má za to, že mu hrozí riziko 
úniku uhlíku, by byly použity pro výpočet předběžného přídělu povolenek pro dané 
dílčí zařízení tyto vzorce: 
 
Tabulka 3–2 Dílčí zařízení ohrožené rizikem 

Rok Vzorec 

2013 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2014 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2015 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2016 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2017 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2018 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2019 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

2020 povolenky dílčí zařízení 1= HAL x Prod BM x 1 

 

Přičemž: 

                                                      
7
 Hodnoty faktoru ohrožení EFi,k se v případě odvětví neohroženého rizikem úniku uhlíku pro každý rok k 

(od roku 2013 do roku 2020) vypočtou takto: EFi,k = 0,5/7 * (2020 - k) + 0,3. 
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HAL = historická úroveň činnosti 
Prod BM = referenční úroveň produktu vyráběného v dílčím zařízení 1 
 

Naproti tomu u dílčího zařízení, u nějž se nemá za to, že mu hrozí riziko úniku uhlíku, 
by byly v letech 2013–2020 použity tyto vzorce: 
 

Tabulka 3–3 Dílčí zařízení neohrožené rizikem 

Rok Vzorec 

2013 povolenky dílčí zařízení 2= HAL x Prod BM x 0,8 

2014 povolenky dílčí zařízení 2= HAL x Prod BM x 0,7286 

2015 povolenky dílčí zařízení 2= HAL x Prod BM x 0,6571 

2016  dílčí zařízení 2= HAL x Prod BM x 0,5857 

2017 povolenky  2= HAL x Prod BM x 0,5143 

2018 povolenky  2= HAL x Prod BM x 0,4429 

2019 povolenky  2= HAL x Prod BM x 0,3714 

2020 povolenky dílčí zařízení 2= HAL x Prod BM x 0,3 

 
 
Přičemž: 
HAL =   historická úroveň činnosti 
Prod BM =  referenční úroveň produktu vyráběného v dílčím zařízení 2 
 
Pro vypočtení přídělu povolenek pro produkty s referenčními úrovněmi se použije 
seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku; tj. kupříkladu pokud se daný produkt 
nachází na seznamu (tj. je na seznamu jeho kód NACE nebo PRODCOM), použije se 
faktor 1, a není-li na seznamu, použije se klesající faktor, viz Tabulka 3–1 – Faktory 
ohrožení rizikem úniku uhlíku. Použije se NACE verze 1.1, a tedy verze PRODCOM 
z roku 2007, která se vztahuje k NACE verze 1.1. Pro upřesnění je příslušný status 
referenčních úrovní produktů, pokud jde o riziko úniku uhlíku, rovněž uveden 
v příloze I prováděcích opatření Společenství.  
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3.3 Faktory ohrožení únikem uhlíku použité na nouzové postupy  

Jestliže se použijí referenční úrovně tepla a paliva a přidělení povolenek na základě 
historických emisí, je postup stejný. Volba příslušného faktoru ohrožení rizikem úniku 
uhlíku závisí na tom, zda teplo, paliva nebo emise z procesů souvisejí s výrobou 
produktu uvedeného na seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku. Nachází-li se 
vyráběný produkt na seznamu, pak má faktor hodnotu 1 pro všechny roky; v opačném 
případě se použije klesající faktor. 
 
Jestliže dílčí zařízení dodává teplo jinému zařízení, je zapotřebí větší pozornost. 
V případě, že dílčí zařízení dodává teplo zařízení, jež je součástí ETS, použije se stav 
úniku uhlíku daného zařízení, které teplo přijímá. Ten lze odvodit ze seznamu odvětví 
ohrožených rizikem úniku uhlíku podle produktů, jež přijímající zařízení vyrábí. Je 
důležité určit stav úniku uhlíku u zařízení přijímajícího teplo, protože podle prováděcích 
opatření Společenství se povolenky poskytují spotřebiteli tepla; pouze v případě, že by 
přijímající zařízení nebylo součástí ETS, by se povolenky poskytly producentovi tepla.8 
 
Pokud dílčí zařízení dodává teplo zařízení, které není součástí ETS, má se standardně za 
to, že zařízení není ohroženo rizikem úniku uhlíku, ledaže je ohrožení zařízení rizikem 
úniku uhlíku možno prokázat a příslušná dokumentace je zahrnuta ve zprávě pro sběr 
dat. Než může dojít ke změně vzorce, musí příslušné orgány tyto dokumenty 
přezkoumat a přijmout je. 
 
Praktická ukázka toho, jak se povolenky vypočítávají a rozdělují mezi jednotlivé 
provozovatele, je uvedena v případové studii v následující kapitole. 
 

3.4 Pravidlo „de minimis“ 

V případě dvou různých stavů ohrožení rizikem úniku uhlíku pro různé nouzové 
postupy v jediném zařízení je podle čl. 10 odst. 5 prováděcích opatření Společenství u 
nouzových postupů možno použít metodu pro zjednodušení sběru dat, pokud lze jednu 
úroveň činnosti považovat za „dominantní“. 
Konkrétně pokud nejméně 95 % historické úrovně činnosti dílčího zařízení 
pro referenční úroveň tepla, dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva nebo dílčího 
zařízení pro emise z procesů zásobuje odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že 
jsou ohrožena značný rizikem úniku uhlíku, pak se má za to, že celé dílčí zařízení je 
ohroženo značným rizikem úniku uhlíku.  
 
Totéž platí i opačně a u celého zařízení se pak má za to, že není ohroženo značným 
rizikem úniku uhlíku. V obou případech není nutno samostatně stanovovat přidělení 
povolenek pro zbývajících 5 % emisí. 

                                                      
8
 Pro více informací o postupu přidělování povolenek v případě toků tepla viz návod k postupu č. 6 

„Přeshraniční toky tepla“. 
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Vzhledem k tomu, že historická úroveň činnosti se zakládá na mediánové hodnotě 
v průběhu výchozího období, použije se toto pravidlo „de minimis“ na tuto 
mediánovou hodnotu, bez ohledu na to, zda bylo pravidlo 95 % dodrženo v každém 
jednotlivém roce v průběhu výchozího období, či nikoli. 
 

4 Případová studie: Zařízení bez referenční úrovně produktů 
a s různými stavy ohrožení rizikem úniku uhlíku 

 
V daném příkladu produkuje zařízení tři produkty: A, B a C. Zkontroluje se, zda se na 
seznamu produktů ohrožených rizikem úniku uhlíku nacházejí kódy NACE nebo 
PRODCOM (rozčleněné podrobněji než kódy NACE) těchto produktů.  
 
Pro názornost je zde uveden konkrétní příklad, kdy zařízení produkuje sojový olej 
surový (produkt A, kód Prodkom 15411210), řepkový olej surový (produkt B, kód 
Prodkom 15411260) a sojový olej rafinovaný (produkt C, kód Prodkom 15421110). 
První 4 číslice kódu jsou 1541 pro surový olej a 1542 pro olej rafinovaný. Z porovnání 
těchto číslic se seznamem vyplyne, že kód NACE 1541 se nachází na seznamu, kdežto 
kód 1542 nikoli. Kódy Prodcom 1542 navíc nejsou uvedeny v oddíle „1.4. NESPADAJÍCÍ 
POD KLASIFIKACI NACE-4 NA ZÁKLADĚ KVANTITATIVNÍCH KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČL. 
10A ODST. 15 A 16 SMĚRNICE 2003/87/ES”. To znamená, že na rozdíl od produktů 
zatříděných pod kód 1542 (tj. sojový olej rafinovaný) se produkty zatříděné pod kód 
1541 (tj. sojový olej surový a řepkový olej surový) mají za ohrožené významným rizikem 
úniku uhlíku. 
 
Toto je shrnuto v obrázku níže, u produktů A a B se má za to, že jsou ohroženy 
významným únikem uhlíku, u produktu C nikoli. 

Production

process

Natural gas (TJ)

Product A

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

CO2

Fuel oil (TJ)

Heat (TJ)

Product B

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

Product C

- no benchmark

- NOT exposed to carbon leakage

Production

process

Natural gas (TJ)

Product A

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

CO2

Fuel oil (TJ)

Heat (TJ)

Product B

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

Product C

- no benchmark

- NOT exposed to carbon leakage

 
Obrázek 1 Zařízení produkující jak produkty, u nichž se má za to, že jsou ohroženy významným rizikem 
úniku uhlíku, tak produkty, u nichž se má za to, že ohroženy nejsou 

Překlad obrázku: 
Natural gas: zemní plyn 
Fuel oil: topný olej 
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Heat: teplo 
Production process: výrobní proces 
Produkt A – bez referenční úrovně, ohrožen rizikem úniku uhlíku 
Produkt B – bez referenční úrovně, ohrožen rizikem úniku uhlíku 
Produkt C – bez referenční úrovně, NEohrožen rizikem úniku uhlíku 
 
Vzhledem k tomu, že pro produkty A, B a C nejsou stanoveny příslušné referenční 
úrovně produktů, použijí se nouzové postupy. Protože nevznikají žádné emise 
z procesů, zohlední se pouze referenční úrovně tepla a paliva. Jelikož stav  ohrožení 
rizikem úniku uhlíku není u všech produktů stejný, bude se počítat celkem se čtyřmi 
dílčími zařízeními, jak je uvedeno níže: 
 

 Dílčí zařízení 1: Referenční úroveň tepla pro produkty, u nichž se má za to, že 
jsou ohrožené rizikem úniku uhlíku (produkty A a B); 

 Dílčí zařízení 2: Referenční úroveň tepla pro produkty, u nichž se má za to, že 
nejsou ohrožené rizikem úniku uhlíku (produkt C); 

 Dílčí zařízení 3: Referenční úroveň paliva pro produkty, u nichž se má za to, že 
jsou ohrožené rizikem úniku uhlíku (produkty A a B); 

 Dílčí zařízení 4: Referenční úroveň tepla pro produkty, u nichž se má za to, že 
nejsou ohrožené rizikem úniku uhlíku (produkt C); 

Do dílčího zařízení 3 a 4 se zahrne pouze palivo, které se nevyužívá k produkci 
měřitelného tepla. 
 
Pro stanovení toho, zda jsou skutečně zapotřebí všechna čtyři dílčí zařízení, se použije 
pravidlo 95 %. Vypočtou se historické úrovně činnosti dílčího zařízení pro referenční 
úroveň tepla a historické úrovně činností dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva 
a porovnají se s celkovým součtem.  
 
 

Vysvětlení: 
Jestliže nejsou k dispozici data, na jejichž základě se má stanovit, jaký podíl měřitelného 
tepla, paliva nebo emisí je možno připsat produktům, u nichž se má za to, že jsou 
ohroženy, budou příslušným produktům výstupy, vstupy a emise připsány v poměrném 
množství. 
To znamená, že v případě produktu, u nějž se má za to, že je ohrožen rizikem úniku 
uhlíku (např. kasein), ale jehož výrobní proces zahrnuje výrobu meziproduktů nebo 
vedlejších produktů, u nichž se má za to, že nejsou ohroženy rizikem úniku uhlíku, by 
měla být příslušná data rozdělena, aby se stav úniku uhlíku správně připsal příslušnému 
dotčenému procesu. V případě nedostatečných dat mohou být použita náhradní data 
a odhady (např. procentní hodnoty, v souladu se vzorovou zprávou pro sběr dat), vždy 
však musí být podloženy důkazy, jež poskytne provozovatel.  
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Pokud medián tepla spotřebovaného k výrobě produktů A a B tvoří nejméně 95 % 
celkového tepla spotřebovaného v zařízení, pak bude z hlediska tepla existovat pouze 
jediné dílčí zařízení, které bude zahrnovat veškeré spotřebované teplo, a bude se mít 
za to, že je ohroženo rizikem úniku uhlíku. Rovněž pokud bude spotřebované teplo 
tvořit méně než 5 % celkového tepla spotřebovaného v zařízení, bude existovat 
z hlediska tepla jediné dílčí zařízení, bude se však mít za to, že není ohroženo rizikem 
úniku uhlíku. 
 
Stejně tak pokud medián paliva spotřebovaného k výrobě produktů A a B tvoří více než 
95 % celkového paliva spotřebovaného v celém zařízení, bude z hlediska paliva 
existovat pouze jediné dílčí zařízení, které bude zahrnovat veškeré palivo spotřebované 
v zařízení, a bude se mít za to, že je ohroženo rizikem úniku uhlíku. Pokud bude 
spotřebované palivo naopak tvořit méně než 5 % celkového spotřebovaného paliva, 
bude z hlediska paliva existovat jediné dílčí zařízení, které bude zahrnovat veškeré 
palivo spotřebované v zařízení, a bude se mít za to, že není ohroženo rizikem úniku 
uhlíku. 
Pro účely tohoto příkladu se předpokládá, že u obou dílčích zařízení jsou historické 
úrovně činnosti nižší než 95 %, a použijí se tedy všechna čtyři dílčí zařízení. 
Při výpočtu povolenek k přidělení každému z dílčích zařízení se použijí tyto vzorce: 
 

 Dílčí zařízení 1: Předběžný příděl = BMh x HALh(A+B) x CLEF(ohroženo) 
 Dílčí zařízení 2: Předběžný příděl = BMh x HALh(C) x CLEF(neohroženo) 
 Dílčí zařízení 3: Předběžný příděl = BMf x HALf(A+B) x CLEF(ohroženo) 
 Dílčí zařízení 4: Předběžný příděl = BMf x HALf(C) x CLEF(neohroženo) 
 

Přičemž: 
BMh  = referenční úroveň tepla 
HALh(A+B) = měřitelná historická čistá spotřeba tepla výroby produktů A a B 
HALh(C) = měřitelná historická čistá spotřeba tepla výroby produktu C 
BMf  = referenční úroveň paliva 
HALf(A+B) = historická spotřeba paliva výroby produktů A a B 
HALf(C)  = historická spotřeba paliva výroby produktu C 
CLEF  = faktor ohrožení rizikem úniku uhlíku (1 pro produkty, u nichž se má za 

to, že jsou ohroženy rizikem úniku uhlíku; klesající faktor 0,8 až 0,3 pro 
produkty, u nichž se má za to, že nejsou ohroženy únikem uhlíku) 

 
Předběžný příděl pro dílčí zařízení 1 a 3 tedy pro všechny roky bude: 
 Dílčí zařízení 1: Předběžný příděl = BMh x HALh(A+B) x 1 
 Dílčí zařízení 3: Předběžný příděl = BMf x HALf(A+B) x 1 
 
A předběžný příděl pro dílčí zařízení 2 a 4 tedy bude: 
V roce 2013: 
 Dílčí zařízení 2: Předběžný příděl = BMh x HALh(C) x 0,8 
 Dílčí zařízení 4: Předběžný příděl = BMf x HALf(C) x 0,8 
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V roce 2014: 
 Dílčí zařízení 2: Předběžný příděl = BMh x HALh(C) x 0,7286 
 Dílčí zařízení 4: Předběžný příděl = BMf x HALf(C) x 0,7286 
 
A tak dále, až do roku 2020, kdy bude příděl takovýto: 
 Dílčí zařízení 2: Předběžný příděl = BMh x HALh(C) x 0,3 
 Dílčí zařízení 4: Předběžný příděl = BMf x HALf(C) x 0,3 


