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1 Úvod 

1.1 Status pokynů 

Tyto pokyny náleží do skupiny dokumentů, které jsou určeny jako pomůcka členským státům a 

jejich kompetentním orgánům při soudržném uplatňování nové metodiky přidělování 

povolenek ve fázi III systému EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS) (po roce 2012) 

stanovené rozhodnutím Komise *až budou k dispozici, budou doplněny datum přijetí a odkaz 

na Úřední věstník+ o přechodných a plně harmonizovaných prováděcích opatřeních podle 

čl. 10a odst. 1 směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi platných v celém 

Společenství (CIMs) a při vypracování vnitrostátních prováděcích opatření (NIMs).  

Tyto pokyny nejsou oficiálním stanoviskem Komise a nejsou právně závazné. 

Tyto pokyny vychází z návrhu předloženého konsorciem konzultantů (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, 

Entec). Zohledňují diskuse z několika setkání neformální odborné pracovní skupiny pro 

referenční úrovně v rámci pracovní skupiny III Výboru pro změnu klimatu (CCC) a také písemné 

poznámky obdržené od zúčastněných subjektů a odborníku z členských států. Na schůzi Výboru 

pro změnu klimatu konané dne 14. dubna 2011 bylo dohodnuto, že tyto pokyny odráží jeho 

stanovisko. 

 

Tyto pokyny se nezabývají podrobnostmi ohledně postupů, které členské státy uplatňují při 

vydávání povolenek na emise skleníkových plynů. Bere se na vědomí, že se způsob určování 

hranic pro jednotlivá zařízení uvedených v povolenkách na emise skleníkových plynů liší podle 

jednotlivých členských států.  

 

1.2 Základ pokynů k CIMs 

V rámci CIMs byla určena konkrétní témata, jež si zaslouží další vysvětlení nebo pokyny. Cílem 

pokynů k CIMs je zabývat se těmito otázkami co nejkonkrétněji a co nejsrozumitelněji. Komise 

považuje za nezbytné, aby bylo při použití metodiky přidělování ve fázi III dosaženo maximální 

míry harmonizace.  

Cílem pokynů k CIMs je dosažení soudržnosti při výkladu CIMs, podpora harmonizace a 

předcházení možnému zneužívání nebo narušení hospodářské soutěže ve Společenství. Úplný 

seznam těchto dokumentů je uveden níže: 

Zejména: 
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- Návod k postupu č. 1 – všeobecné pokyny pro metodiku přidělování povolenek: tento 

návod k postupu poskytuje obecný přehled o procesu přidělování povolenek a 

vysvětluje základní principy metodiky přidělování povolenek.  

- Návod k postupu č. 2 – pokyny týkající se metodik přidělování povolenek: tento návod 

k postupu vysvětluje způsob fungování metodiky přidělování povolenek a její hlavní 

rysy. 

- Návod k postupu č. 3 – pokyny týkající se sběru dat: tento návod k postupu vysvětluje, 

které údaje musí provozovatelé předkládat příslušným orgánům, a způsob jejich sběru. 

Odráží strukturu šablony sběru dat, kterou poskytuje ES.  

- Návod k postupu č. 4 – pokyny týkající se výkazů výchozích dat pro vnitrostátní 

prováděcí opatření a metodických zpráv: tento návod k postupu vysvětluje ověřovací 

proces týkající se sběru dat pro vnitrostátní prováděcí opatření1. 

- Návod k postupu č. 5 – pokyny týkající se úniku uhlíku: prezentuje problematiku úniku 

uhlíku a jeho vliv na výpočet bezplatných povolenek. 

- Návod k postupu č. 6 – pokyny týkající se přeshraničních toků tepla: vysvětluje funkci 

metodiky přidělování povolenek v případě převodu tepla přes „hranice“ zařízení. 

- Návod k postupu č. 7 – pokyny týkající se nových účastníků na trhu a vyřazení z 

provozu: cílem tohoto návodu k postupu je vysvětlit pravidla přidělování povolenek 

novým účastníkům na trhu a rovněž postup v případě vyřazení z provozu.  

- Návod k postupu č. 8 – pokyny týkající se odpadních plynů a dílčích zařízení pro emise z 

procesů: tento dokument poskytuje vysvětlení metodiky přidělování povolenek dílčím 

zařízením pro emise z procesů, zejména pokud jde o postup v případě čištění 

odpadních plynů. 

- Návod k postupu č. 9 – pokyny pro konkrétní odvětví: tento návod k postupu obsahuje 

podrobný popis referenční úrovně produktu a rovněž systémových hranic jednotlivých 

referenčních úrovní produktu, jejichž výčet je uveden v prováděcích opatřeních. 

 

Účelem tohoto seznamu dokumentů je doplnění dalších pokynů vydaných Evropskou komisí, 

které se týkají fáze III systému EU pro obchodování s emisemi, zejména:  

- Pokynů k výkladu přílohy I směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (kromě 

činností v oblasti letectví) a 

                                                           

1
 Článek 11 směrnice 2003/87/ES 
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- Pokynů k určování výrobců elektřiny. 

 

Odkazy na články uvedené v tomto dokumentu se obecně týkají revidované směrnice 

o systému EU pro obchodování s emisemi a CIMs. 

 

1.3 Použití pokynů  

Uvedené dokumenty poskytují pokyny k uplatňování nové metodiky přidělování určené pro 

fázi III systému EU pro obchodování s emisemi od roku 2013: členské státy mohou tyto pokyny 

používat při provádění shromažďování údajů podle článku 7 CIMs, a to ke stanovení úplného 

seznamu zařízení a rovněž k výpočtu všech povolenek přidělovaných zdarma, které budou 

stanoveny pro účely vnitrostátních prováděcích opatření (NIMs) podle čl. 11 odst. 1 směrnice 

2003/87/ES. 

 

1.4 Doplňující pokyny 

Kromě pokynů je orgánům členského státu poskytována další pomoc v podobě telefonické 

informační linky a internetové stránky EK se seznamem pokynů, otázkami a odpověďmi a 

užitečnými odkazy http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm. 

 

1.5 Rozsah platnosti těchto pokynů  

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout příslušným orgánům pokyny ke způsobu přidělování 

bezplatných povolenek zařízením, která produkují a spotřebovávají odpadní plyny, a obecněji 

ohledně přidělování povolenek podle dílčího zařízení pro emise z procesů. 

 

V kapitolách 2 tohoto dokumentu jsou uvedeny definice odpadních plynů a dílčího zařízení pro 

emise z procesů. V kapitole 3 je dále stručný úvod k výskytu odpadních plynů v průmyslu. 

Kapitola 0 pojednává o přidělování povolenek v případě produkce a spotřeby odpadních plynů. 

Kapitola 5 objasňuje tato pravidla a uvádí několik případových studií. 

 

Definice a pravidla pro přidělování povolenek uvedené v tomto dokumentu vychází 

z problematiky CIMs týkající se odpadních plynů, o které pojednávají tyto články rozhodnutí o 

CIMs:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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- 1, 8 (které oba uvádí, že by v rámci systému pro obchodování s emisemi (ETS) měly být 

stanoveny pobídky pro účinné využívání energie z odpadních plynů), 

- 11 (poznámky k hodnotám referenčních úrovní pro koks, horký kov a sintru, kde se 

odpadní plyny vyskytují ve velkém množství), 

- 31 (zákaz přidělování povolenek výrobě elektřiny, s výjimkou přidělování povolenek 

pro modernizaci výroby elektřiny a pro elektřinu z odpadních plynů), 

- 32 (který se týká nejdůležitějších případů, pokud jde o množství emisí v případě 

výskytu odpadních plynů u produktu s referenční hodnotou), 

- 33 (který se týká spálených odpadních plynů, a zejména bezpečnostního spalování).  

 

Další důležité definice naleznete: 

- v čl. 3 písm. h) o emisích z procesů (a rovněž ve všech dalších článcích týkajících se 

emisí z procesů), 

- v čl. 3 písm. p) o bezpečnostním spalování. 
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2 Definice  

 

Odpadní plyny 

Odpadní plyny jsou obecně definovány jako plyny, které vznikají při neúplném spalování nebo 

jiných chemických reakcích v zařízení v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS) 

a které splňují všechna následující kritéria2: 

 

 Odpadní plyny nejsou uvolňovány bez dalšího spalování kvůli významnému obsahu 

neúplně zoxidovaného uhlíku. 

 Spalné teplo odpadních plynů je dostatečně vysoké k tomu, aby odpadní plyn hořel bez 

pomocného vstupu paliva, nebo k tomu, aby ve směsi s palivy s vysokým spalným 

teplem výrazně přispívalo k celkovému energetickému vstupu. 

 Odpadní plyn je produkován jako vedlejší produkt výrobního procesu. 

 

Uhlík reaguje s kyslíkem podle následujících chemických rovnic: 

C + O2  CO2 (úplná oxidace) 

2 C + O2  2 CO (neúplná oxidace) 

 

Neúplně zoxidovaný uhlík může rovněž tvořit částečně zoxidované organické produkty podle 

této (zjednodušené) reakce: 

CxHy + zO2  CO2 + CO + C + CmHnOo + H2 + H2O 

 

Odpadní plyny jsou obvykle směsí různých plynů, včetně CO2, které jsou přenášeny z původních 

procesů do jiných procesů. V těchto směsích je obsah CO2 považován za součást toku 

odpadního plynu. Čím vyšší je podíl nezoxidovaného a neúplně zoxidovaného uhlíku v palivech, 

tím vyšší je spalné teplo. Spalné teplo úplně zoxidovaného uhlíku (CO2) se rovná nule. 

 

                                                           

2
 Diskusní materiál – Pravidla přidělování povolenek, Rakouská agentura pro životní prostředí, 2010. 
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Dílčí zařízení pro emise z procesů 

Dílčí zařízení pro emise z procesů je definováno v čl. 3 písm. h) CIMs: 

„dílčím zařízením pro emise z procesů se rozumí emise skleníkových plynů uvedené v příloze I 

směrnice 2003/87/ES kromě oxidu uhličitého, k nimž dochází mimo systémové hranice 

referenční úrovně produktu uvedeného v příloze I, nebo emise oxidu uhličitého, k nimž dochází 

mimo systémové hranice referenční úrovně produktu uvedeného v příloze I, v důsledku některé 

z následujících činností a emise ze spalování částečně zoxidovaného uhlíku, který vzniká 

v důsledku následujících činností za účelem výroby měřitelného tepla, neměřitelného tepla nebo 

elektřiny, za předpokladu, že se odečtou emise, které by vznikly při spalování takového 

množství zemního plynu, jež je rovno technicky využitelnému energetickému obsahu spáleného 

částečně zoxidovaného uhlíku: 

i)  chemická nebo elektrolytická redukce sloučenin kovů v rudách, koncentrátech a 

druhotných surovinách, 

ii) odstraňování nečistot z kovů a sloučenin kovů, iii) rozklad uhličitanů s výjimkou uhličitanů 

k čistění spalin, 

iv) chemické syntézy, při nichž se na reakci podílí materiál obsahující uhlík a jejichž hlavním 

účelem není výroba tepla, 

v) použití přísad nebo surovin obsahujících uhlík, jejichž hlavním účelem není výroba tepla, 

vi) chemická nebo elektrolytická redukce oxidů polokovů a oxidů nekovů, jako jsou oxidy 

křemíku a fosfáty,“ 

 

Jinými slovy, dílčím zařízením pro emise z procesů mohou být kterékoliv z následujících emisí, 

pokud k nim dochází v zařízeních ETS, ale mimo hranice referenční úrovně produktu: 

a) Emise skleníkových plynů kromě CO2 (tj. N2O pro konkrétní odvětví, seznam činností, 

u nichž jsou emise zahrnuty do fáze 3 systému EU-ETS, naleznete v příloze I směrnice 

2009/29/ES). 

b) Emise CO2 z jakýchkoliv činností uvedených v této definici *body i) až vi)+. 

c) Emise pocházející ze spalování neúplně zoxidovaného uhlíku, například emise CO 

z jakékoliv z těchto činností *body i) až vi)+, pokud je spalován za účelem výroby tepla 

nebo elektřiny. Zohledňovány jsou pouze emise, které přesahují emise, které by 

vznikly při použití zemního plynu. Při výpočtu dodatečných emisí je třeba přihlédnout 

k „technicky využitelnému energetickému obsahu“. V porovnání s jinými palivy má 

většina odpadních plynů vyšší intenzitu emisí, a mohou proto být v porovnání s jinými 
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palivy méně účinné. Pro rozdíl v účinnosti použití odpadních plynů a referenčního 

paliva je tedy třeba použít opravu. 

 

Pro přidělování povolenek pro emise z procesů typu a a b v rámci dílčího zařízení pro emise 

z procesů odkazujeme na Návod k postupu č. 2. U emisí z procesů typu b a c v rámci dílčího 

zařízení pro emise z procesů lze zohledňovat pouze činnosti *body i) až vi)+ prováděné v rámci 

platnosti ETS. 

 

Emise z procesů typu b se týkají pouze CO2, protože se jedná o přímý a bezprostřední výsledek 

výrobního procesu nebo chemické reakce, který se přímo uvolňuje do atmosféry. CO2 z oxidace 

CO nebo jiného neúplně zoxidovaného uhlíku není zahrnuta do typu b, a to nehledě na 

skutečnost, dochází-li k oxidaci ve stejné či samostatné technické jednotce (ale v případě 

opětovného využití energie by mohly být zahrnuty do typu c).  

Příklad: Při otevřeném spalování bez opětovného využívání energie způsobuje proces chemické 

redukce vznik směsi CO a CO2. Za přítomnosti vzduchu CO dále oxiduje na CO2, a v důsledku 

toho se do atmosféry uvolňuje 100 % CO2. CO2 z oxidace CO nemůže být považován za emisi 

z procesů typu b, protože za emisi z procesů typu b může být považován pouze CO2 jako přímý 

výsledek činností i až iv (viz výše) a protože CO2 z oxidace CO je zahrnut do typu c (v případě 

opětovného využití energie). Avšak za emisi z procesů typu b by měla být považována část CO2, 

která vznikla přímo či nepřímo (nikoliv spalováním CO), která bude z tohoto důvodu způsobilá 

k přidělení povolenek. Nebudou-li k dispozici žádné historické údaje z měření podílů neúplně 

zoxidovaného uhlíku (např. CO) a CO2 podle platných evropských norem, které se týkají celého 

příslušného základního období, je třeba použít implicitní hodnotu CO2 (viz oddíl 3.4 Návodu 

k postupu č. 2). 

 

Třetí typ emisí z procesů označený písmenem c se týká odpadních plynů. CO2 ve směsi plynů 

obsahující neúplně zoxidovaný uhlík, který není přímo uvolňován do atmosféry, je třeba 

považovat za součást odpadního plynu (nikoliv za emisi z procesů typu b). Za odpadní plyny 

mohou být v kontextu definice dílčího zařízení pro emise z procesů pouze směsi plynů 

obsahující více než zanedbatelné množství neúplně zoxidovaného uhlíku. Toto kritérium by 

mělo být považováno za splněné, pokud je spalné teplo směsi plynů buď dostatečně vysoké 

k tomu, aby směs plynů hořela bez pomocného vstupu paliva, nebo k tomu, aby ve směsi 

s palivy s vysokým spalným teplem výrazně přispívalo k celkovému energetickému vstupu. 

Povolenky pro emise odpadních plynů budou přiděleny pouze tehdy, budou-li odpadní plyny 

účinně využívány pro výrobu měřitelného tepla, neměřitelného tepla nebo elektřiny. Spalování 

odpadního plynu (CO na CO2) při otevřeném spalování je považováno za rovnocenné spalování 
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(pokud není energie ze spalování využívána pro opětovné získání energie). Další podrobnosti o 

výpočtu přidělovaných povolenek naleznete v kapitole 4 tohoto Návodu k postupu.  

 

Obrázek 2–1 je souhrnem tří typů dílčích zařízení pro emise z procesů. 

 

 

Legenda: 

Inputs – vstupy   Non-CO2 – bez CO2 

Process – proces  Process CO2 – CO2 z procesů 

Product – produkt  Heat – teplo 

Type – typ   Electricity – elektřina 

Activities – činnosti  Waste gas – odpadní plyn 

Energy – energie  Air – vzduch 

Energy recovery – opětovné využití energie 

ProcessInputs Product

N2O

Type a (non-CO2)

Process 

(activities i-vi)
Inputs Product

CO2

Type b (process CO2)

Process 

(activities i-vi)
Inputs

Heat/ 

electricity

CO + CO2

Type c (waste gas)

Energy 

recovery

CO2

Product

Process 

(activities i-vi)
Inputs Product

Type b (process CO2)

CO + CO2

CO2 + energy

Air
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Obrázek 2-1 Přehled dílčích zařízení pro emise z procesů (emise zahrnuté do těchto dílčích 

zařízení jsou označeny červenými ovály)  

 

Odpadní plyny produkované v rámcích hranic referenční úrovně produktu 

V případě produktů s referenční úrovní jsou emise související s produkcí odpadních plynů (a 

jejich spotřebou, pokud je odpadní plyn spotřebováván v rámci hranic příslušné referenční 

hodnoty) zahrnuty do těchto hranic a do hodnoty příslušné referenční úrovně. To samé platí 

pro emise z procesů (např. při výrobě cementového slínku) vznikající v rámci systémových 

hranic referenční úrovně produktu. 

 

Spalování a bezpečnostní spalování 

Další důležitou problematikou týkající se přidělování bezplatných povolenek jsou otázky 

spalování a bezpečnostního spalování. Bezpečnostní spalování je definováno v čl. 3 písm. p) 

jako  

 

„spalování pilotních paliv a velmi kolísavého množství plynů ze zpracování nebo zbytkových 

plynů v jednotce vystavené atmosférickým narušením, které je výslovně vyžadováno 

z bezpečnostních důvodů v příslušných povoleních pro zařízení“. 

 

Jinými slovy, spalování lze považovat za bezpečnostní spalování, jsou-li splněny všechny 

následující podmínky: 

 

 

 

1. spalování je z bezpečnostních důvodů vyžadováno v příslušném povolení A 

2. spalování probíhá v jednotce vystavené atmosférickým narušením (spalování v jiných 

jednotkách není zahrnuto) A 

3. množství ze zpracování nebo zbytkových plynů je velmi kolísavé. 
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Třetí požadavek lze považovat za splněný, pokud nebude spalování probíhat nepřetržitě. 

Příklady spalování, které není nepřetržité, jsou občasná spalování pro plánované i neplánované 

činnosti, například údržbu a zkoušky či neplánované události, jako například stav nouze. 

V případě nepřetržitého spalování lze třetí požadavek považovat za splněný, pokud je možné 

prokázat, že jsou denní spálená množství zbytkových plynů velmi kolísavá, tj. že nejsou 

zbytkové plyny produkovány ve standardních množstvích v rámci běžného provozu. Za tímto 

účelem je třeba zohlednit a statisticky analyzovat množství spálená během celého základního 

období.  

 

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že požadavky uvedené v povolení nejsou dostatečné ke 

kvalifikaci spalování jako bezpečnostního spalování, protože je třeba splnit především kritérium 

vysoké kolísavosti. 

 

Pro bezpečnostní spalování není nezbytně nutné, aby byly spalované plyny považovány za 

odpadní plyny. 

 

Mezi emise související se spalováním patří: 

 

a. emise ze spáleného plynu ze spalování, 

b. emise ze spáleného paliva nezbytného ke spalování, které se dělí na dva druhy: 

i. palivo nezbytné k udržení pilotního hoření,  

ii. palivo nutné ke spálení plynu ze spalování. 

 

V případě bezpečnostního spalování plynů nepocházejících z procesů s referenčními úrovněmi 

jsou podle metodiky přidělování týkající se referenční úrovně paliva spálený plyn ze spalování a 

palivo nezbytné k spalování způsobilé k bezplatnému přidělování povolenek. 

 

U dalších typů spalování nejsou k přidělování bezplatných povolenek způsobilé emise ani 

z jednoho z těchto dvou zdrojů. 
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3 Úvod k odpadním plynům v konkrétních odvětvích 

 

Odpadní plyny vznikají například v odvětví výroby železa a oceli a v chemickém průmyslu. 

 

3.1 Odvětví výroby železa a oceli a dalších kovů 

 

 

Obrázek 3-1 Výroba surové oceli *Ullmann 1994+
3
 

Legenda: 

Iron ore – železná ruda  Crude steel – surová ocel 

Lump ore – kusová ruda  Direct reduction – přímá redukce 

Fine ore – jemná ruda  Sponge iron – houbovité železo 

Coal – uhlí   Electric arc furnace – elektrická oblouková pec 

Sintering – sintrování  Smelting reduction – tavná redukce 

                                                           

3
 Ullmanova encyklopedie průmyslové chemie, Willey-VCH, 1994. 
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Coke – koks   Prereduction – předredukce 

Pelletization – peletizace 

Blast furnace – vysoká pec 

Natural gas – zemní plyn 

Oil – olej 

Air blast – dmýchadlo 

Oxygen – kyslík 

Pig iron – surové železo 

Scrap – šrot 

O2 convertor – kyslíkový konvertor 

 

Odpadní plyny vznikají v odvětví výroby železa a oceli v koksové peci, vysoké peci a základní 

kyslíkové peci a poté jsou často rozváděny do dalších zařízení (zařízení ETS nebo zařízení mimo 

ETS), kde jsou dále využívány. Proto zde dochází k emisím CO2 z těchto odpadních plynů. 

 

- výsledky výroby koksu v koksárenském plynu (COG), (emisní koeficient: 44,7 t CO2/TJ, 

spalné teplo: 38,7 TJ/Gg)4, což je nižší intenzita emisí než u zemního plynu (NG) (56,1 

t CO2/TJ, 48 TJ/Gg). V samostatných koksárenských pecích je koksárenský plyn využíván 

ke spodnímu vytápění baterií koksárenských pecí.  

- Na rozdíl od toho je v závodech pro integrovanou výrobu oceli s koksárenskou pecí pro 

spodní vytápění používán rovněž vysokopecní plyn (BFG) (259,4 t CO2/TJ, 2,5 TJ/Gg). 

Tento plyn s nízkým spalným teplem – přestože je často považován za palivo s velmi 

nízkou hodnotou – je pro tento účel vhodný, protože hoří pomalu a umožňuje 

rovnoměrnou distribuci tepla podél zdí komor koksárenských pecí. V integrované 

výrobě oceli je vysokopecní plyn používán pro mnoho předběžných (například výroba 

koksu) a následných (válcování) procesů a také k výrobě elektřiny, která může být 

rovněž dodávána externě. Tyto procesy se však využívají i v samostatných 

uspořádáních, kde závisí na alternativních palivech, například zemním plynu. 

                                                           

4
 Emisní koeficienty a spalné teplo uvedeny podle rozhodnutí EU 2007/589/ES. 
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- Konvertorový plyn (BOFG) vzniká – jak již jeho název napovídá – v konvertoru. Pokud 

jde o emisní koeficient a spalné teplo, nachází se mezi COG a BFG (171,8 t CO2/TJ, 

7,1 TJ/Gg). Lze jej využívat pro předběžné i následné procesy. 

 

Kromě toho mohou odpadní plyny vznikat při redukčních procesech s vysokou teplotou 

využívaných k výrobě kovových slitin. 

3.2 Chemický průmysl 

V chemickém průmyslu odpadní plyny vznikají při chemických reakcích, například částečné 

oxidaci, amoxidaci a hydroformylaci, využívaných pro výrobu produktů, jako jsou uhelná čerň, 

acetylen, olefin a syntézní plyn. Odpadní plyny vznikají i v rámci redukce čistého písku na 

karbid křemíku za použití uhlíkového zdroje. Příkladem je zbytkový plyn z procesu výroby 

uhelné černi, který ze 30–50 % tvoří vodní pára, z 30–50 % dusík, z 1–5 % CO2 a malá množství 

CO a H2. Tato směs s nízkým spalným teplem umožňuje získání energie výrobou páry, horké 

vody nebo elektřiny. 
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4 Přidělování povolenek 

 

Přidělování povolenek týkajících se odpadních plynů se dělí na dvě části, které lze považovat za 

rozdílné typy dílčích zařízení: 

 

- přidělování povolenek týkající se výroby odpadních plynů (oddíl 4.1), 

- přidělování povolenek týkající se spotřeby odpadních plynů (upraveno v oddílu 4.2). 

 

Jedním z důležitých prvků, na které je třeba myslet (další podrobnosti uvedeny níže) je 

skutečnost, že povolenky týkající se produkce odpadních plynů budou přiděleny:  

 

- producentovi odpadního plynu, pokud je odpadní plyn produkován v rámcích hranic 

referenční úrovně produktu,  

- producentovi odpadního plynu, pokud je odpadní plyn produkován mimo rámec 

hranic referenční úrovně produktu. 

 

Povolenky týkající se spotřeby odpadního plynu budou přiděleny vždy spotřebiteli odpadního 

plynu. 

 

Avšak v mnoha případech budou odpadní plyny spotřebovávány na místě, a spotřebitelem i 

producentem tedy bude stejné zařízení. 

 

Za účelem dalšího vysvětlení tohoto postupu je v oddílu 4.3 vysvětleno úplné přidělování 

povolenek pro produkci odpadního plynu uvnitř a mimo rámec hranic referenční úrovně 

produktu. Pro poskytnutí snadno použitelných referenčních údajů oddíl 4.4 uvádí úplný souhrn 

metod přidělování, jež budou použity v případě produkce a spotřeby odpadního plynu. 
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4.1 Přidělování povolenek pro produkci odpadního plynu 

Při přidělování povolenek pro produkci odpadních plynů se zohledňují pouze emise nad rámec 

emisí, které by vznikly ze spalování referenčního paliva, tedy zemního plynu. Zbývající emise 

mohou být, v závislosti na využití odpadního plynu, přiděleny podle metodiky přidělování 

příslušné pro spotřebu odpadního plynu (viz oddíl 4.2). 

 

Odpadní plyny produkované v rámcích hranic referenční úrovně produktu 

Bude-li odpadní plyn produkován v rámcích hranic produktu s referenční úrovní, bude 

referenční úroveň produktu zahrnovat přidělování týkající se produkce odpadního plynu a 

přidělování týkající se bezpečnostního spalování (viz Obrázek 4-1 Emise odpadních 

plynů uvnitř a mimo rámec hranic referenční úrovně produktu 

). Povolenky pro produkci odpadního plynu jsou tedy přidělovány producentovi odpadního 

plynu.  

 

Spotřebitel nedostane žádné další povolenky pro produkci odpadního plynu. Spotřebitel však 

může získat povolenky pro spotřebu odpadního plynu (viz oddíl 4.2).  

 

Vezměte na vědomí, že producentem a spotřebitelem může být stejné zařízení. 

 

 

Legenda: 

Odpadní plyn (včetně CO2 ve směsi plynů) 

 Uhlík použitý jako redukční činidlo Bezpečnostně spalovaný odpadní plyn 

 nebo pro chemickou syntézu  (včetně CO2) 

Production 

process

Carbon used as 
reducing agent or 

for chemical 
synthesis

Benchmarked

Product

Waste gas (including CO2

as part of gas mixture)

Safety flared waste 
gas (including CO2)
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     Výrobní proces 

        Produkt s referenční úrovní 

Obrázek 4-1 Emise odpadních plynů uvnitř a mimo rámec hranic referenční úrovně produktu 

 

 

Odpadní plyny produkované mimo rámec hranic referenční úrovně produktu 

Bude-li odpadní plyn produkován mimo rámec hranic referenční úrovně produktu a nebude-li 

tento plyn spálen úplně, použije se nouzový přístup (viz Obrázek 4-2 Emise odpadních 

plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu. Zelená přerušovaná čára ohraničuje 

dílčí zařízení pro emise z procesů. 

). Emise související s produkcí odpadního plynu, které jsou využívány k výrobě měřitelného 

tepla, neměřitelného tepla nebo elektřiny, budou považovány za dílčí zařízení pro emise 

z procesů. Emise ze spálených odpadních plynů nebudou považovány za dílčí zařízení pro emise 

z procesů a nebudou způsobilé k bezplatným povolenkám, s výjimkou případu bezpečnostního 

spalování, kdy budou povolenky přidělovány podle referenční úrovně paliva (o definici 

bezpečnostního spalování pojednává kapitola 2). 

 

 

 

Legenda: 

Neúplně spálený odpadní plyn 

(včetně CO2) 

 Uhlík použitý jako redukční činidlo Spálený odpadní plyn 

 nebo pro chemickou syntézu  (včetně CO2) 

Production 

process
Non-benchmarked

Product

Waste gas

ultimately not
flared 

(including CO2)

Flared waste gas 
(including CO2)

Carbon used as 
reducing agent or 

for chemical 
synthesis
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     Výrobní proces 

       Produkt bez referenční úrovně 

Obrázek 4-2 Emise odpadních plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu. Zelená 

přerušovaná čára ohraničuje dílčí zařízení pro emise z procesů. 

 

Protože k emisím souvisejícím s odpadním plynem dochází při spalování odpadního plynu, 

budou povolenky přiděleny spotřebiteli odpadního plynu. Počet bezplatně přidělovaných 

povolenek se zjistí vynásobením historické úrovně činnosti (HALodpadní plyn) koeficientem 0,97. 

Přidělené povolenky = HALodpadní plyn x 0,97 (1) 

Historická úroveň činnosti tohoto dílčího zařízení se určuje takto:  

 

HALodpadní plyn = střední hodnotazákladní období [VWG x NCVWG x (EFWG-EFNG x opravaη)] (2) 

přičemž 

HALodpadní plyn  je historická úroveň činnosti dílčího zařízení vztahující se k produkci odpadních plynů 

neupravené referenční úrovní produktu (vyjádřeno v t CO2e), 

VWG je množství nespáleného odpadního plynu (vyjádřeno v Nm
3
 nebo tunách), 

NCVWG  je čisté spalné teplo odpadního plynu (vyjádřeno v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t), 

EFWG je emisní koeficient odpadního plynu (vyjádřeno v t CO2/TJ), 

EFNG je emisní koeficient zemního plynu (56,1 t CO2/TJ), 

opravaη   je koeficientem vyjadřujícím rozdíl mezi použitím odpadního plynu a referenčního paliva 

zemního plynu, implicitní hodnota tohoto koeficientu je 0,667. 

 

Nebo lze historickou úroveň činnosti určit metodikou používanou pro zařízení pro emise 

z procesů typu b (metodiku přidělování naleznete v Návodu k postupu č. 2, oddílu 3.4). 

 

Pokud bude emisní koeficient odpadního plynu nižší než emisní koeficient zemního plynu, krát 

oprava, je třeba HALodpadní plyn považovat za nulu. 
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Obsah CO2 v odpadním plynu je považován za součást toku odpadního plynu. Proto se hodnoty 

množství, čistého spalného tepla a emisního koeficientu týkají úplného toku odpadního plynu 

včetně CO2.
5 

 

V případě, že provozovatel není schopen poskytnout přijatelné údaje dokazující použití jiného 

koeficientu, je třeba použít implicitní opravný faktor (opravaη) s hodnotou 0,667. Jiné faktory 

by měly být používány pouze tehdy, budou-li známy způsoby využití odpadního plynu a jejich 

účinnost.  

 

4.2  Přidělování povolenek pro spotřebu odpadního plynu 

Bez ohledu na složení odpadního plynu a jeho původ, bude použití odpadního plynu 

zpracováno jako u jakéhokoliv jiného paliva: 

- Bude-li využíván k výrobě elektřiny nebo bude-li spalován, nebudou pro tuto činnost 

přidělovány žádné povolenky (kromě případů bezpečnostního spalování odpadních 

plynů vyprodukovaných mimo hranice referenční úrovně produktu. V takovém případě 

přidělení proběhne podle referenční úrovně paliva).  

- Bude-li využíván k výrobě produktu s referenční úrovní, při přidělování bude 

zohledněna referenční úroveň dotčeného produktu. 

- Bude-li využíván k výrobě měřitelného tepla, budou pro spotřebu tohoto tepla 

povolenky přidělovány podle referenční úrovně tepla (nebude-li se již tepla týkat 

referenční úroveň produktu). 

- Bude-li využíván ke spalování paliva za účelem výroby neměřitelného tepla a nebude-li 

využíván k výrobě elektřiny, získá dílčí zařízení spotřebovávající toto palivo povolenky 

podle referenční úrovně paliva. 

 

                                                           

5
 Stejný přístup se používá na odpadní plyny upravené podle referenčních úrovní produktu. 
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Legenda: 

Odpadní plyn   Referenční úroveň paliva* Bezpečnostní spalování 

    Žádné povolenky  Jiné spalování 

    Žádné povolenky  Výroba elektřiny 

   Referenční úroveň produktu Proces s referenční úrovní produktu 

   Referenční úroveň tepla Výrobní procesy neupravené podle 

   Referenční úroveň paliva referenční úrovně produktu 

   Žádné povolenky  Subjekt mimo ETS 

Obrázek 4-3 Přidělování povolenek pro spotřebu odpadních plynů, *bezpečnostní spalování 

obdrží povolenky pouze podle referenční úrovně paliva, a to v případě, že je 

spalovaný odpadní plyn produkován mimo hranice referenční úrovně produktu 

 

 

4.3 Celkové množství přidělovaných povolenek pro produkci a spotřebu 

odpadních plynů 

 

Odpadní plyny produkované v rámcích hranic referenční úrovně produktu 

 4-4 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce odpadních plynů v rámci hranic 

referenční úrovně produktu 

 poskytuje přehled metodik přidělování povolenek, které budou použity pro produkci 

odpadních plynů v rámci hranic referenční úrovně produktu: 

Product 
benchmarked 

process

No allocation

Heat benchmark

Fuel benchmark

Product benchmark

Electricity

production

Other flaring

Safety Flaring

No allocation

Fuel benchmark*

Production 
process

not covered by 
a product 

benchmark

Non-ETS entity
No allocation

Waste gas 
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- Přidělování povolenek pro produkci odpadního plynu je zohledněno v rámci 

referenční úrovně produktu. Tyto povolenky jsou přidělovány producentovi 

odpadního plynu. 

- Povolenky pro využití odpadního plynu (případné) budou přidělovány uživateli 

odpadního plynu.  4-4 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce 

odpadních plynů v rámci hranic referenční úrovně produktu 

-  ukazuje, kterou metodiku přidělování je třeba použít pro různé typy spotřebitelů. 

V mnoha případech budou odpadní plyny spotřebovávány na místě, a spotřebitelem i 

producentem tedy bude stejné zařízení. 

 

  

   Žádné povolenky  Jiné než bezpečnostní spalování 

   Žádné povolenky  Výroba elektřiny 

   Referenční úroveň produktu Proces s referenční úrovní produktu 

   Referenční úroveň tepla Výrobní procesy neupravené podle 

   Referenční úroveň paliva referenční úrovně produktu 

   Žádné povolenky  Subjekt mimo ETS 

Odpadní plyn (včetně CO2) 

      Povolenky pro produkci odpadního plynu  

     a pro bezpečnostní spalování odpadních   

Waste gas 

(including CO2)

Product 
benchmarked 

process

No allocation

Heat benchmark

Fuel benchmark

Product benchmark

Electricity

production

Flaring other 
than safety 

flaring

No allocation

Production 
process

not covered by 
a product 

benchmark

Non-ETS entity
No allocation

Production 

process

Benchmarked

Product

Allocation for waste 
gas production and for 
the safety flaring of 
waste gases is included 
in the product 
benchmark and goes to 
producer of waste gas

Carbon used as 
reducing agent 
or for chemical 
synthesis
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    plynů jsou zahrnuty do referenční úrovně    

   produktu a jsou přidělovány producentovi     

  odpadního plynu. 

Uhlík použitý jako redukční činidlo 

nebo pro chemickou syntézu  Výrobní proces Produkt s referenční úrovní 

Obrázek 4-4 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce odpadních plynů v rámci 

hranic referenční úrovně produktu 

 

Odpadní plyny produkované mimo rámec hranic referenční úrovně produktu 

 4-1 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce odpadních plynů mimo rámec 

hranic referenční úrovně produktu  

 poskytuje přehled metodik přidělování povolenek, které budou použity pro produkci 

odpadních plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu: 

- Přidělování povolenek pro produkci odpadních plynů, které jsou úplně spáleny, 

vychází z postupu pro dílčí zařízení pro emise z procesů (viz rovnice 1, oddíl 4.1). Tyto 

povolenky jsou přidělovány uživateli odpadního plynu. Bude-li odpadní plyn využíván 

ve více než jednom zařízení ETS, budou tyto povolenky přiděleny těmto zařízením 

podle množství odpadních plynů využívaných v různých zařízeních ETS. 

- Povolenky pro využití odpadního plynu (případné) budou přidělovány uživateli 

odpadního plynu.  4-1 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce 

odpadních plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu  

-  ukazuje, kterou metodiku přidělování je třeba použít pro různé typy spotřebitelů. 

V mnoha případech budou odpadní plyny spotřebovávány na místě, a spotřebitelem i 

producentem tedy bude stejné zařízení. 
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   Legenda: 

Žádné povolenky  Výroba elektřiny 

   Referenční úroveň produktu Proces s referenční úrovní produktu 

   Referenční úroveň tepla Výrobní procesy neupravené podle 

   Referenční úroveň paliva referenční úrovně produktu 

   Žádné povolenky  Subjekt mimo ETS 

Úplně nespálený odpadní plyn 

     Povolenky pro produkci odpadního plynu vychází  

    z přístupu podle emisí z procesů a jsou přidělovány   

   uživateli odpadního plynu 

Bezpečnostní spalování Referenční úroveň paliva 

Jiné spalování   Žádné povolenky 

Odpadní plyn (včetně CO2) 

Uhlík použitý jako redukční činidlo 

nebo pro chemickou syntézu Výrobní proces Produkt bez referenční úrovně 

Obrázek 4-1 Přehled povolenek přidělovaných v případě produkce odpadních plynů mimo rámec 

hranic referenční úrovně produktu  

Waste gas

(including CO2)

Product 
benchmarked 

process

No allocation

Heat benchmark

Fuel benchmark

Product benchmark

Electricity

production

Other flaring

Safety Flaring

No allocation

Fuel benchmark

Production 
process

not covered by 
a product 

benchmark

Non-ETS entity

No allocation

Production 

process

Non-
benchmarked

Product

Waste gas ultimately 

not flared

Allocation for waste 
gas production is based 
on process emissions 
approach and goes to 
the user of the waste 
gas

Carbon used as 
reducing agent 
or for chemical 
synthesis
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Pozornost je třeba věnovat tomu, aby nebyly dvakrát přiděleny povolenky vztahující se ke 

stejnému obsahu uhlíku: jednou pro odpadní plyn v rámci dílčího zařízení pro emise z procesů 

a jednou v rámci dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva:  

 

- Palivo používané jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu by nemělo být 

považováno za palivový vstup do dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva.  

- Jakékoliv palivo, jež bude nakonec přeměněno na odpadní plyny, by nemělo získávat 

povolenky v rámci dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva. 

 

Aby se předešlo dvojímu započítání, je třeba historickou úroveň činnosti dílčího zařízení pro 

referenční úroveň paliva týkající se palivového vstupu do výrobního procesu, v jehož rámci 

vznikají odpadní plyny (viz vlevo dole na Obrázek 4-1 Přehled povolenek přidělovaných 

v případě produkce odpadních plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu  

), určit takto: 

 

HALpalivo = Střední hodnotazáklad[palivoproces – VWG x NCVWG x α ]    (3) 

 

přičemž 

HALpalivo  je historická úroveň činnosti dílčího zařízení pro palivo, 

střední hodnotazáklad je střední hodnota během základního období, 

palivoproces  je celkové množství paliva spotřebovaného ve výrobním procesu kromě paliva 

použitého jako redukční činidlo nebo pro chemické syntézy (vyjádřeno v TJ), 

VWG je celkové množství odpadního plynu opouštějícího výrobní proces (vyjádřeno v Nm
3
 

nebo tunách), 

NCVWG  je čisté spalné teplo odpadního plynu (vyjádřeno v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t), 

 je podíl odpadních plynů pocházejících z paliva. 
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Historickou úroveň činnosti dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva týkající se 

bezpečnostního spalování (viz vlevo na Obrázek 4-1 Přehled povolenek přidělovaných 

v případě produkce odpadních plynů mimo rámec hranic referenční úrovně produktu  

) je třeba určit takto: 

 

HALpalivo = střední hodnotazáklad[palivobezpečnostní spalování + VWG x NCVWG x β]     (4) 

 

přičemž 

HALpalivo  je historická úroveň činnosti dílčího zařízení pro palivo, 

střední hodnotazáklad je střední hodnota během základního období, 

palivobezpečnostní spalování  je celkové množství paliva nezbytného k bezpečnostnímu spalování, 

tj. paliva nezbytná k udržení pilotního hoření a paliva nutná k úspěšnému spálení 

flérovaného plynu (vyjádřeno v TJ), 

VWG je celkové množství odpadního plynu opouštějícího výrobní proces (vyjádřeno v Nm
3
 

nebo tunách), 

NCVWG  je čisté spalné teplo odpadního plynu (vyjádřeno v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t), 

 je podíl všech odpadních plynů spalovaný z bezpečnostních důvodů. 

 

Vezměte na vědomí, že bezpečnostní spalování a palivový vstup do výrobního postupu může 

být zahrnut do stejného dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva. Historická úroveň 

činnosti v takovém případě bude: 

 

HALpalivo = střední hodnotazáklad[palivoproces – VWG x NCVWG x α +palivobezpečnostní spalování + VWG x 

NCVWG x β]  

 

 

4.4 Souhrn metodik přidělování povolenek v případě odpadních plynů  
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Následující tabulka shrnuje přidělování povolenek pro produkci odpadních plynů v rámci 

systémových hranic referenční úrovně produktu nebo mimo ně a různé druhy spotřeby 

odpadního plynu.  

 

  



 

26 

Tabulka 1 Souhrn přístupů k přidělování povolenek pro vyprodukované odpadní plyny a 

spotřebu v rámci hranic referenční úrovně produktu (PBM) a mimo ně: 

 

Produkce Spotřeba 

 

Druh spotřeby Přidělování 

povolenek pro 

produkci 

producentovi 

Přidělování 

povolenek 

pro spotřebu 

spotřebiteli 

V rámci 

systémových 

hranic PBM 

V rámci 

systémových 

hranic PBM 

Referenční 

úroveň produktu 

PBM PBM 

Bezpečnostní 

spalování 

PBM není 

přiřazeno
1
 

Spalování PBM, takřka 

nulová 

Není 

přiřazeno
1
 

Mimo rámec 

systémových 

hranic PBM 

 

Měřitelné teplo PBM Referenční 

úroveň tepla 

Neměřitelné 

teplo 

PBM 

 

Referenční 

úroveň paliva 

 

Elektřina PBM Žádné 

Produkce Spotřeba 

 

Druh spotřeby Přidělování 

povolenek pro 

produkci 

spotřebiteli 

Přidělování 

povolenek 

pro spotřebu 

spotřebiteli 

Mimo rámec 

systémových 

hranic PBM 

V rámci 

systémových 

hranic PBM 

Referenční 

úroveň produktu 

Vzorec na 

straně 9 

Referenční 

úroveň 

produktu 

 Mimo rámec 

systémových 

hranic PBM 

Měřitelné teplo Vzorec na 

straně 9 

Referenční 

úroveň tepla 

Neměřitelné 

teplo 

Vzorec na 

straně 9 

Referenční 

úroveň paliva 

Bezpečnostní 

spalování 

Žádné Referenční 

úroveň paliva 

Spalování Žádné Žádné 
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Elektřina Vzorec na 

straně 9 

Žádné 

1
 Spalování a bezpečnostní spalování pomocí odpadních plynů vyprodukovaných v rámci 

systémových hranic referenční úrovně produktu jsou již zohledněny v určování referenční 

úrovně produktu. 
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5 Případové studie 

 

V tomto oddílu jsou uvedeny tři případové studie: 

 

Příklad 1: Zde je uveden obsáhlý příklad podrobně zpracovaný v Návodu k postupu č. 2, 

který je zaměřen na nakládání s odpadními plyny: jak určovat příslušná dílčí 

zařízení a jaké údaje jsou klíčové pro zohlednění. 

 

Příklad 2: Tento druhý příklad znázorňuje způsob výpočtu přidělovaných povolenek 

v případě odpadních plynů produkovaných v rámci hranic produktu 

s referenční úrovní. Je uveden příklad závodu pro výrobu železa a oceli, který 

prodává své odpadní plyny třetímu subjektu, který využívá jejich část k výrobě 

elektřiny a část k výrobě tepla. 

 

Příklad 3: Tento třetí příklad znázorňuje způsob výpočtu přidělovaných povolenek 

v případě odpadních plynů produkovaných mimo rámec hranic produktu 

s referenční úrovní. Je uveden příklad chemického závodu, který na místě 

využívá část svých odpadních plynů k výrobě elektřiny, část svých odpadních 

plynů prodává třetímu subjektu k výrobě tepla a zbytek spaluje. 

 

 

5.1 Příklad 1 – určení dílčích zařízení souvisejících s odpadními plyny 

V tomto modelovém závodu jsou vyráběny 3 produkty:  

- P2, což je produkt s referenční úrovní,  

- P1 a P3 jsou produkty bez referenční úrovně.  

 

Všechny tyto produkty spotřebovávají palivo a teplo a produkují odpadní plyny (viz  5-1

 Příklad 1 – hranice zařízení; nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík používaný jako 

redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

). Zbývající část tohoto oddílu se zabývá 
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- otázkou 1: odpadními plyny vyprodukovanými ve výrobním procesu produktu P2, 

- otázkou 2: odpadními plyny vyprodukovanými ve výrobním procesu produktů P1 a P3, 

- otázkou 3: odpadními plyny spotřebovávanými v rámci zařízení k výrobě páry, 

- otázkou 4: spalovanými odpadními plyny, 

- otázkou 5: dopadem na dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva. 

 

Více informací o dalších aspektech tohoto příkladu naleznete v Návodu k postupu č. 2 o 

metodikách přidělování povolenek.

Legenda:  

 

Fuel input – dodávané palivo 

Fall-back – nouzový přístup 

Exposed – vystavené únikům uhlíku 

Benchmark – referenční úroveň 

Steam gen – parní generátor 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare 

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Fuel 
input

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity
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Compressor – kompresor 

Steam turbine – parní turbína 

Flare – spalování 

Non-ETS ext heat Consumers – externí spotřebitelé tepla mimo ETS 

Not exposed – nevystavené únikům uhlíku 

Ext elec consumers – externí spotřebitelé elektřiny 

Fuel – palivo 

Waste gases – odpadní plyny 

Heat – teplo 

Electricity – elektřina 

Sub-installation –dílčí zařízení 

Product benchmark – referenční úroveň produktu 

Heat benchmark – referenční úroveň tepla 

Fuel benchmark – referenční úroveň paliva 

CL – únik uhlíku 

Non CL – bez úniků uhlíku 

Historical emissions – historické emise 

Product benchmark sub-installation – dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu 

Process emissions sub-installations – dílčí zařízení pro emise z procesů 

Heat benchmark sub-installation – dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla 

Fuel benchmark sub-installation – dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva 

Carbon leakage exposed / non-exposed – vystaveno/nevystaveno únikům uhlíku 

Not eligible for free allocation – není způsobilé k přidělování bezplatných povolenek 

 

 

Obrázek 5-1 Příklad 1 – hranice zařízení; nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík používaný 

jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  



 

31 

 

- Otázka 1: odpadní plyny vyprodukované v procesu P2 

Produkt P2 je produkt s referenční úrovní. Přidělování povolenek producentovi je tedy 

založeno na referenční úrovni produktu P2 (viz  5-2 Příklad 1 – odpadní plyny 

vyprodukované v rámci P2 (zvýrazněný proces) jsou zahrnuty do referenční úrovně produktu 

P2; nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík používaný jako redukční činidlo nebo pro 

chemickou syntézu).  

. Nejsou třeba žádné údaje o odpadním plynu, protože se přidělování uskuteční pouze na 

základě výrobních údajů P2. O přidělování povolenek spotřebitelům odpadních plynů 

vyprodukovaných v procesu P2 pojednávají otázky 3 a 4. 

 

 

 

Obrázek 5-2 Příklad 1 – odpadní plyny vyprodukované v rámci P2 (zvýrazněný proces) jsou 

zahrnuty do referenční úrovně produktu P2; nejsou znázorněny toky surovin 

(např. uhlík používaný jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

 

 

 

- Otázka 2: odpadní plyny vyprodukované v procesech P1 a P3 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare 

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

Product benchmark sub-installation

Fuel 
input
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P1 a P3 nejsou produkty s referenční úrovní. Přidělování povolenek těmto procesům se určuje 

podle produkce těchto odpadních plynů jako emisí z procesů a povolenky jsou přidělovány 

spotřebitelům těchto odpadních plynů (parní generátory H1 a H2, kde dochází k emisím). 

Protože je v rámci tohoto příkladu spotřebitel rovněž producentem odpadních plynů, stane se 

toto dílčí zařízení součástí zařízení; pokud by byl odpadní plyn prodán zařízení ETS, budou 

povolenky přiděleny tomuto zařízení ETS. 

 

Odpadní plyny z P1 i P3 budou součástí stejného dílčího zařízení pro emise z procesů (viz 

Obrázek 5-3 Příklad 1 – odpadní plyny z produktů bez referenční úrovně (P1 a P3) jsou 

zahrnuty do dílčího zařízení pro emise z procesů. Povolenky týkající se těchto emisí z procesů 

jsou přidělovány procesu spotřebovávajícímu odpadní plyn (v tomto příkladu: parní generátory 

H1 a H2, které jsou součástí stejného zařízení); nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík 

používaný jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

. Dojde-li v rámci hranic zařízení k uvolnění dalších a fyzicky oddělených emisí z procesů, měly 

by být také zahrnuty do tohoto dílčího zařízení. 

 

Přidělování povolenek tomuto dílčímu zařízení proběhne takto: 

 

Přidělené povolenky = redukční koeficient x HAL 

 

přičemž 

 

HAL = střední hodnotazákladní období [VWG x NCVWG x (EFWG – EFNG x opravaη)]  

 

přičemž jsou 

redukční koeficient 0,97 

VWG nespálené množství odpadního plynu v Nm
3
 nebo tunách, 

NCVWG čisté spalné teplo odpadního plynu v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t, 

EFWG emisní koeficient odpadního plynu v t CO2/TJ, 

EFNG emisní koeficient zemního plynu (= 56,1 t CO2/TJ), 
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opravaη  0,67. 

 

O přidělování povolenek spotřebitelům odpadních plynů vyprodukovaných v procesech P1 a P3 

pojednávají otázky 3 a 4. 

 

 

Obrázek 5-3 Příklad 1 – odpadní plyny z produktů bez referenční úrovně (P1 a P3) jsou zahrnuty 

do dílčího zařízení pro emise z procesů. Povolenky týkající se těchto emisí z procesů 

jsou přidělovány procesu spotřebovávajícímu odpadní plyn (v tomto příkladu: parní 

generátory H1 a H2, které jsou součástí stejného zařízení); nejsou znázorněny toky 

surovin (např. uhlík používaný jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

 

 

- Otázka 3: odpadní plyny spotřebovávané v rámci zařízení k výrobě páry 

Emise související s využitím odpadních plynů k výrobě páry jsou zahrnuty do dílčích zařízení pro 

teplo, přičemž jsou povolenky přidělovány spotřebitelům tepla podle referenční úrovně tepla. 

Údaje nebytné k výpočtu tohoto přidělování budou střední hodnotou množství tepla 

spotřebovaného během základního období příslušnými spotřebiteli tepla (teplo spotřebované 

k výrobě P1 a P3 v případě dílčího zařízení v obrázku 5-4 a tepla exportovaného externím 

spotřebitelům tepla v případě obrázku 5-5. Tyto jsou rozděleny do 2 dílčích zařízení, která 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare 

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

Process emissions sub-installations

Fuel 
input
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zohledňují různý status úniků uhlíku každého dílčího zařízení (další pokyny naleznete v Návodu 

k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek a Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku). 

  

Obrázek 5-4 Příklad 1 – P1 a P2 obdrží povolenky pro spotřebované teplo, které bylo zčásti 

vyrobeno pomocí odpadních plynů; nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík 

používaný jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare 

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Fuel 
input

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

Heat benchmark sub-installation, Carbon leakage exposed
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Obrázek 5-1 Příklad 1 – P1 a P2 obdrží povolenky pro spotřebované teplo, která bylo zčásti 

vyrobeno pomocí odpadních plynů; nejsou znázorněny toky surovin (např. uhlík 

používaný jako redukční činidlo nebo pro chemickou syntézu).  

 

- Otázka 4: spalované odpadní plyny 

Emise ze spalování odpadních plynů nejsou způsobilé k přidělování bezplatných povolenek. 

Povolenky budou přiděleny pouze tehdy, splní-li spalování kritéria bezpečnostního spalování 

(viz oddíl 2).  

 

Bezpečnostní spalování odpadních plynů vyprodukovaných procesy P1 a P3 bude zahrnuto do 

dílčího zařízení závodu pro palivo (viz otázka 5 níže). Bezpečnostní spalování odpadních plynů 

vyprodukovaných P2 je již započítáno do referenční úrovně produktu P2 a není způsobilé 

k přidělování povolenek podle referenční úrovně paliva.  

 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare 

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Fuel 
input

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

Heat benchmark sub-installation, Not carbon leakage exposed
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Obrázek 5-6 Příklad 1 – Spalování (kromě bezpečnostního spalování) není způsobilé k přidělování 

bezplatných povolenek.  

 

- Otázka 5: dopad na dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva 

Dojde-li k přeměně některých paliv použitých k výrobě P1 a P3 na odpadní plyny, nemůže být 

jejich množství přiděleno k dílčímu zařízení pro referenční úroveň paliva (viz oObrázek 5-7

 Příklad 1 – Palivo spalované v procesech P1 a P3 je způsobilé k přidělování bezplatných 

povolenek. Toto dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva rovněž zahrnuje všechna 

bezpečnostní spalování odpadních plynů vyprodukovaných P1 a P2, avšak nikoliv paliva 

přeměněná na odpadní plyny. 

 Přidělení k dílčímu zařízení pro palivo by tedy mělo vypadat následovně: 

 

Přidělené povolenky = BMpalivo x HALpalivo 

 

přičemž 

HALpalivo = střední hodnotazáklad[palivoproces – VWG x NCVWG x α +palivobezpečnostní spalování + VWG x 

NCVWG x β]  
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přičemž 

BMpalivo  je 56,1 povolenek/TJ, 

HALpalivo  je historická úroveň činnosti dílčího zařízení pro palivo, 

střední hodnotazáklad je střední hodnota během základního období, 

palivoproces  je celkové množství paliva spotřebovaného ve výrobních procesech 1 a 3 kromě paliva 

použitého jako redukční činidlo nebo pro chemické syntézy (vyjádřeno v TJ), 

VWG je celkové množství odpadního plynu opouštějícího výrobní proces (vyjádřeno v Nm
3
 

nebo tunách), 

NCVWG  je čisté spalné teplo odpadního plynu (vyjádřeno v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t), 

palivobezpečnostní spalování  je celkové množství paliva nezbytného k bezpečnostnímu spalování, 

tj. paliva nezbytná k udržení pilotního hoření a paliva nutná k úspěšnému spálení 

flérovaného plynu (vyjádřeno v TJ), 

 je podíl odpadních plynů pocházejících z paliva. 

 je podíl všech odpadních plynů spalovaných v souladu s definicí bezpečnostního 

spalování. 
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Obrázek 5-7 Příklad 1 – Palivo spalované v procesech P1 a P3 je způsobilé k přidělování 

bezplatných povolenek. Toto dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva rovněž 

zahrnuje všechna bezpečnostní spalování odpadních plynů vyprodukovaných P1 a 

P2, avšak nikoliv paliva přeměněná na odpadní plyny. 
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5.2 Příklad 2 – přidělování povolenek v případě produktu s referenční 

úrovní 

V tomto příkladu integrovaný závod na výrobu oceli:  

- využívá část svého vysokopecního plynu (BFG) ke spodnímu vytápění pecí, 

- zbývající BFG prodává  

o elektrárně (zahrnuté do ETS), 

o jinému závodu zahrnutému do ETS (závod A), který využívá BFG pro výrobu 

tepla, 

- používá svůj koksárenský plyn (COG) pro spodní vytápění a spalování zbývajícího 

množství (viz  Příklad 2 – odpadní plyny vyprodukované v rámci referenční úrovně 

produktu 

- ). 

 

 

Legenda: 

Spalování       Elektrárna 

   Závod pro výrobu železa a oceli Závod A (výroba tepla) 

Koksárenská pec Koks (produkt s referenční úrovní) Horký kov (produkt    

    Vysoká pec s referenční úrovní) 

Obrázek 5-8 Příklad 2 – odpadní plyny vyprodukované v rámci referenční úrovně produktu 

Coke
oven

Blast 
furnace

Iron and steel plant

Hot metal (benchmarked
product)

Coke
(benchmarked
product)

Plant A
(heat production)

Power plant
BFG

BFG

BFGCOG

Flare
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Přidělování povolenek závodu na výrobu oceli bude probíhat následovně, a to bez ohledu na 

to, bude-li odpadní plyn využíván k přímému či nepřímému vytápění, výrobě elektřiny, nebo 

bude spalován: 

 

Přidělené povolenky = BMhorký kov x HALhorký kov + BMkos x HALkoks 

 

přičemž: 

BMhorký kov  je 1,328 povolenky / t horkého kovu, 

HALhorký kov je střední hodnotou výroby horkého kovu během základního období, 

BMkoks   je 0,286 povolenky / t koksu, 

HALkoks   je střední hodnotou výroby koksu během základního období. 

 

 

Přidělování povolenek týkajících se spotřeby tepla (včetně tepla vyrobeného z odpadních 

plynů) elektrárně A bude následující, přičemž se předpokládá, že elektrárna A vyrábí teplo pro 

výrobu produktů bez referenční hodnoty a pro export spotřebitelům mimo ETS: 

 

Přidělené povolenky = BMteplo x HALteplo 

 

přičemž 

BMteplo  je 62,3 povolenky/TJ, 

HALteplo  je střední hodnotou spotřeby tepla v závodu A během základního období vyjádřená v TJ. 

 

 

Této elektrárně nebudou přidělovány žádné bezplatné povolenky. 
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5.3 Příklad 3 – přidělování povolenek v případě produktu bez referenční 

úrovně 

V tomto příkladu chemický závod, kterého se netýká referenční úroveň produktu: 

- využívá část svých odpadních plynů k výrobě elektřiny na místě, 

- prodává své odpadní plyny jinému závodu (závod B) pro výrobu tepla, 

- zbývající odpadní plyny spaluje. 

(viz Obrázek 5-2 Příklad 3 – odpadní plyny vyprodukované mimo rámec hranic referenční 

úrovně produktu 

). 

 

Legenda: 

    Elektrárna 

Spalování  Odpadní plyn 

  Odpadní plyn  Odpadní plyn  Závod B (výroba tepla) 

   Reaktor  Produkt bez referenční úrovně 

   Chemický závod 

Reactor
Non-benchmarked product

Plant B
(heat production)

Power plant

Waste gas
Waste gas

Chemical plant

Flare Waste gas

Reactor
Non-benchmarked product

Plant B
(heat production)

Power plant

Waste gas
Waste gas

Chemical plant

Flare Waste gas
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Obrázek 5-2 Příklad 3 – odpadní plyny vyprodukované mimo rámec hranic referenční úrovně 

produktu 

 

V tomto případě je nutné věnovat pozornost tomu, že je přidělování povolenek pro produkci 

odpadního plynu rozděleno mezi chemický závod (který využívá vlastní odpadní plyn) a 

externího spotřebitele odpadního plynu (závod B). 

 

Přidělování povolenek týkajících se produkce odpadního plynu chemickému závodu bude 

následující a bude zohledňovat veškerý nespálený odpadní plyn bez ohledu na to, je-li využíván 

k přímému nebo nepřímému vytápění nebo výrobě elektřiny: 

 

Přidělené povolenky = 0,97 x střední hodnotazákladní období [VWG, chem. závod x NCVWG x (EFWG-EFNG x opravaη)] 

 

přičemž je: 

VWG, chem. závod nespálené množství odpadního plynu v Nm
3
 nebo tunách využívané interně 

  v chemickém závodu, 

NCVWG čisté spalné teplo odpadního plynu v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t, 

EFWG emisní koeficient odpadního plynu v t CO2/TJ, 

EFNG emisní koeficient zemního plynu (= 56,1 t CO2/TJ), 

opravaη  koeficient znázorňující rozdíl v účinnosti mezi využitím odpadního plynu a 

využitím referenčního paliva, tedy zemního plynu. 

 

Chemický závod nedostane žádné bezplatné povolenky ohledně využití odpadních plynů pro 

výrobu elektřiny, ani ohledně spálených odpadních plynů, nebudou-li spalovány 

z bezpečnostních důvodů. V případě bezpečnostního spalování dostane chemický závod 

povolenky navíc, které budou zahrnuty do jeho dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva 

(zde není uvedeno). 

 

Přidělování povolenek týkajících se produkce odpadního plynu závodu B (externímu 

spotřebiteli zemního plynu) bude následující a bude zohledňovat veškerý nespálený odpadní 
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plyn bez ohledu na to, je-li využíván k přímému nebo nepřímému vytápění nebo výrobě 

elektřiny: 

 

Přidělené povolenky = 0,97 x střední hodnotazákladní období [VWG, závod B x NCVWG x (EFWG-EFNG x opravaη)] 

 

přičemž je: 

VWG, závod B nespálené množství odpadního plynu v Nm
3
 nebo tunách využívané v závodu B, 

NCVWG čisté spalné teplo odpadního plynu v TJ/Nm
3
 nebo TJ/t, 

EFWG emisní koeficient odpadního plynu v t CO2/TJ, 

EFNG emisní koeficient zemního plynu (= 56,1 t CO2/TJ), 

opravaη  koeficient znázorňující rozdíl v účinnosti mezi využitím odpadního plynu a 

využitím referenčního paliva, tedy zemního plynu. 

 

Kromě této části povolenek přidělovaných pro produkci odpadního plynu získá závod B rovněž 

povolenky pro teplo vyráběné z odpadních plynů (a případně z dalších paliv neuvedených na 

obrázku). Přidělování povolenek závodu B, které se vztahují na jeho spotřebu tepla (včetně 

tepla vyrobeného z odpadních plynů), bude následující: 

 

Přidělené povolenky = BMteplo x HALteplo 

 

přičemž 

BMteplo  je 62,3 povolenky/TJ, 

HALteplo je střední hodnotou spotřeby tepla v závodu A během základního období 

vyjádřená v TJ. 

 

 


