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1 Úvod 

1.1 Stav návodů k postupu 

Tento návod k postupu je součástí skupiny dokumentů, jejichž účelem je podpořit členské státy a jejich 

příslušné orgány při jednotné realizaci nové metodiky přidělování povolenek v celé Evropské unii ve fázi 

III systému EU ETS (po roce 2012) na základě „Rozhodnutí Komise č. 2011/2087/EU ze dne 27. dubna 

2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na 

emise platné v celé Unii podle článku 10a odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES“ 

(prováděcí opatření platná pro celé Společenství – CIM) a vypracování vnitrostátních prováděcích 

opatření (NIM). 

Tento návod nepředstavuje oficiální stanovisko Komise a není právně závazný. 

Tento návod k postupu vychází z návrhu poskytnutého sdružením poradců (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, 

Entec). Zohledňuje diskuse z několika jednání neformální odborné pracovní skupiny o stanovování 

referenčních úrovní v rámci pracovní skupiny III Výboru pro klimatické změny (CCC), jakož i písemné 

připomínky od účastníků a odborníků z členských států. Na zasedání výboru dne xx xxxxxx 2011 bylo 

dohodnuto, že tyto pokyny budou vyjadřovat stanovisko Výboru pro klimatické změny.  

 

V tomto návodu k postupu nejsou stanoveny podrobné pokyny, jak mají členské státy postupovat při 

vydávání povolenek na emise skleníkových plynů. Návod k postupu respektuje, že přístup ke stanovování 

hranic zařízení stanovených v povolenkách na emise skleníkových plynů se v jednotlivých členských 

státech liší. 

 

1.2 Obecně o návodech k postupu v rámci prováděcích opatření platných pro 

celé Společenství 

V prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství (CIM) byla zjištěna konkrétní témata, jež si 

zasluhují podrobnější vysvětlení či návod. Účelem těchto návodů k postupu v rámci CIM je rozebrat 

uvedené body co možná nejkonkrétněji a nejjasněji. Komise považuje za nutné dosáhnout při 

uplatňování metodiky přidělování povolenek pro fázi III maximální úroveň harmonizace. 

Cílem těchto návodů k postupu v rámci CIM je dosáhnout jednotného výkladu prováděcích opatření, 

podporovat harmonizaci a zabránit možnému zneužití či narušení hospodářské soutěže v rámci 

Společenství. Níže je uveden úplný seznam těchto dokumentů: 

Konkrétně: 

- Návod k postupu č. 1 – obecné pokyny: je zde podán celkový přehled o procesu přidělování 

povolenek a vysvětleny základy metodiky přidělování povolenek. 
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- Návod k postupu č. 2 – pokyny k metodice přidělování povolenek: tento návod vysvětluje, jak 

metodika přidělování povolenek funguje a jaké má hlavní rysy. 

- Návod k postupu č. 3 – pokyny ke sběru dat: tento návod vysvětluje, jaké údaje mají 

provozovatelé předkládat příslušným orgánům a jak se mají tyto údaje shromažďovat. Odráží se 

zde struktura šablony na sběr dat, kterou poskytla EK.  

- Návod k postupu č. 4 – pokyny k ověřování dat pro vnitrostátní prováděcí opatření: tento návod 

vysvětluje proces ověřování týkající se sběru dat pro vnitrostátní prováděcí opatření (NIM)1. 

- Návod k postupu č. 5 – pokyny k otázkám úniku uhlíku: je zde představena problematika úniku 

uhlíku a to, jak ovlivňuje výpočet přidělování bezplatných povolenek. 

- Návod k postupu č. 6 – pokyny k přeshraničním tokům tepla: je zde vysvětleno, jak funguje 

metodika přidělování povolenek v případě přenosu tepla přes „hranice“ zařízení.  

- Návod k postupu č. 7 – pokyny k novým zařízením a uzavíraným zařízením: účelem tohoto 

návodu je vysvětlit pravidla přidělování povolenek u nových zařízení a postup u uzavíraných 

zařízení.  

- Návod k postupu č. 8 – pokyny k podzařízením produkujícím odpadní plyny a provozní emise: 

tento dokument obsahuje vysvětlení metodiky přidělování povolenek u podzařízení 

produkujících provozní emise, zejména způsob řešení odpadních plynů. 

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

referenčních úrovní produktů, jakož i systémové hranice jednotlivých referenčních úrovní 

produktů uvedených v prováděcích opatřeních platných v celém Společenství. 

 

Účelem tohoto seznamu dokumentů je doplnit další návody k postupu vydané Evropskou komisí v 

souvislosti s fází III systému EU ETS, a to: 

- Pokyny k výkladu přílohy I směrnice EU ETS (s výjimkou činností v letectví) a 

- Návod k postupu při označování výrobců elektřiny. 

 

Odkazy na články v tomto dokumentu v zásadě znamenají odkazy na revidovanou směrnici EU ETS a na 

prováděcí opatření platná v celém Společenství (CIM). 

 

                                                           

1 Čl. 11 směrnice 2003/87/ES 
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1.3 Použití návodů k postupu  

Návody k postupu podávají pokyny k realizaci nové metodiky přidělování povolenek pro fázi III systému 

EU ETS od roku 2013: členské státy mohou tento návod použít při sběru dat podle čl. 7 CIM za účelem 

vypracování úplného seznamu zařízení a výpočtu každého přídělu bezplatných povolenek pro účely 

vnitrostátních prováděcích opatření (NIM) podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. 

 

1.4 Další návody 

Kromě návodů k postupu je členským státům poskytována i další pomoc ve formě telefonické podpory a 

internetových stránek ES se seznamem návodů k postupu, často kladenými otázkami a užitečnými odkazy  

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

 

1.5 Rozsah tohoto návodu k postupu  

Tento návod k postupu obsahuje následující informace o každém produktu, který má stanovenu 

referenční úroveň: 

- Hodnota referenční úrovně produktu 

- Riziko úniku uhlíku; stav je uveden tak, jak to určuje rozhodnutí Komise 2010/2/EU pro roky 2013 

a 2014. Zde uvedený stav se může v budoucnu změnit. 

- Definice jednotky výroby 

- Definice a popis zahrnutých produktů 

- Definice a popis zahrnutých procesů a emisí (viz návod k postupu č. 3 o sběru dat, kde jsou 

uvedeny další informace o systémových hranicích referenčních úrovní produktů) 

- Výpočet předběžného přídělu 

- Stanovení historické úrovně činnosti (je-li to podstatné2) 

 

Produkty, na něž se vztahují referenční úrovně 

Jedním z prvních důležitých kroků při sběru dat je kontrola, zda se na dané zařízení vztahují referenční 

úrovně produktů. Za tímto účelem je třeba zkontrolovat produkty, které dané zařízení vyrábí, včetně 

                                                           

2 Tj. historická úroveň činnosti uvedená v příloze III prováděcích opatření platných v celém Společenství (CIM) 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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jejich charakteristik, složení sortimentu produktů anebo oblasti použití podle definice příslušné 

referenční úrovně. Toto hodnocení je dále popsáno v návodu k postupu č. 3 o sběru dat. 

 

Systémové hranice a dvojí započítání 

Je třeba vyloučit dvojí započítání v souvislosti se stejnými emisemi. K dvojímu přídělu by mohlo dojít, 

pokud by nebyly správně respektovány systémové hranice referenčních úrovní. K dvojímu započtení 

dojde, když procesy, na něž se vztahuje referenční úroveň produktu, dostanou příděl povolenek také na 

základě nouzového postupu nebo na základě referenční úrovně jiného produktu. 

Příklad: Na emise z bezpečnostního spalování plamenem se vždy vztahují referenční úrovně produktů. 

Proto nelze pro takovéto bezpečnostní spalování plamenem přidělovat žádné další povolenky přes 

podzařízení s provozními emisemi (podrobnosti najdete v návodu k postupu č. 8 o odpadních plynech a 

podzařízeních s provozními emisemi). 

 

Opatrnost je zvláště důležitá, když výroba produktu se stanovenou referenční úrovní zahrnuje také 

výrobu meziproduktu, který se později využívá na výrobu dalšího produktu se stanovenou referenční 

úrovní. Pokud referenční úroveň produktu zahrnuje výrobu meziproduktů, na výrobu meziproduktů 

samotných nelze přidělovat povolenky. 

 

Příklad: 

Výroba meziproduktu etylendichloridu (EDC) je zařazena do referenční úrovně vinylchloridu (VCM). 

Referenční úroveň pro VCM se proto neuplatňuje na specializované podniky EDS, které nevyrábějí VCM. 

Takovýmto podnikům nelze přidělovat bezplatné povolenky, a to ani podle referenční úrovně VCM, ani 

podle nouzového postupu. Další možností je přidělit příslušným nouzovým způsobem bezplatné 

povolenky na výrobu EDC, pokud bude stejné množství povolenek odečteno od bezplatných povolenek 

přidělených výrobci VCM. 

 

Při stanovování přídělu bezplatných povolenek podle referenčních úrovní produktů je třeba odečíst 

veškeré přivedené měřitelné teplo z výroby tepla, která nespadá pod systém ETS (podle čl. 13 CIM). 

Podrobnosti jsou uvedeny v části 2.3 návodu k postupu č. 6 k přeshraničním tokům tepla. 
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2 Kyselina adipová 

 

Referenční úroveň produktu 

2,79 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna čisté kyseliny adipové v prášku uložená v silech nebo balená v pytlích 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

„kyselina adipovou, která se udává v tunách sušené čištěné kyseliny adipové skladované v silech 
nebo balené do pytlů.“ 

  

Čistá kyselina adipová je standardní obchodní jakost vhodná pro všechna obvyklá použití, jako je např. 

monomer pro výrobu nylonu, surovina pro výrobu polyesterových polyolů, potravinářství, maziva nebo 

plastifikátory.  

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Upozorňujeme, že pro účely této referenční úrovně nejsou v definici produktu zahrnuty soli a estery 

kyseliny adipové. 

 

Kód PRODCOM Popis 

24.14.33.85 kyselina adipová; její soli a estery 
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Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky přímé chlorování, oxychlorace a 

krakování EDC na VCM.“ 

 

Konkrétně to znamená, že zahrnuty jsou následující emise: 

 Emise CO2 a N2O přímo ze zařízení: 

- výrobní jednotka kyseliny adipové 

- odlučovač N2O  

 

 Emise CO2 z přímých energetických paliv použitých pro odlučovač N2O  

 

 Emise CO2 z nepřímého CO2: 

- čistá výroba páry (spotřeba páry minus rekuperace páry) pro výrobní jednotku kyseliny 

adipové a odlučovač N2O  

 

 Emise CO2 ze zpracování vedlejších produktů – kyseliny glutarové a kyseliny jantarové – a 

manipulace s nimi  

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny bez ohledu na to, 

kde a jak se tato elektřina vyrábí. Vyloučena je také výroba směsi cyklohexanu a cyklohexanolu a kyseliny 

dusičné. 
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V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Na základě výše definovaného rozsahu je na obr. 1 znázorněno, které emise jsou zahrnuty v referenční 

úrovni kyseliny adipové. Zahrnuty jsou všechny emise vyznačené ve žlutém poli. Popis jednotlivých polí je 

uveden v textu pod obrázkem. 

 

 

obr. 1. Emise zahrnuté v referenční úrovni pro kyselinu adipovou (zahrnuty jsou emise vyznačené ve žlutém poli; 

popis jednotlivých polí je uveden v textu Pravidla pro kyselinu adipovou, 2010); *Emise související s výrobou 

spotřebované elektřiny nejsou do systémových hranic zahrnuty. 

Legenda: 
Skupinové limity pro kyselinu adipovou včetně zařízení na rozklad N2O 
zbytkový N2O 
snížení 
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pára 
výroba kyseliny adipové  
fosilní paliva 
pára a elektřina 
nepřímé emise 
přímé emise 
energie/elektřina 
 

Kde: 

(1a) Přímé emise N2O, když je odpadní plyn kyseliny adipové odpojen od odlučovače N2O (tradičně se 

počítá z emisního faktoru N2O x kyselina adipová vyrobená během této doby, kde 1 N2O = 310 CO2eq)  

 

(1b) Přímé emise N2O po odloučení (tradičně se měří zbytková koncentrace N2O, kde 1 N2O = 310 CO2eq)  

 

(2) Přímé emise CO2 pocházející ze syntézy kyseliny adipové. V tomto políčku jsou všechny jednotlivé 

operace závodu na výrobu kyseliny adipové: 

- oxidační reakce a čištění odpadních plynů 

- krystalizace a separace surové kyseliny adipové 

- rekrystalizace a separace kyseliny adipové 

- sušení a chlazení, přeprava a skladování kyseliny adipové 

- balení a dodávání kyseliny adipové v prášku 

- odvodnění matečného louhu kyseliny dusičné 

- čištění a katalytická rekuperace vedlejších produktů 

- systémy na zpracování kyseliny dusičné 

- skladování (těkavých) surovin, meziproduktů a finálních produktů  

 

(3) Přímé emise CO2 pocházející z paliv použitých v odlučovači N2O (měrný emisní faktor x množství 

paliva)  
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(4) Nepřímé emise CO2 pocházející z páry spotřebované po započítání (5) páry vyvedené (čistá pára = 

rozdíl mezi přivedenou a vyvedenou párou 4-5) 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

kyselinu adipovou vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící kyselinu 

adipovou (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro kyselinu adipovou (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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3 Hliník 

 

Referenční úroveň produktu 

1,514 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna surového nelegovaného kapalného hliníku 

 

Referenčním místem pro měření množství surového nelegovaného kapalného hliníku je místo mezi sekcí 

elektrolýzy a udržovací pecí odlévárny před přidáním slitin a sekundárního hliníku.  

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„surový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolýzou“ 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

Kód PRODCOM Popis 

27.42.11.30  surový nelegovaný kapalný hliník (kromě práškové a vločkové formy) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  
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Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobním krokem elektrolýza.“ 

 

Zahrnuje to zejména: 

- Emise CO2 pocházející z reakce s kyslíkem z bauxitu na grafitové anodě 

- Emise CO2 pocházející z reakce grafitové anody s jinými zdroji kyslíku, především ze vzduchu 

- Je uvažováno, že veškerý vzniklý oxid uhelnatý se přemění na CO2. 

- Emise PFCs, CF4 a C2F6 vznikající v průběhu krátkého stavu, který se nazývá „anodový efekt“, když 

hladina hliníku poklesne na minimální úroveň a elektrolýzou prochází elektrolytická lázeň 

samotná.  

 

Emise pocházející z udržovací pece a lití nespadají pod tuto referenční úroveň produktu. Emise týkající se 

výroby a spotřeby elektřiny jsou vyloučeny ze systémových hranic, bez ohledu na to, kde a jak se tato 

elektřina vyrábí. Vyloučeny jsou rovněž emise spojené s výrobou anod. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící hliník se 

vypočítá takto:  
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PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící hliník 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro hliník (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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4 Čpavek 

 

Referenční úroveň produktu 

1,619 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna čpavku vyrobeného na prodej (čistá váha) se 100% čistotou. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Čpavek (NH3) se udává ve vyrobených tunách“ 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Definice 

těchto produktů nemusí vždy souhlasit s definicí produktu pro účely této referenční úrovně: produkt 

s referenční úrovní může mít více než jeden kód PRODCOM a naopak. 

 

Kód PRODCOM Popis 

24.15.10.75 bezvodý čpavek 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 
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V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně čpavku definovány 

takto: 

 

„Zahrnuje jsou všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou čpavku a meziproduktu vodíku. Pro 

určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Systémová hranice zařízení na výrobu čpavku je definována jako všechny činnosti v prostorách závodu, 

jakož i procesy mimo prostory závodu spojené s přiváděním a vyváděním páry a elektřiny do zařízení na 

výrobu čpavku. Zahrnuta je rovněž výroba meziproduktu vodíku. Výroba čpavku z jiných meziproduktů 

(např. syntetického plynu) není v této referenční úrovni produktu zahrnuta. 

 

Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny nejsou v rámci systémových hranic zahrnuty a nejsou na ně 

přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). Při 

stanovování nepřímých emisí se uvažuje celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny energetické vstupy a emise spojené s výrobou čpavku. Výrobní 

proces vede k přímým emisím CO2 a ke vzniku CO2, který se používá jako surovina při chemické výrobě. 

Obojí emise jsou zahrnuty v rámci systémových hranic. V rámci systémových hranic jsou zahrnuty rovněž 

emise CO2 z výroby spotřebované páry. 
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obr. 2. Energetické vstupy a emise související s výrobou čpavku. Na emise související s výrobou spotřebované 

elektřiny se bezplatné povolenky nepřidělují (Pravidla pro čpavek, 2010). 

Legenda: 
přímé emise CO2 
CO2 v navazujících produktech 
vytvářený CO2 
CO2-ekv. páry 
suroviny a palivo 
závod na výrobu čpavku 
pára 
elektřina 
emise CO2 
zdroj napájení 
 
spotřebitel páry 
emise CO2 
parní kotel 
palivo 
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Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň pro čpavek vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je zaměnitelná 

za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl zachován jednotný 

vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle poměru přímých a 

celkových emisí: 

 

PP

indirectdirect

direct

P HALBM
EmEmEm

EEm
F

ortNetHeatImp

ortNetHeatImpm
 

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící čpavek 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro čpavek (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby čpavku ve výchozím období. (Poznámka: 

Přímé emise, které jsou zde zmiňovány, neodpovídají přímým emisím na výše uvedeném 

obrázku.) Přímé emise zahrnují veškerý CO2, který může být použit jako surovina 

při jiných chemických procesech. Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve 

stejném zařízení v rámci systému ETS, které se spotřebovává v rámci systémových hranic 

procesu výroby čpavku. Z přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise 

z výroby elektřiny nebo čistého vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež 

spadají pod systém ETS, i od subjektů, které pod systém ETS nespadají. 

 

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího čpavek. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto 

emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  
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Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího čpavek, 

vyjádřeno v TJ. 

 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby čpavku ve 

výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise vyjádřené 

v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmElec  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby čpavku ve 

výchozím období, vyjádřeno v MWh.  
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5 Aromatické látky  

 

Referenční úroveň produktu 

0,0295 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Vážená tuna CO2  

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„směs aromatických látek vyjádřená ve vážených tunách CO2 (CWT)“ 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Upozorňujeme, že pod tuto referenční úroveň mohou spadat i jiné produkty zařazené ve statistikách 

PRODCOM. 

 

Kód PRODCOM Popis 

24.66.46.70 směs alkylbenzenů, směs alkylnaftalenů jiných než HS 2707 nebo 2902 

24.14.12.13 cyklohexan 

24.14.12.23 benzen 

24.14.12.25 toluen 

24.14.12.43 o-xylen 
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24.14.12.45 p-xylen 

24.14.12.47 m-xylen a směs izomerů xylenu 

24.14.12.60 etylbenzen 

24.14.12.70 kumen 

24.14.12.90 bifenyl, terfenyly, vinyltolueny, cyklické uhlovodíky kromě cyklanů, cyklenů, 

cykloterpenů, benzenu, toluenu, xylenů, styrenu, etylbenzenu, kumenu, naftalenu, 

antracenu 

24.14.73.20 benzol (benzen) 

24.14.73.30 toluol (toluen) a xylol (xyleny) 

24.14.73.40 naftalen a jiné směsi aromatických uhlovodíků (kromě benzolu, toluolu, xylolu) 

 

Při určování a definování produktů může být toto zařazení užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách.  
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Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně aromatických látek 

definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s dílčími jednotkami při výrobě aromatických látek  

- hydrogenační rafinace pyrolýzního benzinu,  

- extrakce benzenu/toluenu/xylenu (BTX),  

- izomerizace TDP, HDA, xylenu,  

- jednotky P-xylenu,  

- výroba kumenu a  

- výroba cyklohexanu.  

-  

Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Na nepřímé emise ze spotřeby elektřiny nejsou přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při 

výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 
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Referenční úroveň pro aromatické látky vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je 

zaměnitelná za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl 

zachován jednotný vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle 

poměru přímých a celkových emisí: 

 

PP

indirectdirect

direct

P HALBM
EmEmEm

EmEm
F

ortNetHeatImp

ortNetHeatImp
 

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

aromatické látky (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro aromatické látky (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby aromatických látek ve výchozím období. 

Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, 

které se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby aromatických látek. 

Z přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo 

čistého vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají.  

ortlNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího aromatické látky. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se 

tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 
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systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího aromatické 

látky, vyjádřeno v TJ. 

 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby aromatických 

látek ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmElec  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby 

aromatických látek ve výchozím období, vyjádřeno v MWh.  

 

Stanovení historické úrovně činnosti  

Na stanovení historické úrovně činnosti se používá koncepce vážené tuny CO2 (CWT). Koncepce CWT 

definuje činnost výrobního procesu nejen jako vstup či výstup, ale také jako funkci úrovní činností na 

různých úrovních procesu. Tato koncepce byla původně vypracována pro stanovení přídělu rafinériím (viz 

část 36). Aby byly zajištěny stejné podmínky pro výrobu aromatických látek v rafinériích a chemických 

závodech, je třeba, aby příděl bezplatných povolenek na aromatické látky vycházel z metody CWT. 

 

Historická úroveň činnosti se z hlediska CWT stanoví takto: 

 

)(
1

,

n

i

ikiCWT CWTTPMEDIANHAL  

 

kde: 

kiTP , : historická úroveň činnosti provozní jednotky i v roce k, jak je definováno pro účely 

metody CWT 
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iCWT : faktor CWT pro provozní jednotku i, jak je definováno pro účely metody CWT (viz níže 

uvedená tab. 1) 

 

V tab. 1 je výpočet historické úrovně činnosti za určitý rok. Do žlutých buněk je třeba zadat vstupní data. 

Provozní jednotky pro účely metody CWT se nazývají „funkce“ CWT.  

 

Ne všechny funkce CWT budou prováděny v každém zařízení. U některých funkcí CWT bude proto 

historická úroveň činnosti nulová. 

 

Příslušná měřítka činnosti po funkce CWT jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2. Měřítkem může být čistá roční 

hmotnost (vyjádřená v kt/rok) surovin (F) nebo produktu (P). Suroviny zde znamenají bezvodý materiál 

bez provozních výpalků.  

 

Vykazovaná výrobní kapacita musí být skutečné množství za daný rok, i kdyby jednotka nebyla v provozu 

po celý rok (např. nová jednotka spuštěná během roku, jednotka, která byla po část roku odstavena 

z provozu). Číselné údaje musí být generovány buď z měření skutečného průtoku anebo ze záznamů 

materiálové bilance. 

 

Přesnost 

Aby byla u CWT splněna požadovaná přesnost, zavádí se vyrobené množství v kt/r s přesností na počet 

desetinných míst podle velikosti faktoru CWT: 

 

 U faktorů do 1,99: 0 desetinných míst 

 U faktorů od 2,00 do 19,99: 1 desetinné místo 

 U faktorů od 20,00 do 99,99: 2 desetinná místa 

 U faktorů nad 100,00: 3 desetinná místa 

 

Při výpočtu parametrů, které mohou být potřebné pro výpočet přímých a nepřímých emisí (pod)zařízení, 

je třeba dodržovat následující přesnost: 
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 Tok páry: ±5 % 

 Výroba elektřiny: ±5 % 

 Parní podmínky: u entalpie páry postačí přesnost ±10 GJ/t, což odpovídá podmínkám s přesností 

±5°C a ±5 bar. Upozorňujeme, že ve výpočtu v tomto dokumentu se uvedené podmínky 

nepoužívají, mohou však být použity při výpočtu množství přivedené a vyvedené páry. 

 

tab. 1. Výpočet historické úrovně činnosti v roce k 

Funkce CWT 

Historická úroveň činnosti 
 

Faktor CWT 
 

CWT 

Základ* (kt v roce k)  ( - )  (kt v roce k) 

Promývání nafty/benzínu F .. × 1,10 = .. 

Extrakce aromatických látek rozpouštědlem F .. × 5,25 = .. 

TDP/TDA F .. × 1,85 = .. 

Hydrodealkylace F .. × 2,45 = .. 

Izomerizace xylenu F .. × 1,85 = .. 

Výroba paraxylenu P .. × 6,40 = .. 

Výroba cyklohexanu P .. × 3,00 = .. 

Výroba kumenu P .. × 5,00 = .. 

Historická úroveň činnosti v roce k (součet CWT z procesů)  HALCWT,k 

* Měřítko úrovně činnosti: surovina netto (F) nebo produkt (P)  
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tab. 2. Distribuce provozních jednotek 

Provozní jednotka  ID 

procesu 

Solomon 

Typ 

procesu 

Solomon 

Základ 

činnosti 

Faktor 

CWT 

Popis Typická 

surovina(y) 

Typický 

produkt(y) 

Promývání nafty/benzínu NHYT   Surovina 1,10 Řada procesů zahrnujících čištění a zlepšování kvality nafty/benzínu a 

lehčích produktů. 

  Různé benzínové 

směsi 

Saturace benzenu   BSAT     Selektivní hydrogenace benzenu v benzínových produktech na pevném 

katalytickém loži při středním tlaku. 

Různé druhy 

benzínu, vodík 

  

Desulfurizace surovin C4–C6   C4C6     Desulfurizace lehké nafty na pevném katalytickém loži při středním tlaku a 

za přítomnosti vodíku. 

Lehká nafta, 

vodík 

  

Klasická nafta H/T   CONV     Desulfurizace surové a krakované nafty na pevném katalytickém loži při 

středním tlaku a za přítomnosti vodíku. U krakované nafty je zahrnuta také 

saturace olefinů. 

Surová a 

krakovaná 

nafta/benzín, 

vodík 

  

Saturace diolefinu na olefin   DIO     Selektivní saturace diolefinů na pevném katalytickém loži při středním tlaku 

a za přítomnosti vodíku za účelem zlepšení stability tepelně krakovaného a 

koksárenského benzínu. 

Tepelně 

krakovaný nebo 

koksárenský 

benzín 

  

Saturace diolefinu na olefin u 

alkylačních surovin 

 DIO     Selektivní saturace diolefinů v produktech C4 pro alkylaci na pevném 

katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Tepelně 

krakované nebo 

koksárenské 

druhy LPG, vodík 

  

Promývání benzínu FCC s minimální 

oktanovou ztrátou 

 

  GOCT     Selektivní desulfurizace benzínových frakcí FCC s minimální saturací olefinů 

na pevném katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Benzínové 

frakce FCC, 

vodík 

  

Olefinická alkylace thiofenů S   OATS     Proces desulfurizace benzínu, při němž thiofeny a merkaptany katalyticky 

reagují s olefiny za vzniku sirných sloučenin s vyšším bodem varu, které lze 

Benzínové 

frakce FCC 
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Provozní jednotka  ID 

procesu 

Solomon 

Typ 

procesu 

Solomon 

Základ 

činnosti 

Faktor 

CWT 

Popis Typická 

surovina(y) 

Typický 

produkt(y) 

oddělit destilací. Reakce se neúčastní vodík. 

Proces S-Zorb™    ZORB      Desulfurizace naftových/benzínových produktů pomocí patentovaného 

procesu hydrogenační adsorpce na fluidním loži za přítomnosti vodíku. 

Různé druhy 

nafty/benzínu 

  

Selektivní H/T pyrolytického 

benzínu/nafty 

  PYGC     Selektivní nebo neselektivní desulfurizace pyrolytického benzínu (vedlejší 

produkt při výrobě lehkých olefinů) a dalších produktů na pevném 

katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Pyrolytický 

benzín, vodík  

  

  

Desulfurizace pyrolytického 

benzínu/nafty 

  PYGD       

Selektivní H/T pyrolytického 

benzínu/nafty 

  PYGS       

Reaktor na selektivní promývání   RXST - - Speciální konfigurace, kde je destilační/frakční kolona obsahující pevný 

katalyzátor, který mění diolefiny v benzínu FCC na olefiny, nebo kde je 

katalytické lože v předehřívané sériové reaktorové nádobě před kolonou. 

Příspěvek na tuto konfiguraci je zahrnut v generickém faktoru NHYT CWT. 

 

    

Extrakce aromatických látek 

rozpouštědlem (ASE) 

ASE   surovina 

  

  

  

5,25 Extrakce lehkých aromatických látek z reformátu anebo promytého 

pyrolytického benzínu pomocí rozpouštědla. Faktor CWT pro tuto rafinační 

funkci zahrnuje všechny kolony a související zařízení potřebné na čištění 

jednotlivých aromatických produktů a regeneraci rozpouštědla. Faktor CWT 

zahrnuje všechny suroviny včetně pyrolytického benzínu po promytí. 

Promývání pyrolytického benzínu se eviduje pod promýváním nafty. 

Reformát, 

promytý 

pyrolytický 

benzín 

Směs 

aromatických 

látek nebo 

rafinovaný 

benzen, toluen, 

směsi xylenů, C9+ 

aromatické látky, 

parafinový rafinát 

ASE: Extrakční destilace   EDUKAČNÍ 

ASE: Extrakce kapalina/ kapalina   LLE 

ASE: Kapalina/ kapalina s extrakční 

destilací 

  LLED 

Benzenová kolona   BZC - - Příspěvek všech kolon a souvisejícího zařízení potřebného na rafinaci     
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Provozní jednotka  ID 

procesu 

Solomon 

Typ 

procesu 

Solomon 

Základ 

činnosti 

Faktor 

CWT 

Popis Typická 

surovina(y) 

Typický 

produkt(y) 

Toluenová kolona    TOLC - - jednotlivých aromatických látek je zahrnut v ASE.     

Xylenová opakovací kolona    XYLC - -     

Kolona těžkých aromatických látek   HVYARO - -     

Hydrodealkylace HDA   surovina 

 

2,45 Dealkylace toluenu a xylenů na benzen na pevném katalytickém loži za 

přítomnosti vodíku při nízkém až středním tlaku. 

Toluen, xyleny, 

vodík 

Benzen 

Disproporcionace / dealkylace toluenu 

(TDP/TDA) 

TDP   surovina 

 

1,85 Katalytický proces na pevném loži na konverzi toluenu na benzen a xylen za 

přítomnosti vodíku. 

    

Výroba cyklohexanu CYC6   produkt  3,00 Hydrogenace benzenu na cyklohexan přes katalyzátor při vysokém tlaku. Benzen, vodík Cyklohexan 

Izomerizace xylenu XYISOM   surovina 

 

1,85 Izomerizace směsi xylenů na paraxylen Směs xylenů Směs xylenů 

bohatých na 

paraxylen 

Výroba paraxylenu PXYL   produkt  6,40 Fyzická separace paraxylenu ze směsi xylenů.  Směs xylenů 

bohatých na 

paraxylen 

Paraxylen, jiné 

směsi xylenů 

Adsorpce paraxylenu   ADS   

Krystalizace paraxylenu   CRY   

Separátor xylenu    XYLS     Příspěvek těchto kolon a souvisejícího zařízení je zahrnut v PXYL.     

Orthoxylenová opakovací kolona   OXYLRC         

Výroba kumenu CUM   produkt  5,00 Alkylace benzenu s propylenem Benzen, 

propylen 

Kumen 
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6 Lahve a džbány z barveného skla 

 

Referenční úroveň produktu 

0,306 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna baleného produktu 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Lahve z barveného skla o jmenovité kapacitě < 2,5 l, na nápoje a potraviny kromě  
- lahví potažených usní nebo kompozitní usní a  

- dětských lahví,  

vyjádřené v tunách baleného produktu“. 

-   

 

Barevné sklo je sklo nesplňující kritéria na bezbarvé sklo uvedená v části 0. 

 

Tato definice je stejná jako definice ve statistikách PRODCOM 2007 uvedená v následující tabulce. 

 

Kód PRODCOM Popis 

26.13.11.34 Láhve z barevného skla o nominálním objemu < 2,5 litru na nápoje a potraviny 



 34 

(kromě láhví potažených usní či kompozitní usní, láhví pro kojence) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky  
- manipulace s materiálem,  

- tavení,  

- tvarování,  

- další návazné zpracování,  

- balení a pomocné procesy.“  

-  

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 
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Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící láhve a 

sklenice z barevného skla se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící láhve a 

sklenice z barevného skla (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro láhve a sklenice z barevného skla (vyjádřená v EUA / jednotka 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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7 Lahve a džbány z nebarveného skla 

 

Referenční úroveň produktu 

0,382 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna baleného produktu 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Lahve z nebarveného skla o jmenovité kapacitě < 2,5 l, na nápoje a potraviny (kromě  
- lahví potažených usní nebo kompozitní usní a  

- dětských lahví)  

kromě výrobků z extra bílého flintového skla, 
- s obsahem oxidu železitého vyjádřeným jako hmotnostní podíl Fe2O3 nižší než 0,03 % a  

- s barevnou souřadnicí L v pásmu 100 až 87, souřadnicí a v pásmu 0 až –5 a souřadnicí b v pásmu 

0 až 3 (s použitím barevného modelu CIELAB, který doporučuje Commission Internationale 

d’Éclairage),  

vyjádřené v tunách baleného produktu.“ 
 

Bezbarvé sklo je sklo, které má v zásadě méně než 0,2 hmotnostního procenta oxidu železitého 

(vyjádřeného jako Fe2O3). Vyrábí se ve sklářské peci bez úmyslných přídavků barvy ve formě barvicích 

látek jako samostatné suroviny (např. chromitan železitý (Fe2O3.Cr2O3), oxid železitý (Fe2O3), oxid titanu, 

oxid kobaltitý) nebo barevného odpadního skla pro dosažení požadované specifikace. Dávka bezbarvého 
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surového skla může obsahovat náhodnou příměs externího barevného odpadního skla a odbarvující 

látky.  

 

Kromě vyloučení produktů z olovnatého křišťálového skla je tato definice stejná jako definice ve 

statistikách PRODCOM 2007 uvedená v následující tabulce. 

 

Kód PRODCOM Popis 

26.13.11.28 Láhve z bezbarvého skla o nominálním objemu < 2,5 litru, 7010.90.4, na nápoje a 

potraviny (kromě láhví potažených usní či kompozitní usní, láhví pro kojence)  

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky  
- manipulace s materiálem,  

- tavení,  

- tvarování,  

- další návazné zpracování,  

- balení a  

- pomocné procesy.“  

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 
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vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící láhve a 

sklenice z bezbarvého skla se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící láhve a 

sklenice z bezbarvého skla (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro láhve a sklenice z bezbarvého skla (vyjádřená v EUA / jednotka 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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8 Saze 

 

Referenční úroveň produktu 

1,954 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna retortových sazí (prodejní jednotka, > 96 %) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Pecní saze. Tato referenční úroveň se nevztahuje na saze vzniklé při spalování plynu a hoření 
svítidel.“  

 

Saze jsou čistý elementární uhlík (> 96 %) ve formě koloidních částic, které se vyrábějí neúplným 

spalováním nebo tepelným rozkladem plynných či kapalných uhlovodíků za řízených podmínek. 

 

V   
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tab. 3 a na obr. 3 jsou uvedeny hlavní charakteristiky sazí, respektive průměr primárních částic. Tyto 

charakteristiky se používají při rozhodování, zda se na daný výrobek vztahuje referenční úroveň produktu 

saze. 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Podle 

PRODCOM 2007 tento produkt zahrnuje nejen produkt s referenční úrovní, ale také plynové a lampové 

saze. 

 

Kód PRODCOM Popis 

24.13.11.30 Uhlík (saze a jiné formy uhlíku, nezařazené jinde) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  
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tab. 3. Charakteristiky sazí; saze pro účely referenční úrovně produktu odpovídají retortovým sazím (Pravidla pro 

saze, 2010) 

 

 Lampové saze Saze Defussa Pecní saze 

Povrchová oblast dusíku    

Adsorpce jódu    

Velikost částic (aritm. průměr)    

OAN    

Absorpce oleje    

Optická hustota    

Barvivost    

Těkavé látky    

 

 

obr. 3. Průměr primárních částic sazí (Pravidla pro saze, 2010) 
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Frekvence (% podle hmotnosti) 
Průměr primárních částic (nm) 
Plynové saze 
Pecní saze 
Lampové saze 
 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně sazí definovány 

takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou pecních sazí a také konečnou 
úpravu, balení a hoření.  
Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Zahrnuty jsou konkrétně následující emise: 

 

- Související emise CO2 ze spalování zbytkového plynu. Pro spalování zbytkového plynu je 

uvažován oxidační faktor 100 %. v rámci systémových hranic jsou rovněž zahrnuty emise 

z bezpečnostního spalování zbytkového plynu z výroby retortových sazí. 

- Emise CO2 ze spalování použitého paliva, např. spalování v sušičkách se současnou výrobou tepla 

a pro udržování bezpečnostního plamene v pohotovosti. 

- Emise související s nakoupeným teplem (např. pára, horká voda, horký vzduch) od externích 

dodavatelů. V tomto kontextu teplo vždy znamená čisté teplo, např. energie páry mínus energie 

vratného kondenzátu. 

 

Při stanovování nepřímých emisí ze spotřeby elektřiny znamená celková spotřeba elektřiny v rámci 

systémových hranic celkovou spotřebu elektřiny, která je zaměnitelná za teplo, přičemž se berou v úvahu 

zejména elektřinou poháněné stroje, jako jsou velká čerpadla, kompresory atd., jež by mohly být 

zaměněny za stroje poháněné párou. Na tyto emise se nepřidělují bezplatné povolenky, ale používají se 

při výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). 
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V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň pro saze vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je zaměnitelná za 

energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl zachován jednotný 

vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle poměru přímých a 

celkových emisí: 

 

PP

indirectdirect

direct

P HALBM
EmEmEm

EmEm
F

ortNetHeatImp

ortNetHeatImp
 

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící saze 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro saze (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby sazí ve výchozím období. Přímé emise 

dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, které se 

spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby sazí. Z přímých emisí jsou (z 

definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají. 



 44 

ortNetHeatImpEm
: Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího saze. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných zařízení 

spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS 

nespadají, do podzařízení vyrábějícího saze, vyjádřeno v TJ. 

 

indirectEm
:  Nepřímé emise ze zaměnitelné spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby sazí 

ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmElec  

 

Kde: 

use Elec. : Zaměnitelná spotřeba elektřiny (vysvětlení viz výše) v rámci systémových 

hranic výroby sazí ve výchozím období, vyjádřeno v MWh.  
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9 Natíraný karton 

 

Referenční úroveň produktu 

0,273 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna produktu sušeného na vzduchu (Adt)  

 

Výroba zařízení je vyjádřena jako čistá produkce v tunách produktu sušeného na vzduchu určeného k 

prodeji, měřeno na konci výrobního procesu. Tuna papíru sušeného na vzduchu je definována jako papír 

s obsahem vlhkosti 6 %. 

 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Tato referenční úroveň zahrnuje širokou škálu natíraných výrobků (vyjádřených v ADT čisté 
obchodovatelné produkce), které mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé. Natíraný karton se 
používá hlavně pro komerční účely, kde je zapotřebí obchodní informace natištěné na obale 
dostat na police obchodů s potravinami, léčivy, kosmetikou apod. Karton se vyrábí z primárních 
a/nebo recyklovaných vláken, je snadno přehýbatelný, je tuhý a lze jej dobře stříhat. Používá se 
hlavně na krabice pro spotřební výrobky, jako jsou zmrazené potraviny, kosmetické výrobky a 
nádoby na tekutiny; je znám také jako plochá neslepovaná lepenka, skládačková lepenka, 
kartonážní lepenka nebo lepenka pro přepravní obaly či lepenka v rolích (core board).“  

 
 

Produkty z natíraného kartonu se používají zejména: 
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- pro komerční účely, kde je zapotřebí obchodní informace natištěné na obale dostat na police 

obchodů 

- na krabice pro spotřební výrobky, jako jsou zmrazené potraviny, kosmetické výrobky a nádoby na 

tekutiny. 

 

Produkty z natíraného kartonu mají následující charakteristiky: 

- jsou vyrobeny z primárních a/nebo recyklovaných vláken 

- jsou snadno přehýbatelné, tuhé a lze je dobře stříhat 

- jsou známy také jako plochá neslepovaná lepenka, skládačková lepenka, kartonážní lepenka 

nebo lepenka pro přepravní obaly či lepenka v rolích (core board). 

- mohou jednovrstvé či vícevrstvé 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny příslušné produkty podle definice uvedené ve statistikách 

PRODCOM 2007, PRODCOM 2008 a společné nomenklatury (CN).  

 

Při určování a definování produktů může být toto zařazení užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách.  

 

Kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.12.54.30 Jiný lakovaný sulfátový papír, jiný než pro účely psaní, tisku a grafiky 

21.12.54.53 Vícevrstevný papír a lepenka, lakovaná, přičemž každá vrstva je bělená 

21.12.54.55 Vícevrstevný papír a lepenka, lakovaná, s 1 bělenou vnější vrstvou 

21.12.54.59 Vícevrstevný papír a lepenka, lakovaná, jiná 

21.12.56.55 Bělený papír a lepenka v rolích nebo arších, lakovaná, impregnovaná nebo 

poplastovaná s gramáží > 150 g/m² (vyjma lepidel) 

21.12.56.59 Papír a lepenka v rolích nebo arších, lakovaná, impregnovaná nebo poplastovaná 

(vyjma lepidel, bělená a s gramáží > 150 g/m²) 
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Může být zahrnuto v kódu CN / obchodním kódu 

Může být 

zahrnuto v kódu 

PRODCOM 2008 

4810.32 Sulfátový papír a lepenka, jiná než pro účely psaní, tisku či jiné grafiky: jednotně 

bělená v celé hmotě, přičemž více než 95 % hmotnosti celkového obsahu vláken sestává 

z dřevitých vláken získaných chemickým procesem, s gramáží větší než 150 g/m
2
: 

17.12.75.00 

4810.39 Sulfátový papír a lepenka, jiná než pro účely psaní, tisku či jiné grafické účely: Jiné 17.12.78.20 

4810.92.10 – Jiný papír a lepenka – vícevrstevná 17.12.79.53 

4810.92.30 - Jiný papír a lepenka – vícevrstevná, pouze s jednou bělenou vnější vrstvou 17.12.79.55 

4810.92.90 - Jiný papír a lepenka – vícevrstevná, pouze s jednou bělenou vnější vrstvou – jiná 17.12.78.50 

4811.51 - Papír a lepenka, lakovaná, impregnovaná nebo poplastovaná (vyjma lepidel), 

bělená, s gramáží > 150 g/m² 

17.12.77.55 

4811.59 - Papír a lepenka, lakovaná, impregnovaná nebo poplastovaná (vyjma lepidel), jiná 17.12.77.59 

 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuty jsou všechny procesy, které jsou součástí výrobního procesu (zejména 

- papírenský stroj, 

- připojené jednotky na konverzi energie (kotel/KVET) a 

- přímé použití provozních paliv). 

 

 

Další činnosti na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako např.: 

- mletí,  

- zpracování dřeva,  
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- výroba chemikálií na prodej, 

- likvidace odpadů (likvidace odpadů na místě místo odvozu odpadů (sušení, peletování, spalování, 

skládkování), 

- výroba vysráženého uhličitanu vápenatého (PCC),  

- úprava zapáchajících plynů,  

- a centrální vytápění,  

nejsou zahrnuty.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící natíraný 

karton se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící natíraný 

karton (vyjádřený v EUA). 
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PBM : Referenční úroveň pro natíraný karton (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

V integrovaných papírnách, kde se vyrábí papírová kaše i papír, může podzařízení vyrábějící natíraný 

karton využívat přebytečné teplo z procesu výroby papírové kaše. To však nemá žádný vliv na příděl pro 

podzařízení vyrábějící natíraný karton. 
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10 Natíraný bezdřevý papír 

 

Referenční úroveň produktu 

0,318 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna produktu sušeného na vzduchu (Adt)  

 

Výroba zařízení je vyjádřena jako čistá produkce v tunách produktu sušeného na vzduchu určeného k 

prodeji, měřeno na konci výrobního procesu. Tuna papíru sušeného na vzduchu je definována jako papír 

s obsahem vlhkosti 6 %. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Natíraný bezdřevý papír, který zahrnuje 
- natírané mechanické papíry a  

- natírané bezdřevé papíry,  

vyjádřený v ADT čisté obchodovatelné produkce.  
1. Natírané bezdřevé papíry vyrobené z vláken vyrobených získaných chemickým procesem 

výroby buničiny, které se během výroby natírají pro různé použití a jsou rovněž známy 
jako „coated freesheet“. Tato skupina se zaměřuje hlavně na papíry pro publikační účely.  

2. Natírané mechanické papíry vyrobené z mechanické buničiny, používané ke grafickým 
účelům/k tisku časopisů. Tato skupina je také známa jako natíraný dřevitý papír („coated 
groundwood“).“  
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V následujících tabulkách jsou uvedeny příslušné produkty podle definice uvedené ve statistikách 

PRODCOM 2007, PRODCOM 2008 a společné nomenklatury (CN).  

 

Při určování a definování produktů může být toto zařazení užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách.  

 

Kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.12.53.60 Lehký křídový papír pro účely psaní, tisku, grafiky 4810.22, strojně hladký (m.f.) 

> 10 % 

21.12.53.75 Jiný křídový dřevitý papír pro účely psaní, tisku, grafiky 4810.29.30, strojně hladký 

(m.f.) > 10 %, role 

21.12.53.79 Jiný křídový dřevitý papír pro účely psaní, tisku, grafiky, strojně hladký (m.f.) > 10 %, 

archy 

21.12.55.30 Uhlový nebo podobný průklepový papír v rolích o šířce > 36 cm nebo v pravoúhlých 

(včetně čtvercových) arších s alespoň jednou stranou > 36 cm v nesloženém stavu) 

21.12.55.50 Propisovací papír v rolích o šířce > 36 cm nebo v pravoúhlých 4809.20 (včetně 

čtvercových) arších s alespoň jednou stranou > 36 cm a druhou stranou > 15 cm 

v nesloženém stavu) 

21.12.55.90 Průklepový nebo obtiskový papír v rolích o šířce > 36 cm nebo v 4809.90.90 

pravoúhlých arších s alespoň jednou stranou > 36 cm v nesloženém stavu vyjma 

uhlového nebo podobného průklepového papíru, propisovacího papíru 

21.12.53.35 Křídový základ na papír..., na foto-, teplo-, elektrocitlivý papír, gramáž ≤ 150 g/m², 

strojně hladký (m.f.) ≤ 10 % 

21.12.53.37 Křídový papír, pro účely psaní, tisku, grafiky (vyjma křídového základu, gramáž ≤ 150 

g/m²) 

21.23.11.15 Propisovací papír (vyjma papíru v rolích o šířce > 36 cm nebo v pravoúhlých či 

čtvercových arších s jednou stranou či oběma stranami > 36 cm v nesloženém stavu) 

21.23.11.18 Průklepový nebo obtiskový papír v rolích o šířce ≤ 36 cm nebo v pravoúhlých či 

čtvercových arších, s ani jednou stranou > 36 cm v nesloženém stavu, nebo nařezaný 

do tvarů jiných než pravoúhlých či čtvercových; offsetové pláty papíru (vyjma 

propisovacího papíru) 
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Může být zahrnuto v kódu CN / obchodním kódu 
Může být 
zahrnuto v kódu 
PRODCOM 2008 

4810.22 – Lehký křídový papír 17.12.73.60 

4810.29.30 - Lehký křídový papír – Jiný 17.12.73.75 

4810.29.80 - Lehký křídový papír – Jiný než v rolích 17.12.73.79 

  

4810. Papír a lepenka s vrstvou kaolínu nebo jiné anorganické látky na jedné straně či na obou 

stranách, s pojivem nebo bez pojiva a bez jiné povrchové úpravy, bez ohledu na povrchové 

barvení, povrchovou dekoraci či potisk, v rolích nebo pravoúhlých (včetně čtvercových) arších, 

libovolné velikosti:  

  

4810 13 20 Papír a lepenka v rolích druhu, který se používá jako základ pro fotocitlivý, 

teplocitlivý a elektrocitlivý papír nebo lepenku, s gramáží maximálně 150 g/m
2
 

17.12.73.35 

4810 13 80.....v rolích Jiný 17.12.73.37 

4810 14 20 V arších s jednou stranou maximálně 435 mm a druhou stranou maximálně 297 

mm v nesloženém stavu: Papír a lepenka druhu, který se používá jako základ pro fotocitlivý, 

teplocitlivý a elektrocitlivý papír nebo lepenku, s gramáží maximálně 150 g/m
2
 

17.12.73.35 

4810 14 80 V rolích s jednou stranou maximálně 435 mm a druhou stranou maximálně 297 

mm v nesloženém stavu: jiný 

17.12.73.37 

4810 19 10 – Jiný papír a lepenka druhu, který se používá jako základ pro fotocitlivý, 

teplocitlivý a elektrocitlivý papír nebo lepenku, s gramáží maximálně 150 g/m
2
 

17.12.73.35 

4810 19 90 Jiný – Jiný 17.12.73.37 

4816 20 00 Uhlový papír, propisovací papír a jiný průklepový papír či obtiskový papír (jiný než 

papír uvedený pod hlavičkou 4809), rozmnožovací blány a offsetové pláty papíru, bez ohledu 

na to, zda jsou uloženy v krabicích: - propisovací papír 

17.23.11.00 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby papíru (zejména  
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- stroj na výrobu papíru a lepenky a  

- energetický systém (ohřívač vody/ KVET) s nimi spojený a  

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu).  

 
Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou  

- pilařské činnosti,  

- činnosti při opracování dřeva,  

- výroba chemických látek na prodej,  

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem),  

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého),  

- čištění zapáchajících plynů a  

- dálkové vytápění.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící křídový 

papír se vypočítá takto:  
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PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící křídový 

papír (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro křídový papír (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

V integrovaných papírnách, kde se vyrábí papírová kaše i papír, může podzařízení vyrábějící křídový papír 

využívat přebytečné teplo z procesu výroby papírové kaše. To však nemá žádný vliv na příděl pro 

podzařízení vyrábějící křídový papír. 
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11 Koks 

 

Referenční úroveň produktu 

0,286 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna suchého koksu 

 

Množství suchého koksu je množství na výstupu z koksárenské pece nebo plynárny. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Koks z koksovacích pecí (získaný karbonizací koksovatelného uhlí při vysokých teplotách) nebo 
plynárenský koks (vedlejší produkt plynáren) vyjádřený v tunách hořlaviny koksu. Na 
hnědouhelný koks se tato referenční úroveň nevztahuje.“ 
 

Není zde zahrnuto koksování v rafinériích, které spadá pod metodiku CWT pro rafinérie (viz část 36). 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2004. 

Statistiky PODCOM 2007 neobsahují příslušný kód pro koksárenský koks. 

 

Kód PRODCOM Popis 

23.10.10.30 Koksárenský koks (získaný karbonizací koksárenského uhlí při vysoké teplotě) nebo 
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plynárenský koks (vedlejší produkt plynáren) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách.  

 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny postupy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami  
- koksárenská pec,  

- spalování H2S/NH3,  

- předehřívání (rozmrazování) uhlí,  

- extraktor koksárenského plynu,  

- odsiřovací jednotka,  

- destilační jednotka,  

- zařízení na výrobu páry,  

- regulace tlaku v bateriích,  

- biologické čištění odpadních vod,  

- různé ohřívání vedlejších produktů a  

- separátor vodíku.  

Zahrnuje čištění koksárenského plynu.“  
 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se však teplo vyvádí 
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spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící koks se 

vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící koks (vyjádřený 

v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro koks (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a ověřená při 

sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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12 Výrobky z nekonečných skleněných vláken 

 

Referenční úroveň produktu 

0,406 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna roztaveného skla vystupujícího z předpecí 

 

„Roztavené sklo vystupující z předpecí“ je roztavené sklo. Množství roztaveného skla se vypočítá 

z množství surovin vstupujících do pece po odečtení těkavých plynných emisí, tj. CO2, SO2, H2O, NO atd.  

 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Tavené sklo pro výrobu produktů z nekonečných skleněných vláken, a sice skleněné stříže, 
provazců, příze a ostatních výrobků ze střižových skleněných vláken a rohoží (vyjádřené v tunách 
taveného skla opouštějícího předpecí).  
Nezahrnuje výrobky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou a požární izolaci.“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny společně s výrobky z nekonečných skleněných 

vláken podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Produkty PRODCOM 26.14.12.10 a 26.14.12.30 by mohly spadat také pod referenční úroveň pro 

minerální vlnu. Proto je třeba pečlivě analyzovat, která referenční úroveň produktu platí, zejména 

zvažovat různá použití obou produktů s referenční úrovní (referenční úrovně pro minerální vlnu se 

vztahují pouze na produkty určené na tepelnou, akustickou a požární izolaci, viz část 25). 
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Kód PRODCOM Popis 

26.14.11.10 Skleněná vlákna nařezaná na délku alespoň 3 mm, ale ≤ 50 mm (sekané pramence) 

26.14.11.30 Nekonečná skleněná vlákna (včetně provazců) 

26.14.11.50 Třísky; vlákna a sekané pramence nekonečných skleněných vláken (vyjma skleněných 

vláken nařezaných na délku alespoň 3 mm, ale ≤ 50 mm) 

26.14.11.70 Výrobky ze staplových skleněných vláken 

26.14.12.10  Rohože ze skleněných vláken (včetně rohoží ze skleněné vlny) (použito také u 

Definice a popisu zahrnutých produktů spadajících pod referenční úroveň pro 

minerální vlnu) 

26.14.12.30 Voály ze skleněných vláken (včetně voálů ze skleněné vlny) (použito také u Definice a 

popisu zahrnutých produktů spadajících pod referenční úroveň pro minerální vlnu) 

26.14.12.50 Netkané sítě ze skleněných vláken; plstě; matrace a desky 

Produkty PRODCOM ve výše uvedené tabulce jsou finální výrobky, netýkají se roztaveného skla, což je 

meziprodukt, který se dále přepracovává v následných provozních krocích. Tato referenční úroveň platí 

pro roztavené sklo, nikoli pro finální produkty definované podle kódů PRODCOM. 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními procesy  

- tavení skla v pecích a  

- čeření skla v předpecí.  

Tato referenční úroveň produktu nezahrnuje procesy dalšího návazného zpracování, jež přetvářejí vlákna 

v prodejní výrobky.“ 
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Na obr. 4 je uvedeno grafické znázornění systémových hranic. Systémové hranice této referenční úrovně 

produktu nezahrnují podpůrné procesy, jako je manipulace s materiálem, které se považují za technické 

služby. 

 

 

obr. 4. Systémové hranice; procesy v rámci systémových hranic jsou znázorněny červeně (tmavý odstín) (Pravidla 

pro nekonečné skleněné vlákno (CFGF), 2010) 

Legenda: 
technické služby 
pec(e) 
tavení skla 
předpecí 
 (čištění skla a jeho distribuce do rozvlákňovačů) 
rozvlákňování, výrobní linky přeměňující vlákna na provazce, skleněné stříže, příze nebo rohože balení, 
skladování 
 

Tato referenční úroveň produktu zahrnuje zejména následující emise: 

 

 Přímé emise CO2 spojené se spalováním fosilních paliv v provozních krocích: 

- tavení skla v pecích 

- čeření skla a jeho distribuce přes předpecí do rozvlákňovačů. 
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 Provozní emise CO2 pocházející z dekarbonace skleněných minerálních surovin v procesu tavení. 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící výrobky 

z nekonečných skleněných vláken se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící výrobky 

z nekonečných skleněných vláken (vyjádřený v EUA).  

PBM : Referenční úroveň pro výrobky z nekonečných skleněných vláken (vyjádřená v EUA / jednotka 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a ověřená při 

sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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13 Dolomitické vápno 

 

Referenční úroveň produktu 

1,072 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna standardního čistého dolomitického vápna 

 

Standardní čisté dolomitické vápno má obsah volného CaO 57,4 % a volného MgO 38,0 % (viz poznámka 

k metodice přidělování). 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Dolomitické vápno nebo kalcinovaný dolomit jako směs oxidů vápníku a hořčíku vyrobená 
dekarbonizací dolomitu (CaCO 3 .MgCO 3 ) s  

- obsahem zbytkového CO 2 vyšším než 0,25 %,  

- obsahem volného MgO mezi 25 % a 40 % a  

- objemovou hmotností komerčního produktu nižší než 3,05 g/cm 3 .  

Dolomitické vápno se vyjadřuje v kvalitě „standardní čisté dolomitické vápno“ s obsahem 
volného CaO 57,4 % a obsahem volného MgO 38,0 %.“  
 

V následující tabulce je uveden příslušný kód PRODCOM 2007. Uvedená definice zahrnuje dolomitické 

vápno s referenční úrovní produktu, ale také dolomit s ultra nízkým obsahem uhlíku a sintrovaný dolomit 

(viz část 39), které mají jiné charakteristiky a nevztahuje se na ně tato referenční úroveň produktu. 
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Kód PRODCOM Popis 

14.12.20.50 Kalcinovaný a sintrovaný dolomit, surový, hrubě opracovaný nebo jen nařezaný na 

pravoúhlé či čtvercové bloky nebo desky 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou dolomitického vápna. ” 
To zahrnuje zejména: 

- přípravu paliva 

- kalcinaci/sintrování 

- čištění spalin. 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Na obr. 5 je uvedeno grafické znázornění systémových hranic  
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obr. 5. Systémové hranice (Oborová pravidla pro vypracování referenčních úrovní CO2 pro evropský vápenářský 

průmysl, 2010) 

Legenda: 
emise CO2 uvažované pro stanovení referenčních úrovní 
uvažované pro stanovení referenční úrovně 
emise CO2 
příprava paliva (např. ohřev HFO) 
kalcinace/sintrování 
čištění spalin (např. po spalování) 
vápenec/dolomit 
produkt: vápno / dolomitické vápno / sintrované dolomitické vápno 
 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

dolomitické vápno se vypočítá takto:  

 

standardDolime,PP HALBMF  
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Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

dolomitické vápno (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro dolomitické vápno (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

standardDolime,HAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

  

Vzhledem k širokému sortimentu produktů, které lze vyrobit, se referenční úroveň produktu pro 

dolomitické vápno týká produktu se standardním složením – oxid vápenatý a oxid hořečnatý. Proto je 

třeba historickou úroveň činnosti, která se použije při stanovení přídělu bezplatných povolenek, 

korigovat na obsah oxidu vápenatého a oxidu hořečnatého ve vyrobeném dolomitickém vápenci: 

 

kd,uncorrectedolime,
kMgO,kCaO,

ndarddolime,sta HAL
865.6

m1092m785
MEDIANHAL  

 

Kde: 

standarddolime,HAL : historická úroveň činnosti pro výrobu dolomitického vápna vyjádřená v tunách 

standardního čistého dolomitického vápna 

kCaOm , : obsah volného CaO ve vyrobeném dolomitickém vápnu v roce k výchozímu 

období vyjádřený v hmotnostních procentech. Používají se nejlepší dostupná 

data; v uvedeném pořadí: 

1) Údaje o složení stanovené podle přílohy I.13.3 k Pokynům pro 

monitorování a vykazování (MRG) 

2) Konzervativní odhad vycházející z jiných údajů, který nesmí být nižší 

než 52 % hodnoty údajů o složení stanovených podle přílohy I.13.3 

k Pokynům pro monitorování a vykazování (MRG) 

3) Implicitní hodnota 52 %  
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kMgOm ,  obsah volného MgO ve vyrobeném dolomitickém vápnu v roce k výchozímu 

období vyjádřený v hmotnostních procentech. Používají se nejlepší dostupná 

data; v uvedeném pořadí: 

1) Údaje o složení stanovené podle přílohy I.13.3 k Pokynům pro 

monitorování a vykazování (MRG) 

2) Konzervativní odhad vycházející z jiných údajů, který nesmí být nižší 

než 33 % hodnoty údajů o složení stanovených podle přílohy I.13.3 

k Pokynům pro monitorování a vykazování (MRG) 

3) Implicitní hodnota 33 % 

kd,uncorrectedolime,HAL  nekorigovaná historická úroveň činnosti pro výrobu dolomitického vápna v roce 

k vyjádřená v tunách dolomitického vápna 

 

Údaje o složení by měly, pokud možno, vycházet z příslušných evropských norem, např. EN 459-2, EN 

12485 a EN ISO12677. 

 

Konzervativní odhady lze stanovit výpočtem obsahu volného CaO a MgO v produktu ze složení suroviny 

pomocí uhličitanové metody. Obsah volného CaO a MgO ve vyrobeném dolomitickém vápnu v roce 

k výchozímu období vyjádřený v hmotnostních procentech lze vypočítat takto: 

 

mCaO,k = (A / (100 - ((A – B x 56,08 / 40,31 ) x 44,01 / 56,08 + B x 88,02 / 40,31 – F))) x 100 

 

mMgO,k = (B / (100 - ((A – B x 56,08 / 40,31 ) x 44,01 / 56,08 + B x 88,02 / 40,31 – F))) x 100 

 

Kde: 

A: celkový obsah CaO v hornině (v %) 

B: celkový obsah MgO v hornině (v %) 

F: zbytkový CO2 v páleném dolomitickém vápnu (in %) 
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14 Sušená sekundární sádra 

 

Referenční úroveň produktu 

0,017 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna suchého sekundárního sádrového produktu 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Sušená sekundární sádra (syntetická sádra vyrobená recyklací jako vedlejší produkt 
energetického odvětví nebo materiál recyklovaný ze stavebního odpadu a demolic), vyjádřená v 
tunách výrobku.“ 
 

Suchá sekundární sádra je meziprodukt při výrobě omítek (viz část 32) nebo sádrokartonu (viz část 33). 

Suchá sekundární sádra se vyrábí recyklací:  

- sekundární sádry: vedlejšího produktu při odsiřování spalin z elektráren (metodou FGD nebo 

DSG); 

- odpadu vznikajícího ve výrobním závodě z nekvalitního či poškozeného produktu, který je 

recyklován interně ve výrobním závodě a není ukládán na skládku; 

- jakéhokoli odpadního materiálu vráceného do výrobního závodu ze stavebnictví; 

- jakýchkoli odpadních sádrových produktů z demolic staveb; 

- jakéhokoli jiného recyklovaného materiálu, který se ve výrobním závodě zpracovává samostatně. 
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V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Definice 

tohoto produktu zahrnuje také omítky (viz část 32). 

 

Kód PRODCOM Popis 

26.53.10.00 Omítky sestávající z pálené sádry nebo síranu vápenatého (včetně produktů 

používaných ve stavebnictví, při výrobě tkanin, papíru, ve stomatologii) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené se sušením sekundární sádry.“ 
 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící sušenou 

sekundární sádru se vypočítá takto:  
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PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící sušenou 

sekundární sádru (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro sušenou sekundární sádru (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a ověřená při 

sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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15 Uhlíková ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích (EAF) 

 

Referenční úroveň produktu 

0,283 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna surové sekundární oceli ze slévárny 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Ocel obsahující méně než 8 % kovových legovacích prvků a tak velké množství znečišťujících prvků, jež 

omezuje použití na případy, kdy se nevyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost.“ 

 

Relativně nízká kvalita povrchu a zpracovatelnost je způsobena legovacími prvky, které byly přeneseny ze 

šrotu jako suroviny a které nelze jednoduše oddělit od oceli. Proto se uhlíková ocel EAF používá na 

výrobky, které jsou relativně málo citlivé na kvalitu materiálu, např. armovací pruty do betonu. 

 

Výrazy „vysoká kvalita povrchu“ a „zpracovatelnost“ jsou dále definovány v části 16. 

 

Referenční úroveň pro uhlíkovou ocel EAF se použije pouze v případě, že nejsou splněna žádná z kritérií 

pro obsah kovových legovacích prvků a kritérií pro kvalitní vysokolegovanou ocel. 
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V následující tabulce je uveden nevyčerpávající seznam příslušných produktů souvisejících s produkty 

z uhlíkové oceli EAF podle definic ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

Kód PRODCOM Popis 

27.10.31.10 Ploché polotovary (z nelegované oceli)  

27.10.31.21 Ingoty, jiné primární formy a dlouhé polotovary pro bezešvé trubky (z nelegované 

oceli) 

27.10.31.22 Jiné ingoty, primární formy a dlouhé polotovary včetně předvalků (z nelegované 

oceli) 

 

Produkty PRODCOM ve výše uvedené tabulce jsou finální produkty, nejsou to však produkty po odlévání, 

které se dále přepracovávají v následných provozních krocích. Tato referenční úroveň platí pro litou ocel, 

nikoli pro finální výrobky definované v kódech PRODCOM. 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. Navíc 

kódy PRODCOM pro ocelářství nerozlišují mezi primární (referenční úroveň pro tekutý kov, viz část 23) a 

sekundární ocelí (uhlíková ocel EAF a vysokolegovaná ocel EAF) a neumožňují rozlišení mezi uhlíkovou a 

vysokolegovanou ocelí. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně produktu uhlíková 

ocel EAF definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami  

- elektrická oblouková pec,  

- sekundární metalurgie,  

- odlévání a řezání,  

- dodatečný spalovač,  
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- odprašovač,  

- ohřívače pánví,  

- předehřev forem pro odlití ingotů,  

- vysoušení šrotu a předehřev šrotu.  

Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Nejsou zahrnuty procesy za odléváním, např. válcování a opětovné zahřívání pro válcování za tepla. 

 

Při stanovování nepřímých emisí ze spotřeby elektřiny se uvažuje celková spotřeba elektřiny v rámci 

systémových hranic. Na tyto emise nejsou přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při 

výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň pro uhlíkovou ocel EAF vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je 

zaměnitelná za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl 

zachován jednotný vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle 

poměru přímých a celkových emisí: 

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  
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Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící uhlíkovou 

ocel EAF (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro uhlíkovou ocel EAF (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby uhlíkové oceli EAF ve výchozím období. 

Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, 

které se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby uhlíkové oceli EAF. Z 

přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají. 

ortNetHeatImpEm
: Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího uhlíkovou ocel EAF. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, 

se tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího uhlíkovou ocel 

EAF, vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v systémových hranicích výroby uhlíkové oceli EAF 

ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  
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Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby uhlíkové 

oceli EAF ve výchozím období, vyjádřeno v MWh.  



 75 

16 Vysokolegovaná ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích 

(EAF) 

 

Referenční úroveň produktu 

0,352 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna surové sekundární oceli ze slévárny 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Ocel obsahující 8 % nebo více kovových legovacích prvků nebo pro použití v případech, kdy se vyžaduje 

vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost.“ 

 

Podle této definice se veškeré oceli EAF s alespoň 8 hmotnostními procenty kovových legovacích prvků 

považují za „vysokolegovanou ocel EAF“. Výroba vysokolegované oceli vyžaduje jako vstup železné slitiny 

(železo-chróm, železo-nikl a další), aby mohly být do produktu přidány legovací prvky. Přidávají se proto, 

aby se zlepšily charakteristiky oceli s ohledem na určité použití, např. vyšší pevnost a odolnost proti 

opotřebení u nástrojů a tryskových motorů, odolnost vůči povětrnostním vlivům u mostů a kontejnerů, 

případně feromagnetické vlastnosti motorů a transformátorů. 

 

V této referenční úrovni produktu je dále zahrnuta kvalitní ocel pro použití s vysokými požadavky na 

„vysokou povrchovou kvalitu“ (aby bylo zaručeno, že nedojde k defektům) a „zpracovatelnost“ (následné 

procesy). V tomto kontextu je třeba považovat ocel EAF za kvalitní ocel, pokud je splněno alespoň jedno 

z následujících kritérií: 
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 obsah vodíku max. 0,0003 %  

 obsah síry max. 0,003 %  

 obsah fosforu max. 0,01 %  

 čistota z hlediska mikroprvků: 

- K3 (oxid) < 40; K4 < 50 podle normy DIN 50602 (nebo jiné ekvivalentní mezinárodní 

normy) 

- sulfid: Athin 2,0; Aheavy 1,5 podle ISO 4967  

- oxid: Bthin 1,5; Bheavy 0,5 podle ISO 4967  

- ASTME 45: postup B,C, D max. 2  

- SEP 1920: ultrazvukový test: test jádra - KSR max. 2 mm 

 čistota z hlediska makroprvků: křehkost za modra: max. 2,5 mm/dm²  

 

Na litou ocel se kritérium obsahu příměsí nebo pět výše uvedených kritérií musí aplikovat samostatně. Za 

„vysokolegovanou ocel“ je možno považovat pouze ocel s obsahem příměsí v množství odpovídajícím 

alespoň jednomu z těchto kritérií a tato roční množství se agregují za všechny roky příslušného výchozího 

období. Jestliže tato kritéria nelze uplatnit na úrovni odlitku (nejmenší jednotka výroby), je třeba provést 

hodnocení na vyšší úrovni agregace, tj. na úrovni jakostní třídy oceli (v tomto případě by mohly být 

průměrné roční hodnoty uvažovány u každé třídy samostatně). 

 

Alternativně může být ocel považována za ocel s vysokou povrchovou kvalitou a zpracovatelností, jestliže 

je pro více než 10 % výroby požadován některý z následujících technických nedestruktivních testů: 

- Infrazvuková zkouška podle ASTM E213 nebo EN 10246-6,7,14 

- Zkouška magnetických částic podle ASTM E709 nebo EN 10246-12 

- Zkouška kapilární metodou podle ASTM E165 

- Elektromagnetická zkouška 

a. Vířivé proudy. ASTM E309 

b. Rozptyl magnetického toku. ASTM E570 
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Pokud nejsou splněna žádná z kritérií pro obsah kovových legovacích prvků a kritérií pro kvalitu oceli, 

použije se referenční úroveň pro uhlíkovou ocel EAF (viz část 15). 

V následující tabulce je uveden nevyčerpávající seznam příslušných produktů souvisejících s produkty 

z vysokolegované oceli EAF podle definic ve statistikách PRODCOM 2007. 

 

Kód PRODCOM Popis 

27.10.33.10 Ploché polotovary (z legované oceli jiné než nerezové oceli)  

27.10.33.21 Ingoty, jiné primární formy a dlouhé polotovary pro bezešvé trubky (z legované oceli 
jiné než nerezové oceli) 

27.10.33.22 Jiné ingoty, primární formy a dlouhé polotovary včetně předvalků (z legované oceli 
jiné než nerezové oceli) 

27.10.32.10 Ploché polotovary (desky) (z nerezové oceli) 

27.10.32.21 Ingoty, jiné primární formy a dlouhé polotovary pro bezešvé trubky (z nerezové 

oceli) 

27.10.32.22 Jiné ingoty, primární formy a dlouhé polotovary včetně předvalků (z nerezové oceli) 

 

Produkty PRODCOM ve výše uvedené tabulce jsou finální produkty, nejsou to však produkty po odlévání, 

které se dále přepracovávají v následných provozních krocích. Tato referenční úroveň platí pro litou ocel, 

nikoli pro finální výrobky definované v kódech PRODCOM. 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. Navíc 

kódy PRODCOM pro ocelářství nerozlišují mezi primární (referenční úroveň pro tekutý kov, viz část 23) a 

sekundární ocelí (uhlíková ocel EAF a vysokolegovaná ocel EAF) a neumožňují rozlišení mezi uhlíkovou a 

vysokolegovanou ocelí. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně produktu 

vysokolegovaná ocel EAF definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami  
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- elektrická oblouková pec,  

- sekundární metalurgie,  

- odlévání a řezání,  

- dodatečný spalovač,  

- odprašovač,  

- ohřívače pánví,  

- předehřev forem pro odlití ingotů,  

- jáma pro pomalé chlazení,  

- vysoušení šrotu a předehřev šrotu.  

Nezahrnuje výrobní jednotky konvertor FeCr a kryogenické nádoby na přechovávání průmyslových plynů. 

Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Nejsou zahrnuty provozní jednotky konvertoru FeCr a kryogenní skladování průmyslových plynů. Nejsou 

zahrnuty ani procesy za odléváním, např. válcování a opětovné zahřívání pro válcování za tepla. 

 

U surové oceli vyrobené v elektrické obloukové peci pocházejí přímé emise CO2 z paliva a uhlík z elektrod 

a šrotu, který se oxiduje v elektrické obloukové peci. Co se týká výroby vysokolegovaných ocelí, pocházejí 

emise CO2 spíše ze slitin železa, nikoli ze šrotu. (Šrot, který se obvykle používá v elektrické obloukové peci 

pro tento druh výroby, má nízký obsah uhlíku.) 

 

Při stanovování nepřímých emisí ze spotřeby elektřiny se uvažuje celková spotřeba elektřiny v rámci 

systémových hranic. Na tyto emise nejsou přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při 

výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 
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podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň pro vysokolegovanou ocel EAF vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená 

z paliv je zaměnitelná za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby 

byl zachován jednotný vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle 

poměru přímých a celkových emisí: 

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

vysokolegovanou ocel EAF (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro vysokolegovanou ocel EAF (vyjádřená v EUA / jednotka produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby vysokolegované oceli EAF ve výchozím 

období. Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci 

systému ETS, které se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby 

vysokolegované oceli EAF. Z přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise 

z výroby elektřiny nebo čistého vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež 

spadají pod systém ETS, i od subjektů, které pod systém ETS nespadají. 

ortNetHeatImpEm
: Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího vysokolegovanou ocel EAF. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo 

vyrábí, se tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  
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Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího 

vysokolegovanou ocel EAF, vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby vysokolegované 

oceli EAF ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto 

emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby 

vysokolegované oceli EAF ve výchozím období, vyjádřeno v MWh.  
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17 E-PVC 

 

Referenční úroveň produktu 

0,238 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna E-PVC (obchodovatelný produkt, čistota 100 %) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Polyvinylchlorid; bez příměsí jakýchkoli jiných látek, sestávající z částic PVC o střední velikosti 0,1–3 μm.” 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Pod 

tento kód PRODCOM spadá také S-PVC. 

  

kód PRODCOM Popis 

24.16.30.10 Polyvinylchlorid, nesmíšený s jinými látkami, v primárních formách 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou E-PVC, kromě výroby monomeru 

vinylchloridu.“  

 

Emise ve výrobním procesu E-PVC jsou obvykle spojeny s využitím páry, chlazení a paliv (lehký topný olej, 

zemní plyn). 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího E-

PVC vypočítá takto: 

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící E-PVC 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro E-PVC (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  
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PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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18 Ethylenoxid (EO)/ethylenglykoly (EG) 

 

Referenční úroveň produktu 

0.512 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna ekvivalentů EO (EOE) definovaných jako množství EO (hmotnostní) jež obsahuje jedna hmotnostní 

jednotka kteréhokoli konkrétního glykolu definovaného pod následujícím nadpisem. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

“Referenční úroveň ethylenoxid/ethylenglykol se vztahuje na produkty 

- ethylenoxid (EO, vysoce čistý) 

- monoethylenglykol (MEG, kvality standard + kvality vlákno, vysoce čistý) 

- diethylenglykol (DEG) 

- triethylenglykol (TEG) 

Celkové množství výrobků je vyjádřeno v ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO 

(hmotnostní), jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.“ 

 

U zařízení se lze setkat s poměry produktů od „pouze EO“ až po „pouze EG“. V následující tabulce jsou 

příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Na ostatní polyéteralkoholy 

spadající pod kód PRODCOM 24.16.40.15 se tato referenční úroveň nevztahuje. 
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kód PRODCOM Popis 

24.14.63.73 Oxiran (ethylenoxid) 

24.14.23.10 Ethylenglykol (ethandiol) 

24.14.63.33 2,2-Oxidiethanol (diethylenglykol; digol) 

24.16.40.15 Polyetylenglykoly a ostatní polyéteralkoholy, v primárních formách 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V bodu 2 přílohy I CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

ethylenoxid (EO)/ethylenglykoly (EG) definovány takto: 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami výroba EO, čištění EO a 

sekce glykolů. Tato referenční hodnota produktu se vztahuje na celkovou spotřebu elektřiny (a na 

nepřímé emise s ní spojené) v rámci hranic systému.“ 

 

Obr. 6: Vstupy a výstupy jednotek EO a EG v dané referenční úrovni. (PDC (2010), Rule Book for the Ethylene 

Oxide and Derivatives Sector) 

 

Legenda: 
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Vstup/přivádění energií 

Paliva  Elektřina  Pára/Přívodní voda kotle 

Etylen 

Kyslík 

Voda 

[1]Výroba EO 

- reakce EO 

- recyklace plynu v okruhu 

- odstranění CO2 

- získávání EO (absorbér/oddělovač) 

- kondenzace surového EO 

- oddělovač plynu EOE a kompresor zbytkového plynu 

volitelný systém 

- získávání zbytkového ethylenu a opětovná komprese/recyklace 

[2]Čištění EO 

- nekondenzační odstranění 

- odstranění vody 

- závěrečná úprava 

- uskladnění vysoce čistého EO 

[3]Sekce glykolu 

- reakce 

- odvodnění 

- dělení 

- čištění glykolů 

- zpracování EG získaného z *1+ 

- uskladnění EG 
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CO2 a odpadní látky do jednotek OSBL nebo okolního prostředí 

vysoce čistý EO 

MEG – standard 

MEG – primární produkt (vlákno) 

DEG (čistý) 

TEG (čistý) 

ekvivalenty EO 

těžké EG (= odpadní glykoly) 

 

vyvádění páry/kondenzátu 

výstup/vyvádění energií 

 

V rámci referenční úrovně EO-EG jsou zahrnuty tyto technologické systémy34: 

 

Jednotka-1 

- reakce EO 

- recyklace plynu v okruhu 

- odstranění CO2 

- získávání EO (absorbér/oddělovač) 

- kondenzace surového EO 

 

zahrnuje se také: 

                                                           

3 Pokud jsou technologické systémy sdíleny s jinými systémy (mimo systémovou hranici EO-EG), např. sdílené chladicí vodní soustavy, přihlíží se 

pouze k jejich emisím CO2 přiděleným k výrobě EO-EG. 

4 Zde a dále: PDC (2010), Rule Book for the Ethylene Oxide and Derivatives Sector 
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- spotřeba energie na výrobu chladicí vody přidělená k JEDNOCE-1, pokud se systém výroby chladicí 

vody nachází v rámci systémové hranice EO-EG 

- spotřeba elektřiny chladičů vzduchu 

- spotřeba energie při spouštění (například spouštění kotlů) přidělená k JEDNOTCE-1 

- pračka plynu z odplynění EOE a recyklační kompresor zbytkového plynu 

- Získávání zbytkového etylenu a opětovná komprese/recyklace (v případě existence takového 

systému) 

Jednotka-2 

- odstranění nekondenzovatelných látek 

- odvodnění 

- závěrečná úprava 

- chlazení vysoce čistého EO (uvádění vysoce EO do skladovacích podmínek a jejich udržování) 

 

zahrnuje se také: 

- spotřeba energie v období spouštění přidělená k JEDNOTCE-2 

- spotřeba elektřiny chladičů vzduchu 

- spotřeba energie na výrobu chladicí vody přidělená k JEDNOCE-2, pokud se systém výroby chladicí 

vody nachází v rámci systémové hranice EO-EG  

- spotřeba elektřiny chladicího systému na výrobu chladicího média, kterým se uvádí vysoce čistý EO 

do skladovací teploty a udržuje se v ní.  

 

Jednotka-3 

- reakce 

- odvodnění 

- dělení 

- čištění glykolů 

- zpracování/manipulace s EG, který byl získán při zpracovávání JEDNOTKY-1 
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zahrnuje se také: 

- spotřeba energie v období spouštění přidělená k JEDNOTCE-3 

- spotřeba elektřiny chladičů vzduchu 

- spotřeba energie na výrobu chladicí vody přidělená k JEDNOCE-2, pokud se systém výroby chladicí 

vody nachází v rámci systémové hranice EO-EG  

 

Do celkové systémové hranice pro všechny jednotky spadají tyto procesy: 

- přímé toky tepla související s tepelnou integrací mezi jednotlivými procesy JEDNOTEK 1, 2 a/nebo 3 

- přímé toky tepla související s tepelnou integrací mezi jednotlivými procesy mezi systémem EO-EG a 

systémem OSBL 

- skladování cílových produktů 

 

Systémová hranice nezahrnuje: 

- přímou spotřebu paliva pro spalování  

- spotřebu energie na úpravu (odpadní) vody 

 

Pro účely určení nepřímých emisí souvisejících se spotřebou elektřiny se přihlíží k celkové spotřebě 

elektřiny v rámci systémových hranic. Na tyto emise se nevztahuje nárok na bezplatné přidělení 

povolenek, ale používají se k výpočtu bezplatně přidělených povolenek (viz níže). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
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Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu je u ethylenoxidu/ethylenglykolů založena na celkových emisích, protože 

energie z paliv je zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých 

emisí. Aby bylo srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně 

přidělené povolenky se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi: 

 

EGEOEGEO
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
EGEO HALBM

EmEmEm

EmEm
F ///  

 

Kde: 

EGEOF / : Roční předběžné přidělení povolenek u podzařízení pro referenční úroveň produktu 

vyrábějícího ethylenoxid/ethylenglykoly (vyjádřená v EUA). 

EGEOBM / : Referenční úroveň pro ethylenoxid/ethylen glykoly (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby ethylenoxidu/ethylenglykolů ve 

výchozím období. Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla v témže zařízení v ETS 

spotřebovávaného v rámci systémových hranic procesu výroby 

ethylenoxidu/ethylenglykolů. Do přímých emisí by (z definice) neměly spadat žádné 

emise z výroby elektřiny nebo čistého množství vyváděného/přiváděného tepla z jiných 

zařízení v rámci ETS nebo od subjektů mimo ETS. 

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího ethylenoxid/ethylenglykoly. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo 

vyrábí, se tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté množství přiváděného měřitelného tepla z jiných zařízení v 

rámci ETS a od subjektů mimo ETS ve výchozím období 
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podzařízením vyrábějícím ethylenoxid/ethylenglykoly vyjádřený 

v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby 

ethylenoxidu/ethylenglykolů ve výchozím období Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina 

vyrábí, se tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby 

ethylenoxidu/ethylenglykolů ve výchozím období vyjádřená v MWh. 

EO/EGHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená dle sběru základních údajů (vyjádřená v jednotkách produktu) (viz níže). 

 

Stanovení historické úrovně činnosti 

Jednotka produktu je vymezena jako ekvivalenty EO: množství EO (hmotnostní), jež obsahuje jedna 

hmotnostní jednotka kteréhokoli konkrétního glykolu definovaného pod následujícím nadpisem. Ke 

stanovení historické úrovně činnosti vyjádřené v ekvivalentech EO by se měl používat tento vzorec: 

 

n

1i

iEOEkiEO/EG CFHALMEDIANALH )( ,,  

 

Kde 

EO/EGALH : Historická úroveň činnosti pro výrobu ethylenoxidu/ethylen glykolů vyjádřená v 

tunách ekvivalentů ethylenoxidů. 

ki,HAL : Historická úroveň činnosti pro výrobu ethylenoxidu nebo glykolu i v roce k 

výchozímu období vyjádřená v tunách.  

kEOECF , : Přepočítávací koeficient pro ethylenoxid nebo glykol i v poměru k ethylenoxidu. 

Je nutné používat tyto přepočítávací koeficienty: 
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- ethylenoxid:   1.000 

- monoethylenglykol: 0.710 

- diethylenglykol:   0.830 

- triethylenglykol:   0.880  
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19 Lícové cihly 

 

Referenční úroveň produktu 

0.139 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna lícových cihel 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Lícové cihly o hustotě > 1000 kg/m3 používané pro zednické práce podle normy EN 771-1, kromě dlaždic, 

kabřincových cihel a modrých redukčně pálených lícových cihel.” 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Pod 

tento kód PRODCOM spadají také produkty jako cihelné tvarovky, které neodpovídají definici produktu, 

pro který byla stanovena referenční úroveň. 

 

  

kód PRODCOM  Popis 

26.40.11.10 Cihly z pálené hlíny 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 
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Lícové cihly se používají na vnější plášť budov s dutými stěnami. Lícové cihly se vyrábějí v různých 

barvách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními procesy 

- příprava surovin, 

- míšení složek, 

- tvarování a formování, 

- sušení, 

- vypalování, 

- povrchová úprava produktů, 

- čištění spalin.” 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou vyloučeny ze systémových hranic. Stejně je tomu 

u emisí souvisejících s palivem spotřebovávaným nákladními automobily a dalšími vozidly přepravujícími 

hlínu a další suroviny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
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Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

lícové cihly vypočítá takto: 

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící lícové 

cihly (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro lícové cihly (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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20 Plavené sklo 

 

Referenční úroveň produktu 

0,453 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Počet tun skla opouštějících chladicí pec. 

 

 „Sklem opouštějícím chladicí pec“ se rozumí tavené sklo. Množství taveného skla se vypočítá podle 

množství suroviny vložené do pece po odečtení prchavých plynných emisí, tj. CO2, SO2, H2O, NO atd. 

 

Definice a popis zahrnutých výrobků 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Plavené / broušené / leštěné sklo (v tunách skla opouštějících chladicí pec).“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty související s produkty z plaveného zkla uvedeny podle 

definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

26.11.12.14 Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, o tloušťce 

nejvýše 3,5 mm 

26.11.12.17 Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, jinak 

nezpracované, o tloušťce větší než 3,5 mm kromě tabulového zahradnického skla 



 97 

26.11.12.30 Tabulové sklo bez drátěné vložky plavené, broušené nebo leštěné, barvené ve hmotě 

bez absorpční nebo reflexní vrstvy 

26.11.12.80 Tabulové sklo plavené, broušené nebo leštěné, j.n. 

 

Produkty ze seznamu PRODCOM výše uvedenými v tabulce se rozumí konečné produkty. Tato referenční 

úroveň se však vztahuje na veškeré tavené sklo opouštějící chladicí pec, a nikoli na konečné produkty 

vymezené pomocí kódů PRODCOM, které se z taveného skla při následném zpracování vyrábějí. 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky 

- tavicí vana, 

- čeřicí část, 

- pracovní část, 

- lázeň a 

- chladicí pec.“ 

 

Zahrnuty jsou zejména tyto výrobní kroky: 

- pec (zahrnuje emise z procesů a související zařízení na kontrolu znečištění (spalovací pec, 

odlučovač uhličitanů) 

- lázeň 

- chladicí pec (pec s kontrolovanou teplotou, kde probíhá chlazení skleněných předmětů) 

- dávkovací zařízení 
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- povrchová úprava na výrobní lince 

- chemická redukce za použití paliva (DeNox) 

- zařízení na výrobu kyslíku 

- zařízení na výrobu dusíku a vodíku 

- lázeň s ochrannou atmosférou (skladování) 

 

Závody, ve kterých se provádí závěrečná úprava a které mohou být fyzicky odděleny od předcházejících 

procesů, jako je úprava povrchů mimo výrobní linku, laminování a tvrzení, jsou vyloučeny. 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou vyloučeny ze systémových hranic. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

plavené sklo vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící plavené 

sklo (vyjádřený v EUA). 
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PBM : Referenční úroveň pro plavené sklo (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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21 Šedý cementový slínek 

 

Referenční úroveň produktu 

0,766 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna šedého cementového slínku 

 

Definice a popis zahrnutých výrobků 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Šedý cementový slínek vyjádřený jako celkové množství vyrobeného slínku“ 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Pod 

tento kód PRODCOM spadá také bílý cementový slínek (viz oddíl 53). 

 

kód PRODCOM Popis 

26.51.11.00 Cementové slínky 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou šedého cementového slínku.“ 

 

Emise související s výrobou šedého cementového slínku zahrnují emise z procesu kalcinace a emise 

související s využitím paliva pro zajištění tepelné energie pro výrobní proces (včetně tepelných ztrát).  

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou vyloučeny ze systémových hranic. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

šedý cementový slínek vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící šedý 

cementový slínek (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro šedý cementový slínek (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  



 102 

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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22 Vodík 

 

Referenční úroveň produktu 

8,85 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna vodíku (100% čistota vyjádřená v obchodovatelné produkci) 

 

Definice a popis zahrnutých výrobků 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Čistý vodík a směsi vodíku a oxidu uhelnatého s obsahem vodíku > = 60 % molárního zlomku celkového 

obsahu vodíku plus oxidu uhelnatého na základě součtu všech proudů produktu obsahujících vodík a oxid 

uhelnatý odváděných z příslušného podzařízení a vyjádřených jako 100% vodík.“ 

 

Referenční úroveň vodíku se vztahuje na tyto produkty: 

- čistý vodík 

- směsi vodíku a oxidu uhelnatého s obsahem vodíku > = 60 % molárního zlomku celkového 

obsahu vodíku plus oxidu uhelnatého. Tyto směsi se nazývají plyny získané syntézou nebo 

syntetické plyny a vzájemně se liší poměrem vodíku v celkovém množství syntetického plynu. 

Uvedené celkové množství vodíku plus oxidu uhelnatého odpovídá součtu vodíku a oxidu 

uhelnatého ve všech proudech produktu obsahujících tyto látky odváděných ze zařízení. 

 

Na ostatní směsi vodíku a oxidu uhelnatého (tj. směsi obsahující < 60 % molárního zlomku celkového 

obsahu vodíku plus oxidu uhelnatého) se nevztahuje referenční úroveň vodíku, ale referenční úroveň 

syntetických plynů (viz oddíl 47).  
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V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

24.11.11.50 Vodík 

 

Oxid uhelnatý ani syntetické plyny nemají vlastní číslo PRODCOM (kód 20.11.12.90 označuje ostatní 

anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů).  

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V bodu 2 přílohy I CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu vodík definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny prvky příslušných výrobních procesů přímo či nepřímo spojené s výrobou vodíku a se 

separací vodíku a oxidu uhelnatého. Tyto prvky se nacházejí mezi: 

a) bodem (body) vstupu uhlovodíkové vstupní suroviny (uhlovodíkových vstupních surovin) a 

paliva (paliv), jsou-li přiváděny odděleně 

b) body výstupu všech proudů produktu obsahujících vodík a/nebo oxid uhelnatý 

c) bodem (body) vstupu nebo výstupu přiváděného nebo odváděného tepla. 

 

Pro určení nepřímých emisí souvisejících se spotřebou elektřiny se posoudí celková spotřeba elektřiny v 

rámci systémových hranic.“  

 

Systémové hranice jsou znázorněny na obr. 7. V souladu s výše uvedenou definicí by v rámci 

systémových hranic měly být pojímány zejména tyto výrobní kroky: 
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- chemická úprava vstupní suroviny 

- produkce H2/CO se souvisejícími ventilátory pro odvod spalin 

- Převedení CO na CO2 a vodík (je-li prováděno) 

- Použité separační a čisticí postupy: kryogenní (včetně recyklace CO); absorpce; absorpční 

membrána 

- Související proces chlazení a čerpání vody. 

 

 

Obr. 7. Systémové hranice referenční úrovně produktu vodík (Sector Rule book for hydrogen and syngas, 2010) 

 

Legenda:  

         Systémová hranice 

Vstupní surovina – chemická úprava vstupní suroviny 

- Palivo – Zařízení na výrobu H2/CO včetně ventilátorů pro odvod spalin - Převedení CO na CO2 a vodík (je-li 

prováděno) – Použité separační a čisticí postupy: kryogenní, (včetně recyklace kapalného CO), absorpce, 

absorpční membrána 

Celkové množství přiváděného/vyváděného tepla  Celkové množství „vodíku“ 

Heat Input/Recovery

H2/CO Generator(s) 
including combustion 

air fans

Water-gas Shift
(if present)

Separation & 
purification functions  
as present:  cryogenic 

(including liquid 
carbon monoxide 

recycle duty); 
adsorption; 
absorption; 
membrane

Chemical conditioning 
of feed

Aggregated heat import/export Aggregated “Hydrogen”

Feed

Fuel

System Boundary

Cooling & process 
water pumping duty
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Na nepřímé emise ze spotřeby elektřiny se nevztahuje nárok na bezplatné přidělení povolenek, ale 

používají se k výpočtu bezplatně přidělených povolenek (viz níže).  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v prováděcích opatřeních platných 

pro celé Společenství, kde je uvedena definice měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o 

přeshraničních tocích tepla. 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu je u vodíku založena na celkových emisích, protože energie z paliv je 

zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo 

srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně přidělené povolenky 

se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi:  

 

222 HH
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
H HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

2HF : Předběžný roční příděl povolenek u podzařízení s referenční úrovní produktu 

vyrábějícího vodík (vyjádřený v EUA). 

2HBM : Referenční úroveň pro vodík (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby vodíku ve výchozím období. Přímé emise 

dále zahrnují emise z výroby tepla v témže zařízení v ETS spotřebovávaného v rámci 

systémových hranic procesu výroby vodíku. Do přímých emisí by (z definice) neměly 

spadat žádné emise z výroby elektřiny nebo čistého množství vyváděného/přiváděného 

tepla z jiných zařízení v rámci ETS nebo od subjektů mimo ETS.  
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ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího vodík. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté množství přiváděného měřitelného tepla z jiných zařízení v 

rámci ETS a od subjektů mimo ETS ve výchozím období 

podzařízením vyrábějícím vodík vyjádřené v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby vodíku ve 

výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise vyjádřené 

v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby vodíku ve 

výchozím období vyjádřená v MWh.  

H2HAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřeno v jednotkách produktu) (viz níže). 

 

Stanovení historické úrovně činnosti 

Za účelem zajištění rovnocenných podmínek pro výrobu vodíku v rafineriích a chemických závodech bylo 

přidělování bezplatných povolenek pro výrobu vodíku sladěno s přístupem CWT pro rafinerie tím, že 

odkazuje na stanovenou objemovou koncentraci vodíku. Historická úroveň činnosti, na základě které se 

stanoví přidělení bezplatných povolenek, by měla být určena takto: 

 

00008987.0
4027.0

1
1HALMEDIANAL

,2

kCO,H2H2

kHVF
H  
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Kde 

 

H2ALH : historická úroveň činnosti pro výrobu vodíku v přepočtu na 100% vodík 

kCO,H2HAL : historická úroveň činnosti pro produkci vodíku v přepočtu na historický obsah 

vodíku vyjádřená v m3 za rok při 0°C a 101,325 kPa v roce k výchozímu období 

kHVF ,2 : historický objem výroby frakce čistý vodík v roce k výchozímu období  
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23 Tekutý kov 

 

Referenční úroveň produktu 

1,328 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna tekutého kovu 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Tekuté železo nasycené uhlíkem za účelem dalšího zpracování.“ 

 

Na tekuté železo se nahlíží jako na produkt vyráběný ve vysokých pecích. Při daných systémových 

hranicích je nepřímo zahrnuta také ocel vyráběná ve vysokých pecích. 

Na podobné produkty jako slitiny železa se tato referenční úroveň nevztahuje.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

“Zahrnuje všechny postupy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami 

- vysoká pec, 

- jednotky pro manipulaci s kovem v horkém stavu, 
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- dmýchadla vysoké pece, 

- Cowperův ohřívač větru, 

- kyslíkový konvertor, 

- jednotky sekundární metalurgie, 

- vakuové pánve, 

- licí zařízení jednotky (včetně řezání), 

- úprava strusky, 

- příprava zavážky, 

- čištění vysokopecního plynu, 

- odprašovací stanice, 

- předehřev železného šrotu, 

- vysoušení uhlí pro PCI, 

- předehřev odlévacích pánví, 

- předehřev forem pro odlití ingotů, 

- výroba stlačeného vzduchu, 

- zařízení pro zpracování prachu (briketování), 

- zařízení pro zpracování kalů (briketování), 

- vstřikování páry do vysoké pece, 

- závod na výrobu páry, 

- ochlazování konvertorového plynu (BOF), 

- apod.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 
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vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v prováděcích opatřeních platných 

pro celé Společenství, kde je uvedena definice měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o 

přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

tekutý kov vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící tekutý kov 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro tekutý kov (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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24 Železné odlitky 

 

Referenční úroveň produktu 

0,325 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna železných odlitků 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Litinu vyjádřenou v tunách tekutého železa připraveného k legování, zpevněného a připraveného k 

odlévání.“ 

 

Tato referenční úroveň produktu se vztahuje na meziprodukt tekuté železo, a nikoli na konečné produkty 

procesu odlévání, které spadají do kategorií NACE 27.21 a 27.51. U produktu, pro který byla stanovena 

referenční úroveň, tudíž nejsou k dispozici kódy Prodcom. 

Kódy PRODCOM 2007 v níže uvedené tabulce však mohou pomoci určit procesy pomocí meziproduktu, 

pro který byla stanovena referenční úroveň.  

  

kód PRODCOM Popis 

27.21.10.00 Trouby, trubky a duté profily z litiny 

27.21.20.33 Potrubní tvarovky z netvárné litiny pro tlakové systémy 

27.21.20.35 Potrubní tvarovky z netvárné litiny (jiné než pro tlakové systémy) 
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27.21.20.50 Potrubní tvarovky z tvárné litiny 

27.21.20.70 Potrubní tvarovky litinové 

27.51.11.10 Díly a příslušenství pozemních vozidel z temperované, kujné litiny 

27.51.11.30 Díly a příslušenství ložiskových pouzder a prosté hřídele z temperované, kujné litiny 

27.51.11.40 Díly a příslušenství pístových motorů a jiných strojírenských výrobků z temperované, 

kujné litiny 

27.51.11.50 Díly a příslušenství jiných strojírenských výrobků z temperované, kujné litiny 

27.51.11.90 Díly a příslušenství pro ostatní použití z temperované, kujné litiny 

27.51.12.10 Díly a příslušenství pozemních vozidel z tvárné litiny 

27.51.12.20 Díly a příslušenství převodových a klikových hřídelí a klik z tvárné litiny 

27.51.12.30 Díly a příslušenství ložiskových pouzder a prosté hřídele z tvárné litiny 

27.51.12.40 Ostatní díly a příslušenství pístových motorů a jiných strojírenských výrobků z tvárné 

litiny 

27.51.12.50 Díly a příslušenství jiných strojírenských výrobků z tvárné litiny 

27.51.12.90 Díly a příslušenství pro lokomotivy, vozový park a pro ostatní použití jinde 

neuvedené z tvárné litiny 

27.51.13.10 Díly a příslušenství pozemních vozidel ze šedé, netvárné litiny (kromě pro 

lokomotivy, vozový park a stavební stroje) 

27.51.13.20 Díly a příslušenství převodových a klikových hřídelí a klik ze šedé, netvárné litiny 

27.51.13.30 Díly a příslušenství ložiskových pouzder a prostých hřídelí ze šedé netvárné litiny 

27.51.13.40 Ostatní díly a příslušenství pístových motorů a jiných strojírenských výrobků ze šedé, 

netvárné litiny 

27.51.13.50 Díly a příslušenství ostatních strojírenských výrobků ze šedé, netvárné litiny 

27.51.13.90 Díly a příslušenství pro lokomotivy, vozový park a pro ostatní použití jinde 

neuvedené ze šedé, netvárné litiny 

 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V bodu 2 přílohy I CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu železné odlitky definovány takto:  

 

“Zahrnuje všechny postupy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky 

- tavírna 

- slévárna 

- jaderna 

- zušlechťování. 

 

Při určování nepřímých emisí se přihlíží pouze ke spotřebě elektřiny tavicích procesů v rámci systémových 

hranic.“ 

 

Výrobní krok „zušlechťování“ se vztahuje k úkonům jako je čištění, a nikoli k obecnému obrábění, tepelné 

úpravě nebo aplikaci nátěru, na něž se systémové hranice této referenční úrovně produktu nevztahují. 

 

Na emise související s „elektřinou využívanou k tavení“ se nevztahuje nárok na bezplatné přidělení 

povolenek, ale používají se k výpočtu bezplatně přidělených povolenek (viz níže).  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 
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Referenční úroveň produktu je u železných odlitků založena na celkových emisích, protože energie z paliv 

je zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo 

srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně přidělené povolenky 

se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi:  

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící železné 

odlitky (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro železné odlitky (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic železných odlitků ve výchozím období. Přímé 

emise dále zahrnují emise z výroby tepla v témže zařízení v ETS spotřebovávaného v 

rámci systémových hranic procesu výroby železných odlitků. Do přímých emisí by (z 

definice) neměly spadat žádné emise z výroby elektřiny nebo čistého množství 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení v rámci ETS nebo od subjektů mimo ETS.  

ortNetHeatImpEm : Emise z jakéhokoli čistého množství přiváděného měřitelného tepla z jiných zařízení v 

rámci ETS a od subjektů mimo ETS ve výchozím období podzařízením vyrábějícím železné 

odlitky. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise vyjádřené v tunách CO2 

počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných zařízení spadajících 

pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do podzařízení 

vyrábějícího železné odlitky, vyjádřené v TJ. 
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indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny využívané k tavení v rámci systémových hranic 

železných odlitků ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se 

tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Spotřeba elektřiny na tavení v rámci systémových hranic železných 

odlitků ve výchozím období vyjádřená v MWh. Z definice systémových 

hranic a zahrnutých procesů je patrné, že by se mělo přihlížet pouze ke 

spotřebě elektřiny tavicích procesů v rámci systémových hranic.“ 
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25 Minerální vlna 

 

Referenční úroveň produktu 

0,682 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna minerální vlny (obchodovatelný produkt) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Izolační výrobky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou a požární izolaci vyrobené za použití skla, 

kamene nebo strusky.“  

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Na 

produkty s kódy PRODCOM 26.14.12.10 a 26.14.12.30 by se mohla vztahovat také referenční úroveň 

výrobků z nekonečných skleněných vláken. Proto je třeba pozorně analyzovat, z jaké referenční úrovně 

se vychází, zejména s přihlédnutím ke způsobům využití obou produktů, pro které byly referenční úrovně 

stanoveny (referenční úroveň minerální vlny se vztahuje pouze na produkty určené pro použití v tepelné, 

zvukové a požární izolaci). 

 

kód PRODCOM Popis 

26.14.12.10 Rohože (včetně ze skleněné vlny) 

26.14.12.30 Tenké závojové rohože (včetně ze skleněné vlny) 
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26.82.16.10 Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, též vzájemně smíšené, 

volně ložené, ve formě listů nebo svitků 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V bodu 2 přílohy I CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu minerální vlna definovány takto:  

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky 

- mletí, 

- zvláknění a injektáž pojiv, 

- tvrzení a sušení, 

- tváření. 

 

Pro určení nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“  

 

Na tyto emise se nevztahuje nárok na bezplatné přidělení povolenek, ale používají se k výpočtu 

bezplatně přidělených povolenek (viz níže).  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
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Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu je u minerální vlny založena na celkových emisích, protože energie z paliv je 

zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo 

srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně přidělené povolenky 

se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi:  

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící minerální 

vlnu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro minerální vlnu (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby minerální vlny ve výchozím období. 

Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla v témže zařízení v ETS spotřebovávaného 

v rámci systémových hranic procesu výroby minerální vlny. Z přímých emisí jsou (z 

definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají. 

ortNetHeatImpEm : Emise z jakéhokoli čistého množství přiváděného měřitelného tepla z jiných zařízení v 

rámci ETS a od subjektů mimo ETS ve výchozím období podzařízením vyrábějícím 

minerální vlnu. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise vyjádřené v 

tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 
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Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných zařízení spadajících 

pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do podzařízení 

vyrábějícího minerální vlnu, vyjádřené v TJ. 

 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby minerální vlny 

ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby minerální 

vlny ve výchozím období vyjádřená v MWh. 
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26 Vápno 

 

Referenční úroveň produktu 

0,954 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna standardního čistého vápna 

 

Referenční norma produktu čisté vápno je definována jako vápno s obsahem volného CaO 94.5% (viz 

poznámky k metodice přidělování). 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Nehašené vápno: oxid vápenatý (CaO) vyrobený dekarbonizací vápence (CaCO3) jako „standardní čisté“ 

vápno s obsahem volného CaO 94,5 %. 

 

Tato referenční úroveň produktu se nevztahuje na vápno vyrobené a spotřebované ve stejném zařízení 

pro čisticí procesy.“ 

 

Tato referenční úroveň se vztahuje pouze na nehašené vápno prodávané na trhu nebo používané k jiným 

účelům než v čisticích procesech. Proto se tato referenční úroveň produktu nevztahuje na vápno 

vyrobené pro použití v čisticích procesech (např. v cukrovarnictví).  

Na interní výrobu vápna v odvětví buničiny se již vztahují příslušné referenční úrovně pro buničinu. Proto 

se na ni nevztahuje přidělení dalších povolenek na základě referenční úrovně pro vápno. 
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V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

  

kód PRODCOM Popis 

26.52.10.33 Nehašené (pálené) vápno 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou vápna.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Na obr. 8 jsou graficky znázorněny systémové hranice. 
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Obr. 8. Systémové hranice ( dle Sector Rule book for the development of CO2 benchmarks for the European lime 

sector, 2010) 

 

Legenda: 

Emise CO2, k nimž se přihlíží při odvozování referenčních úrovní 

Hranice, k nimž se přihlíží při určování referenční úrovně 

Emise CO2 

Příprava paliva (např. zahřívání těžkého topného oleje) 

Kalcinace / slinování 

Čištění spalin (např. dodatečné spalování) 

Produkt: vápno / dolomitické vápno / slinuté dolomitické vápno 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

vápno vypočítá takto:  
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standardLime,PP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící vápno 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro vápno (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  

standardLime,HAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

Vzhledem k tomu, že lze vyrobit velké množství produktů s různými vlastnostmi, referenční úroveň pro 

vápno se vztahuje na standardní složení pokud jde o oxid vápenatý a oxid hořečnatý. Historickou úroveň 

činnosti, na základě které se stanoví bezplatné přidělení povolenek, je proto nutné korigovat s ohledem 

na to, kolik oxidu vápenatého a oxidu hořečnatého vyráběné vápno obsahuje: 

 

kd,uncorrectelime,
kMgO,kCaO,

standardlime, HAL
751.7

m1092m785
MEDIANALH  

Kde 

 

standardlime,HAL : historická úroveň činnosti pro výrobu vápna vyjádřená v tunách standardního 

čistého vápna 

kCaOm , : obsah volného CaO ve vápně vyrobeném v roce k výchozímu období vyjádřený v 

procentu hmotnosti. Mělo by být využito nejlepších dostupných údajů v tomto 

pořadí preference: 

1) údaje o složení získané v souladu s bodem 13.3. přílohy I pokynů pro 

monitorování a vykazování 

2) konzervativní odhad ne nižší než 85 % založený na jiných údajích než 

na údajích o složení získaných v souladu s bodem 13.3. přílohy I 

pokynů pro monitorování a vykazování 
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3) normalizovaná hodnota 85 % 

kMgOm ,  obsah volného MgO ve vápně vyrobeném v roce k výchozímu období vyjádřený v 

procentu hmotnosti. Mělo by být využito nejlepších dostupných údajů v tomto 

pořadí preference: 

1) údaje o složení získané v souladu s bodem 13.3. přílohy I pokynů pro 

monitorování a vykazování 

2) skromný odhad ne nižší než 0,5 % založený na jiných údajích než na 

údajích o složení získaných v souladu s bodem 13.3. přílohy I pokynů 

pro monitorování a vykazování 

3) normalizovaná hodnota 0,5 % 

kd,uncorrectelime,HAL  historická úroveň činnosti pro výrobu vápna vyjádřená v tunách standardního 

čistého vápna 

 

Údaje o složení by měly pokud možno vycházet z platných evropských norem, jako jsou EN 459-2, EN 

12485 a EN ISO12677. 

 

Konzervativní odhad lze stanovit výpočtem obsahu volného CaO a MgO v produktu ze složení suroviny 

pomocí uhličitanové metody. 

Obsah volného CaO a MgO ve vápně vyrobeném v roce k výchozímu období vyjádřený v procentu 

hmotnosti může být vypočítán takto. 

 

mCaO,k = (A / (100 - ((A – B x 56,08 / 40,31 ) x 44,01 / 56,08 + B x 88,02 / 40,31 – F))) x 100 

 

mMgO,k = (B / (100 - ((A – B x 56,08 / 40,31 ) x 44,01 / 56,08 + B x 88,02 / 40,31 – F))) x 100 

 

Kde 

A: celkový obsah CaO v kameni (v %) 

B: celkový obsah MgO v kameni (v %) 

F: zbytkový CO2 v páleném vápně (v %) 
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27 Sulfátová dlouhovláknitá buničina 

 

Referenční úroveň produktu 

0,06 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu).  

 

Produkce holandru je definována jako čistá obchodovatelná produkce v metrických tunách produktu 

vysušeného na vzduchu (ADT) naměřená na konci výrobního procesu. V případě produkce buničiny se 

produkce definuje jako celkové množství vyrobené buničiny zahrnující buničinu jak pro interní dodávky 

do papíren, tak uváděnou na trh. Metrickou tunou produktu vysušeného na vzduchu se rozumí produkt 

obsahující 90 % sušiny. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Sulfátová dlouhovláknitá buničina je dřevná buničina vyrobená sulfátovým chemickým procesem z 

varného roztoku, pro kterou je typická délka vlákna 3–3,5 mm a která se používá hlavně k výrobě 

produktů, u nichž je důležitá pevnost, jako je balicí papír, vyjádřená v ADT (Air Dried Tonnes, tunách 

produktu vysušeného na vzduchu).“ 

 

Tato skupina produktů zahrnuje jak bělenou, tak nebělenou buničinu. Bělená buničina se používá 

zejména při výrobě grafického papíru, hedvábného papíru a kartonu. Nebělená buničina se běžně 

používá k výrobě vlnité lepenky, obalů, papírových sáčků a tašek, obálek a dalších speciálních nebělených 

papírů.  
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Tato referenční úroveň se nevztahuje na sulfátovou krátkovláknou buničinu (viz oddíl 38). 

 

V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN). Kódy se vztahují také na sulfátovou 

krátkovláknou buničinu (viz oddíl 38). 

 

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

 

kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.11.12.13 Nebělená jehličnanová sulfátová nebo natronová buničina (jiná než viskózová) 

21.11.12.15 Polobělená nebo bělená jehličnanová sulfátová nebo natronová buničina (jiná než 

viskózová) 

21.11.12.53 Nebělená sulfátová nebo natronová buničina jiná než jehličnatá (jiná než viskózová) 

21.11.12.55 Polobělená nebo bělená sulfátová nebo natronová buničina jiná než jehličnatá (jiná 

než viskózová) 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4703.11 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

nebělená jehličnanová 

17.11.12.00 

4703.19 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

nebělená nejehličnanová 

17.11.12.00 

4703,21 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

polobělená nebo bělená jehličnanová 

17.11.12.00 

4703,29 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

polobělená nebo bělená nejehličnanová 

17.11.12.00 
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Podzařízení vyrábějící buničinu může převádět teplo na jiné podzařízení. To je typicky případ 

integrovaných závodů, které vyrábějí jak buničinu, tak papír. V těchto případech by historická úroveň 

činnosti pro daný produkt měla zohledňovat pouze buničinu, která se uvádí na trh a která se v tomtéž 

zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních nezpracovává na papír.5 

 

Příklad: jestliže tedy holandr vyrábí 100 tun buničiny a pouze 1 ADT (tuna produktu vysušeného na 

vzduchu) se prodává na trhu, pak se bezplatné přidělení povolenek v této referenční úrovni týká pouze 1 

ADT. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby buničiny (zejména: 

- holandr, 

- regenerační kotel, 

- sekci sušení buničiny, 

- vápennou pec, 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený). 

 

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

                                                           

5 V případě, že zařízení zahrnuje podzařízení vyrábějící buničinu (sulfátovou krátkovláknitou buničinu, sulfátovou dlouhovláknitou buničinu, 

termomechanickou a mechanickou buničinu, sulfitovou buničinu nebo další druhy buničiny, na které se nevztahuje referenční úroveň produktu), 

která vyvážejí měřitelné teplo do jiných technicky propojených dílčích zařízení, v předběžném celkovém ročním množství bezplatně přidělených 

povolenek na emise se zohlední – aniž je tím dotčeno předběžné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených jiným podzařízením 

dotčeného zařízení – předběžné roční množství bezplatně přidělených povolenek na emise, pouze pokud jsou produkty z buničiny vyrobené 

tímto podzařízením uvedeny na trh a nejsou v tomtéž zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních zpracovávány na papír. (čl. 10 odst. 7 

rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii 

podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES) 
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- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů, 

- dálkové vytápění.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

Až na ojedinělé výjimky se nebělená sulfátová buničina vždy vyrábí integrovaně s výrobou kraftlineru. 

Proto je třeba dbát na to, aby nedošlo k dvojímu přidělení povolenek (viz úvod). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

sulfátovou dlouhovláknitou buničinu vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 
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PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

dlouhovláknitou buničinu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro sulfátovou dlouhovláknitou buničinu (vyjádřená v EUA na 

jednotku produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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28 Novinový papír 

 

Referenční úroveň produktu 

0,298 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (tuna produktu sušeného na vzduchu). 

 

Výroba je vyjádřena jako čistá obchodovatelná produkce v ADT (tuna produktu sušeného na vzduchu), 

měřeno na konci výrobního procesu. Tuna papíru sušeného na vzduchu je definována jako papír 

s obsahem vlhkosti 6 %. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Specifická jakost papíru, v kotoučích nebo arších, vyjádřená v ADT čisté obchodovatelné produkce, který 

se používá pro tisk novin a vyrábí se z dřevoviny a/nebo z mechanické buničiny nebo z recyklovaných 

vláken nebo z obou posledně jmenovaných v jakémkoli poměru.  

Hmotnost se obvykle pohybuje od 40 do 52 g/m2 , ale může dosáhnout až 65 g/m2.  

Novinový papír je strojně hlazený nebo mírně kalandrovaný, bílý nebo mírně zbarvený a používá se v 

kotoučích pro typografický, ofsetový nebo flexografický tisk. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny příslušné produkty podle definice uvedené ve statistikách 

PRODCOM 2007, PRODCOM 2008 a společné nomenklatury (CN).  
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Při určování a definování produktů může být toto zařazení užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách.  

 

Kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.12.11.50 Novinový papír v rolích nebo arších 

 

Může být zahrnuto v kódu CN / obchodním kódu 

Může být 

zahrnuto v kódu 

PRODCOM 2008 

4801 - Novinový papír, v rolích nebo arších 17.12.11.00 

 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí výrobního procesu papíru (zejména) 

- stroj na výrobu papíru a lepenky a  

- energetický systém (ohřívač vody/ KVET) s nimi spojený a  

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu).  

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou:  

- pilařské činnosti,  

- činnosti při opracování dřeva,  

- výroba chemických látek na prodej,  

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem),  

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého),  

- čištění zapáchajících plynů a  
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- dálkové vytápění.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se však teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

novinový papír se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící novinový 

papír (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro novinový papír (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

V integrovaných papírnách, kde se vyrábí papírová kaše i papír, může podzařízení vyrábějící novinový 

papír využívat přebytečné teplo z procesu výroby papírové kaše. To však nemá žádný vliv na příděl pro 

podzařízení vyrábějící novinový papír. 
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29 Kyselina dusičná 

 

Referenční úroveň produktu 

0,302 povolenky/t 

 

Tato referenční hodnota vychází z koeficientu GWP (potenciál globálního oteplování) pro N2O ve výši 

310. 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna HNO3 se 100% čistotou 

 

Kyselina dusičná se vyrábí v různých koncentracích: 

- slabá kyselina 30–65 % hmotn. HNO3 

- silná kyselina 70 % hmotn. nebo více 

Tuto výrobu je třeba rozdělit podle obsahu kyseliny dusičné v hmotnostních procentech, abychom získali 

výrobu, jež bude použita při stanovení historické úrovně činnosti. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Kyselina dusičná (HNO3) evidovaná v tunách HNO3 (100 %).“ 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Produkt 

PRODCOM odpovídá definici produktu s referenční úrovní pouze v části kyselina dusičná. 
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Kód PRODCOM  Popis 

24.15.10.50 kyselina dusičná; směsi kyseliny sírové a dusičné 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou produktu, pro který byla referenční úroveň 

stanovena, a také proces odbourání N2O s výjimkou výroby čpavku.“  

 

Výroba čpavku a výroba a spotřeba elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

Na vyvádění či použití tepla pocházejícího z výroby kyseliny dusičné se nesmí přidělovat žádné další 

povolenky. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící kyselinu 

dusičnou se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící kyselinu 

dusičnou (vyjádřený v EUA). 
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PBM : Referenční úroveň pro kyselinu dusičnou (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

Existuje zvláštní situace, pokud podzařízení dostává měřitelné teplo z podzařízení vyrábějících kyselinu 

dusičnou6. V takovém případě je třeba předběžný příděl pro podzařízení přijímající teplo snížit o: 

 

tricAcidHeatFromNiHH HALBMallocationry  preliminain Reduction ,  

Redukce předběžného přídělu 

 

kde: 

BMH:   referenční úroveň tepla (vyjádřená v EUA/TJ) 

HALH,HeatFromNitricAcid: roční historický přívod z podzařízení vyrábějícího kyselinu dusičnou ve výchozím období 

 

                                                           

6 „Předběžné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělené dílčím zařízením, která získala měřitelné teplo od dílčích zařízení 

vyrábějících produkty, na které se vztahují referenční úrovně kyseliny dusičné uvedené v příloze I, se sníží o roční historickou spotřebu tohoto 

tepla během základního období uvedeného v čl. 9 odst. 1, která se vynásobí hodnotou referenční úrovně tepla pro toto měřitelné teplo, jak je 

uvedeno v příloze I.“ (Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise 

platná v celé Unii podle čl. 10a směrnice 2003/87/ES) čl. 10 odst. 6) 
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30 Dlaždice 

 

Referenční úroveň produktu 

0,192 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna dlažby jako (čistá) produkce určená na prodej 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Cihelné dlaždice na podlahy podle normy EN 1344.“ 

 

Cihlová dlažba existuje v různých barvách, červené, žluté a namodralé. Na všechny tyto produkty se 

vztahuje tato referenční úroveň. 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Produkt PRODCOM zahrnuje také střešní tašky, na něž se vztahuje samostatná referenční úroveň (viz část 

37). 

 

Kód PRODCOM Popis 

26.40.11.30 Nepálené dlažební kostky, podkladové nebo výplňové dlaždice apod. (vyjma 

produktů ze silikátových infuzoriových hlinek či křemeliny) 
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Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

 „Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními procesy  

- příprava surovin,  

- míšení složek,  

- tvarování a formování, sušení,  

- vypalování  

- povrchová úprava produktů a  

- čištění spalin.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící cihlovou 

dlažbu se vypočítá takto:  
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PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící cihlovou 

dlažbu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro cihlovou dlažbu (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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31 Fenol/aceton 

 

Referenční úroveň produktu 

0,266 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna fenolu, acetonu a vedlejšího produktu alfametylstyrenu (produkt na prodej, 100% čistota) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Souhrn fenolu, acetonu a vedlejšího produktu alfa-methylstyrenu vyjádřený v úhrnné produkci.“ 

 

Fenol a aceton spadá pod kód PRODCOM 2007 uvedený v následující tabulce. Pod tuto referenční úroveň 

nespadá výroba fenolových solí. 

 

Kód PRODCOM Popis 

24.14.24.15 Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli 

24.14.62.11 Aceton 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 
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Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou fenolu a acetonu, zejména: 

- stlačování vzduchu 

- hydroperoxidaci 

- rekuperaci kumenu ze spotřebovaného vzduchu 

- koncentraci a štěpení  

- frakcionaci a čištění produkce  

- krakování dehtu  

- rekuperaci a čištění acetofenonu  

- rekuperaci alfa-methylstyrenu (AMS) na vývoz  

- hydrogenaci AMS pro recyklaci uvnitř systémových hranic 

- počáteční čistění odpadních vod (první striper odpadních vod)  

- výrobu chladicí vody (např. chladicí věže)  

- spotřebu chladicí vody (oběhová čerpadla)  

- fléry a spalovací pece (i pokud jsou umístěny mimo systémové hranice) a  

- veškerou pomocnou spotřebu paliva.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 
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v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

fenol/aceton se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

fenol/aceton (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro fenol/aceton (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 



 144 

32 Sádra 

 

Referenční úroveň produktu 

0,048 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna sádrového štuku (produkce na prodej) 

 

Štuk nazývaný také štukatérská sádra je pálená sádra (CaSO4.1/2H2O), která se vyrábí zahříváním 

(„kalcinováním“) surové sádry na teplotu 150°C až 165°C, čímž se odstraní tři čtvrtiny chemicky vázané 

vody. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Sádry obsahující pálenou sádru nebo síran vápenatý (pro použití ve stavebnictví, pro použití k apretaci 

tkanin nebo povrchovou úpravu papíru, pro použití v zubním lékařství, pro použití při sanaci půdy), v 

tunách štuku.  

Tato referenční úroveň produktu se nevztahuje na alfa sádry.“ 

 

Tato referenční úroveň se nevztahuje na sádru dále zpracovanou na sádrokarton, na takto zpracovanou 

sádru se vztahuje referenční úroveň pro sádrokartón (viz další kapitola). 
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V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Definice těchto produktů nemusí nutně souhlasit s definicí produktů pro účely této referenční úrovně: 

produkt s referenční úrovní může spadat pod více kódů PRODCOM a naopak. 

  

Kód PRODCOM Popis 

14.12.10.30 Sádra a anhydrit 

26.53.10.00 Sádry obsahující pálenou sádru nebo síran vápenatý (včetně sádry pro použití ve 

stavebnictví, pro použití k apretaci tkanin nebo povrchovou úpravu papíru, pro 

použití v zubním lékařství) 

26.64.10.00 Průmyslově vyráběné malty 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky:  

- mletí,  

- sušení a  

- pálení sádry.“ 

 

Referenční úroveň pro sádru se vztahuje na stejné činnosti jako referenční úroveň pro sádrokarton (viz 

další kapitola) s výjimkou vysoušení lepenky. Výroba meziproduktu, sušené sekundární sádry (viz kapitola 

14), pod referenční úroveň sádry nespadá.  

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 
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V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící sádru se 

vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící sádru 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro sádru (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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33 Sádrokarton 

 

Referenční úroveň produktu 

0,131 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna sádrového štuku (produkce na prodej) 

 

Štuk nazývaný také štukatérská sádra je pálená sádra (CaSO4.1/2H2O), která se vyrábí zahříváním 

(„kalcinováním“) surové sádry na teplotu 150°C až 165°C, čímž se odstraní tři čtvrtiny chemicky vázané 

vody. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Tato referenční úroveň se vztahuje na tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky ze sádry a ze 

směsí založených na sádře, (ne)potažené nebo (ne)vyztužené pouze papírem nebo lepenkou, kromě 

výrobků aglomerovaných se sádrou, zdobených (v tunách štuku).  

Tato referenční úroveň produktu se nevztahuje na sádrové lepenky o vysoké hustotě.“ 

 

Tato referenční úroveň se vztahuje na výrobky ze sádry. Referenční úroveň zahrnuje jak potažené, tak i 

nepotažené výrobky a jak vyztužené, tak i nevyztužené výrobky, jako jsou: 

- tabule  

- desky  



 148 

- panely  

- dlaždice  

- podobné výrobky ze sádry a ze směsí založených na sádře  

- sádrokarton 

- sádrokarton zesílený skelným vláknem 

- sádrové bloky 

- sádrové římsy 

- sádrové stropní kazety. 

 

Referenční úroveň nezahrnuje: 

- výrobky aglomerované se sádrou, zdobené 

- sádrové lepenky o vysoké hustotě  

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

Kód PRODCOM  Popis 

26.62.10.50 Tabule, desky, panely, dlaždice, podobné výrobky ze sádry a ze směsí založených na 

sádře, potažené nebo vyztužené pouze papírem nebo lepenkou, kromě výrobků 

aglomerovaných se sádrou, zdobených 

26.62.10.90 Tabule, desky, panely, dlaždice, podobné výrobky ze sádry a ze směsí založených na 

sádře, nepotažené nebo nevyztužené pouze papírem nebo lepenkou, kromě výrobků 

aglomerovaných se sádrou, zdobených 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Množství štuku v tunách použitého na výrobu finálního výrobku lze ověřit některou z následujících 

metod: 
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1. Zvážení štuku zaváženého do míchačky na pásové váze před míchačkou (v oboru se používá přesně 

kalibrovaná pásová váha s přesností vážení +/–0,5 %); 

2. Výpočet množství štuku použitého na výrobu desky podle předpisu pro jednotlivý sádrokartonový 

výrobek; 

3. Změření množství štuku vyrobeného v jednotlivých krocích kalcinace; 

4. Zpětný výpočet množství surové sádry na vstupu do výrobního závodu (tato metoda se používá na 

ověření hmotnostní bilance závodu). 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně sádrokartonových 

výrobků definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky  

- mletí,  

- sušení  

- kalcinování a  

- vysoušení lepenky.  

Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí pouze spotřeba elektřiny tepelných čerpadel používaných 

ve fázi sušení.“ 

 

Referenční úroveň pro sádrokarton se vztahuje na stejné činnosti jako referenční úroveň pro sádru, ale 

zahrnuje jako další výrobní krok vysoušení lepenky. Výroba meziproduktu, sušené sekundární sádry (viz 

kapitola 14), pod referenční úroveň sádrokartonu nespadá.  

 

 

Při stanovování nepřímých emisí se uvažuje pouze spotřeba elektřiny tepelných čerpadel používaných ve 

fázi sušení. Na tyto emise nejsou přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při výpočtu 

bezplatného přídělu (viz níže).  
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V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň pro sádrokarton vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je 

zaměnitelná za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl 

zachován jednotný vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle 

poměru přímých a celkových emisí: 

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

sádrokarton (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro sádrokarton (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby sádrokartonu ve výchozím období. 

Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, 

které se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby sádrokartonu. Z 

přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají.  
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ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího sádrokarton. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto 

emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího sádrokarton, 

vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny tepelných čerpadel použitých ve fázi sušení ve 

výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise vyjádřené 

v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Spotřeba elektřiny tepelných čerpadel použitých ve fázi sušení ve 

výchozím období, vyjádřeno v MWh.  
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34 Předem vypalovaná anoda 

 

Referenční úroveň produktu 

0,324 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna předem vypalované anody 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Anody pro použití při elektrolýze hliníku sestávající z ropného koksu, smoly a běžně recyklovaných anod, 

jejichž tvar byl speciálně vyvinut pro konkrétní tavicí pec a jež jsou vypalovány v anodových pecích při 

teplotách kolem 1 150 °C.“ 

 

Tato referenční úroveň se nevztahuje na Söderbergovy anody, protože u výroby těchto anod se použijí 

nouzové postupy. 

 

Pro předem vypalované anody neexistují kódy PRODCOM ani jiné oborové normy či klasifikace. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou předem vypalovaných anod.“ 
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Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící předem 

vypalované anody se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící předem 

vypalované anody (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro předem vypalované anody (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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35 Buničina ze sběrového papíru  

 

Referenční úroveň produktu 

0,039 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (tuna produktu sušeného na vzduchu).  

 

Výroba zařízení je definována jako čistá obchodovatelná produkce v tunách produktu sušeného na 

vzduchu, měřeno na konci výrobního procesu. Tuna buničiny sušené na vzduchu znamená obsah suchých 

pevných látek ve výši 90 %. 

 

V případě výroby buničiny je výroba definována jako vyrobená buničina celkem včetně buničiny pro 

interní dodávky do papírny a buničiny na prodej. Vyrobená buničina ze sběrového papíru se ve většině 

případů převáží ze stoupy do papírenského stroje ve formě kaše. Je třeba ji přepočítat zpět na ADT. 

Vyrobené množství lze definovat buď změřením množství buničiny ze stoupy (pokud je zde měřicí 

zařízení), nebo výpočtem z množství použitého sběrového papíru minus odstraněné nečistoty nebo 

z celkové hmotnostní bilance. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartonu nebo lepenky (odpadu a výmětu) nebo z jiných 

celulózových vláknovin, vyjádřená v ADT čisté obchodovatelné produkce.“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2008.  
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Může být zahrnuto v kódu CN / obchodním kódu 

Může být 

zahrnuto v kódu 

PRODCOM 2008 

4706 - Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartonu nebo lepenky (odpadu a 

výmětu) nebo z jiných celulózových vláknovin 

17.11.14.00 

 

Při určování a definování produktů může být toto zařazení užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze ze zařazení ve statistikách. 

Pod tuto referenční úroveň spadá odbarvená i neodbarvená buničina ze sběrového papíru. 

  

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí výroby buničiny ze sběrového papíru, a energetický systém 

(ohřívač vody/KVET) s nimi spojený. Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí 

tohoto procesu, jako jsou  

- pilařské činnosti,  

- činnosti při opracování dřeva,  

- výroba chemických látek na prodej,  

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem),  

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého),  

- čištění zapáchajících plynů a  

- dálkové vytápění.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 



 156 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící buničinu 

ze sběrového papíru se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící buničinu 

ze sběrového papíru (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro buničinu ze sběrového papíru (vyjádřeno v EUA na jednotku 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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36 Produkty rafinérií 

 

Referenční úroveň produktu 

0,0295 povolenky/ váženou tunu CO2  

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Vážená tuna CO2 (CWT) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Směs rafinérských produktů s více než 40 % lehkých produktů (motorový benzin včetně leteckého 

benzinu, palivo pro tryskové motory benzinového typu, jiné lehké minerální oleje a přípravky, letecký 

petrolej (kerosen) včetně paliva pro tryskové motory petrolejového typu, plynové oleje), vyjádřená ve 

vážených tunách CO2 (CWT).“ 

 

Rafinérie vyrábějící jiný sortiment (tzv. atypická místa vyrábějící zejména např. maziva či asfalt) pod tuto 

referenční úroveň nespadají. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny příslušné produkty podle definice uvedené ve statistikách 

PRODCOM 2004. Statistiky PODCOM 2007 neobsahují příslušný kód pro koksárenské uhlí. 

 

Kód PRODCOM Popis 

23.20.11.40 Letecký benzín 
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23.20.11.50 Motorový benzín, bezolovnatý  

23.20.11.70 Motorový benzín, olovnatý 

23.20.12.00 Palivo pro tryskové motory benzinového typu  

23.20.13.50 Lehká nafta  

23.20.16.50 Střední nafta  

23.20.13.70 Lakový benzín, technický líh  

23.20.14.00 Palivo pro tryskové motory petrolejového typu (kerosen) 

23.20.15.50 Palivo pro dieselové motory 

23.20.15.70 Topný olej 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách. 

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V příloze I, v bodu 2 CIM, který se týká „definice referenčních úrovní produktů a systémových hranic 

z hlediska zaměnitelnosti paliv a elektřiny“, jsou systémové hranice referenční úrovně sádrokartonových 

výrobků definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny rafinérské procesy splňující definici jedné z výrobních jednotek CWT, jakož i pomocných 

nevýrobních zařízení provozovaných v ohrazeném areálu rafinérie, jako je uskladnění kapalin v nádržích, 

míchání, čištění odpadních vod atd. Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba 

elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Do CWT a emisí rafinérie jsou zahrnuty také jednotky na zpracování maziv a asfaltu umístěné v tradičních 

rafinériích. Jednotky CWT jsou definovány v části kapitoly o stanovení historické úrovně činnosti. 

 

Někdy jsou fyzickou součástí rafinérie také výrobní jednotky týkající se jiných odvětví, jako je např. 

petrochemický průmysl. Tyto výrobní jednotky a jejich emise jsou z metody CWT vyloučeny. Povolenky se 

na tyto výrobní jednotky přidělují podle jiné referenční úrovně (je-li stanovena) nebo s využitím 
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nouzového postupu (referenční úroveň pro teplo, referenční úroveň pro palivo nebo podle emisí 

z procesů). 

 

Pod metodiku CWT zejména nespadají parní krakovací procesy, které se považují za součást chemického 

odvětví. Pokud je parní krakovací zařízení fyzickou součástí rafinérie, nezakládá vznik příspěvku CWT, 

přičemž odpovídající emise CO2 se odečtou z počtu emisí pro rafinérie dle metodiky CWT. 

 

Při stanovování nepřímých emisí ze spotřeby elektřiny se uvažuje celková spotřeba elektřiny v rámci 

systémových hranic. Na tyto emise nejsou přidělovány bezplatné povolenky, jsou však použity při 

výpočtu bezplatného přídělu (viz níže). 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu pro rafinérie vychází z celkových emisí, protože energie vyrobená z paliv je 

zaměnitelná za energii z elektřiny. Povolenky se však přidělují pouze podle přímých emisí. Aby byl 

zachován jednotný vztah mezi referenčními úrovněmi a přídělem, vypočítá se předběžný příděl podle 

poměru přímých a celkových emisí: 

 

CWTCWT
ElecortNetHeatImpdirect

ort_ETSNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro rafinérie (vyjádřený v EUA). 
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CWTBM : Referenční úroveň pro rafinérie (vyjádřená v EUA / CWT).  

CWTHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období (vyjádřená 

v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise jednotek CWT ve výchozím období (viz další část). Přímé emise dále zahrnují 

emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, které se spotřebovává 

v jednotkách CWT. Z přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby 

elektřiny nebo čistého vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod 

systém ETS, i od subjektů, které pod systém ETS nespadají.  

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

jednotek CWT (viz další část). Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do jednotek CWT (viz další část), 

vyjádřeno v TJ. 

ElecEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v jednotkách CWT (viz další část) ve výchozím 

období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto emise vyjádřené v tunách 

CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmElec  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v jednotkách CWT (viz další část) ve výchozím 

období, vyjádřeno v MWh.  
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Stanovení historické úrovně činnosti 

Ačkoli všechny rafinérie zpracovávají surovou ropu a vyrábějí z ní vcelku podobné produkty (zkapalněný 

ropný plyn, benziny a kerosen, plynový olej/motorovou a topnou naftu), liší se z hlediska druhů 

výrobních jednotek a v relativní i absolutní velikosti. Rafinérie používají na výrobu určitého produktu 

různé způsoby s různou uhlíkovou stopou, přičemž výrobní metody a produkty jsou na sobě vzájemně 

závislé, tj. rafinérie nemůže vyrábět jen benzin. Dále rafinérie s relativně jednoduchým uspořádáním, 

které nedokážou zpracovat některé těžké frakce, jež jsou součástí jejich výroby, odesílají tyto látky 

k dalšímu zpracování do složitějších rafinérií. Spotřeba energie a emise CO2 tedy neodpovídají přímo 

takovým jednoduchým ukazatelům, jako je hrubá výrobní kapacita či sortiment finálních výrobků. 

 

Tento problém řeší koncepce vážené tuny CO2 (CWT), kde je činnost rafinérií definována nejen jako vstup 

či výstup, ale jako funkce úrovní činnosti výrobních jednotek, které jsou součástí rafinérie. Jediným 

produktem rafinérií je tudíž CWT, jejíž výroba byla vypočítána na základě definovaných obecných 

výrobních jednotek, z nichž každá byla vážena emisním faktorem pro destilaci surové ropy: Tento faktor 

je označován jako koeficient CWT a představuje intenzitu emisí CO2 při průměrné úrovni energetické 

účinnosti, a to pro stejný standardní druh paliva u každé výrobní jednotky pro spalování a pro průměrné 

emise z procesů výrobní jednotky. Na tzv. externí zařízení7 a na výrobu/spotřebu elektřiny se uplatňují 

další korekce. 

 

Historická úroveň činnosti se z hlediska CWT stanoví podle následujícího vzorce:  

 

kAD

n

i

ikiCWT TPCWTTPMEDIANHAL ,

1

, 315.0298)(0183.1  

 

Kde: 

kiTP , : historická úroveň činnosti výrobní jednotky i v roce k výchozímu období dle definice pro 

účely metody CWT (viz tab. 6) 

iCWT : koeficient CWT pro výrobní jednotku i dle definice pro účely metody CWT (viz tab. 6) 

                                                           

7 Externí zařízení jsou pomocná nevýrobní zařízení provozovaná v ohrazeném areálu rafinérie, např. uskladnění kapalin v nádržích, míchání, 

čištění odpadních vod atd. 
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kADTP , : vyprodukované množství atmosférické destilace ropy v roce k výchozímu období, 

definované jako množství suroviny (kt) ročně 

 

V tab. 4 je uveden výpočet základní historické úrovně činnosti. Do žlutých buněk je třeba zadat vstupní 

data. Výrobní jednotky pro účely metody CWT se nazývají „funkce“ CWT. Protože se v jedné rafinérii 

nevykonávají všechny funkce, bude mít většina žlutých polí nulovou hodnotu. Doporučujeme používat 

pro sběr dat pro referenční úrovně výpočetní nástroj poskytnutý organizací Concawe a výsledky 

zkopírovat do obecné šablony pro sběr dat od Evropské komise. 

 

V tab. 4 a tab. 6 jsou uvedena příslušná měřítka činnosti pro funkce CWT. S některými výjimkami se 

činnost uvádí v kilotunách ročně (kt/r) suroviny (F) nebo produktu (P). Surovina je bezvodý materiál a 

nezahrnuje zpracování výpalků. 

 

Vykazovaná výrobní kapacita musí být skutečné množství za daný rok, i kdyby jednotka nebyla v provozu 

po celý rok (např. nová jednotka spuštěná během roku, jednotka, která byla po část roku odstavena 

z provozu). Číselné údaje musí být generovány buď z měření skutečného průtoku anebo ze záznamů 

materiálové bilance rafinérie. 

 

Přesnost 

Aby byla u CWT splněna požadovaná přesnost, zavádí se vyrobené množství v kt/r s přesností na počet 

desetinných míst podle velikosti faktoru CWT: 

 

 U faktorů do 1,99: 0 desetinných míst 

 U faktorů od 2,00 do 19,99: 1 desetinné místo 

 U faktorů od 20,00 do 99,99: 2 desetinná místa 

 U faktorů nad 100,00: 3 desetinná místa 

 

Při výpočtu parametrů, které mohou být potřebné pro výpočet přímých a nepřímých emisí (pod)zařízení, 

je třeba dodržovat následující přesnost: 
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 Tok páry: ±5 % 

 Výroba elektřiny: ±5 % 

 Parní podmínky: u entalpie páry postačí přesnost ±10 GJ/t, což odpovídá podmínkám s přesností 

±5°C a ±5 bar. Upozorňujeme, že ve výpočtu v tomto dokumentu se uvedené podmínky 

nepoužívají, mohou však být použity při výpočtu množství přivedené a vyvedené páry. 
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tab. 4. Výpočet základní historické úrovně činnosti v roce k 

Funkce CWT 

Historická úroveň činnosti 

 Koeficient 

CWT 

 

CWT 

Základ* (kt v roce k)  ( - )  (kt v roce k) 

Atmosférická destilace ropy F .. × 1.00 = .. 

Vakuová destilace F .. × 0.85 = .. 

Odasfaltování rozpouštědly F .. × 2.45 = .. 

Snižování viskozity F .. × 1.40 = .. 

Tepelné krakování F .. × 2.70 = .. 

Pozdržené koksování F .. × 2.20 = .. 

Fluidní koksování F .. × 7.60 = .. 

Fluidní koksování se zplyňováním F .. × 16.60 = .. 

Koksovací reaktory P .. × 12.75 = .. 

Fluidní katalytické krakování F .. × 5.50 = .. 

Jiné katalytické krakování F .. × 4.10 = .. 

Hydrokrakování ropného destilátu/ plynového oleje F .. × 2.85 = .. 

Hydrokrakování zbytkových olejů F .. × 3.75 = .. 

Hydrogenace nafty/ benzinu F .. × 1.10 = .. 

Hydrogenace leteckého petroleje / motorové nafty F .. × 0.90 = .. 

Hydrogenace zbytkových olejů F .. × 1.55 = .. 

Hydrogenace vakuového plynového oleje F .. × 0.90 = .. 

Výroba vodíku P .. × 300.00 = .. 

Katalytické reformování F .. × 4.95 = .. 

Alkylace P .. × 7.25 = .. 

Izomerizace C4  R .. × 3.25 = .. 

Izomerizace C5/C6 R .. × 2.85 = .. 

Výroba oxygenátů P .. × 5.60 = .. 

Výroba propylenu F .. × 3.45 = .. 
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Výroba asfaltu P .. × 2.10 = .. 

Míchání asfaltu modifikovaného polymerem P .. × 0.55 = .. 

Rekuperace síry P .. × 18.60 = .. 

Extrakce aromatických látek rozpouštědly (ASE) F .. × 5.25 = .. 

Hydrogenační dealkylace F .. × 2.45 = .. 

TDP/TDA F .. × 1.85 = .. 

Výroba cyklohexanu P .. × 3.00 = .. 

Izomerizace xylenu F .. × 1.85 = .. 

Výroba paraxylenu P .. × 6.40 = .. 

Výroba metaxylenu P .. × 11.10 = .. 

Výroba ftalanhydridu P .. × 14.40 = .. 

Výroba maleinanhydridu P .. × 20.80 = .. 

Výroba ethylbenzenu P .. × 1.55 = .. 

Výroba kumenu P .. × 5.00 = .. 

Výroba fenolu P .. × 1.15 = .. 

Extrakce mazacích olejů rozpouštědly F .. × 2.10 = .. 

 

tab. 5. Výpočet základní historické úrovně činnosti v roce k (pokračování) 

Funkce CWT 

Historická úroveň činnosti 

 Koeficient 

CWT 

 

CWT 

Základ* (kt v roce k)  ( - )  (kt v roce k) 

Odparafinování mazacích olejů rozpouštědly F .. × 4.55 = .. 

Izomerizace katalytického parafinu F .. × 1.60 = .. 

Hydrokrakovací jednotka pro výrobu mazacích olejů F .. × 2.50 = .. 

Odolejování vosků P .. × 12.00 = .. 

Hydrogenace mazacích olejů/parafinu F .. × 1.15 = .. 

Hydrogenace rozpouštědlem F .. × 1.25 = .. 

Frakcionace rozpouštědlem F .. × 0.90 = .. 
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Molekulární síto pro parafiny C10+ P .. × 1.85 = .. 

Částečná oxidace zbytkových frakcí (POX) na palivo SG .. × 8.20 = .. 

Částečná oxidace zbytkových frakcí (POX) na vodík 

nebo na methanol 

SG .. × 44.00 = .. 

Methanol ze syntetického plynu P .. × -36.20 = .. 

Pneumatické třídění P (kNm3O2) .. × 8.80 = .. 

Frakcionace získaných ropných plynů (NGL) F .. × 1.00 = .. 

Čištění spalin F (MNm3) .. × 0.10 = .. 

Čištění a komprese palivového plynu pro prodej Spotřeba 

elektřiny 

(kW) 

.. × 0.15 = .. 

Odsolování mořské vody P (km3) .. × 1.15 = ..  

Součet      HALBasic 

Historická úroveň činnosti (= 1,0183 x HALBasic + 0,315 x TPAD + 298) (TDAD viz první řádek v tabulce)  HALCWT 

* Báze pro koeficienty CWT: čisté suroviny (F), vstupy reaktoru (R, včetně recyklu), produktové vstupy (P), výroba 

syntetického plynu pro jednotky POX (SG)  
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tab. 6. Distribuce výrobních jednotek 

Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Atmosférická destilace ropy CDU   Surovina 1,00 Primární Atmosférická destilace ropy a jiných surovin. Koeficient zahrnuje 

pomocná zařízení, jako je odsolovač ropy, separátor ropy, plynové zařízení 

a mokré ošetření lehkých frakcí za účelem odstranění merkaptanu. Některé 

jednotky mohou mít více než jednu hlavní destilační kolonu.  

 

Zařazení do MCU nebo SCU závisí na bodu dělení spodního produktu. 

Jednotka se zařazuje jako SCU, jestliže je tento bod dělení >316°C, 

v opačném případě se zařazuje jako jednotka MCU. 

Ropa, jiné 

suroviny 

Celý sortiment 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po těžký plynový 

olej, zbytkové 

frakce 

z atmosférické 

destilace 

Jednotka lehkých frakcí   MCU   

Jednotka standardních frakcí    SCU    

Vakuová destilace VAC   Surovina 0,85 Destilace zbytkových frakcí z atmosférické destilace. Do procesu musí být 

zařazen ohřívač. Některé jednotky mohou mít více než jednu hlavní 

destilační kolonu. 

 

Jednotky VAC a MVU představují jiné úrovně vakua. VFR se typicky používá 

na výrobu mazadel a zahrnuje vyšší úroveň frakcionace jednotlivých 

produktů destilace. 

Zbytkové frakce 

z atmosférické 

destilace 

Vakuové plynové 

oleje, zbytkové 

frakce z vakuové 

destilace 

Vakuová frakcionace lehkých podílů   MVU   

Standardní vakuová kolona   VAC   

Vakuová frakcionační kolona   VFR    

Vakuová mžiková kolona   VFL - - Obvykle souvisí s jednotkou na snižování viskozity (VBR) a tepelným 

krakováním (TCR). Nezahrnuje ohřívač. Její příspěvek je zahrnut 

v koeficientu CWT jednotek VBR a TCR. 

    

Vakuová jednotka na těžké suroviny   HFV - - Dodatečná kolona na surovinu ze spodní části MVU. Její příspěvek je 

zahrnut v obecném koeficientu CWT pro VAC. 

    

Odasfaltování rozpouštědly SDA   Surovina 2,45 Separace lehčí frakce zbytkových podílů z vakuové destilace nebo krakování 

pomocí rozpouštědla, např. propanu, butanu či těžších rozpouštědel. 

Zbytkové frakce 

z vakuové 

destilace nebo 

krakování 

Odasfaltovaný 

olej (DAO), asfalt 

Konvenční rozpouštědlo    CONV   

Superkritické rozpouštědlo    SCRT    
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Snižování viskozity VBR   Surovina 1,40 Lehké tepelné krakování zbytkových surovin za účelem výroby některých 

destilátů a snížení viskozity krakovaných zbytkových podílů. Různé typy 

zastupují různé suroviny a konfigurace výrobního procesu. Může zahrnovat 

vakuovou mžikovou jednotku (VFL). 

Zbytkové frakce 

z atmosférické 

nebo vakuové 

destilace, asfalt 

Celý sortiment 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po těžký plynový 

olej, krakované 

zbytkové frakce  

Atmosférický destilační zbytek (bez 

napájecího bubnu) 

  VAR   

Atmosférický destilační zbytek (s 

napájecím bubnem)  

  VARS   

Vakuový destilační zbytek (bez 

napájecího bubnu) 

  VBF   

Vakuový destilační zbytek (s napájecím 

bubnem) 

  VBFS    

Tepelné krakování TCR    Surovina 2,70 Tepelné krakování destilovaných surovin. Může zahrnovat vakuovou 

mžikovou jednotku (VFL). 

 

Jednotky kombinující snižování viskozity a krakování destilátů vytvářejí 

příspěvek pro oba procesy, a to podle vyprodukovaného množství 

zbytkových frakcí, respektive destilátů. 

Nekrakované 

plynové oleje 

z vakuové 

destilace nebo 

krakování  

Celý sortiment 

krakovaných 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po těžké destiláty 

Koksování COK    Surovina   Těžké tepelné krakování zbytkových surovin, při němž se vyrábí koks jako 

meziprodukt nebo zbytkový podíl z finálního procesu. 

Zbytkové podíly 

z vakuové 

destilace, asfalt 

Celý sortiment 

krakovaných 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po těžký plynový 

olej, koks nebo 

nízkovýhřevný 

Pozdržené koksování    DC   Surovina 2,20 Polokontinuální proces, podobný jako VBR, kde se teplo reakce dodává ze 

zapáleného ohřívače. Koks se vyrábí ve střídajících se bubnech, které se 

v pravidelných intervalech vyměňují. Koks se vyřeže z plných koksových 

bubnů a nakládá se s ním jako s produktem. Zařízení zahrnuje manipulaci a 

skladování koksu. 
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Fluidní koksování    FC   Surovina 7,60 Patentovaný kontinuální proces, kdy se fluidizovaný práškový koks převádí 

mezi krakovacím reaktorem a nádobou spalující koks a spaluje se za účelem 

získávání tepla pro proces. Nadbytečný koks se odebírá a nakládá se s ním 

jako s produktem.  

plyn  

Fluidní koksování se zplyňováním    FX  Surovina  16,60 Patentovaný proces zahrnující fluidní koksovací zařízení, kde se nadbytečný 

koks zplynuje za účelem výroby tzv. „nízkovýhřevného plynu“, který se 

dodává do ohřívačů v rafinérii.  

Koksovací reaktory CALCIN   Produkt 12,75 Proces, kdy se tzv. „zelený koks“ z DC zbavuje zbytkových lehkých 

uhlovodíků zahříváním v peci a vyrábí se z něj kalcinovaný koks. 

Zelený koks Odpadní plyny, 

kalcinovaný koks 

Vertikální nístějová pec   HRTH   

Horizontální rotační pec   KILN    

Fluidní katalytické krakování FCC   Surovina 5,5 Krakování vakuového plynového oleje a zbytkových surovin pomocí 

katalyzátoru. Jemně rozptýlený katalyzátor cirkuluje ve fluidním stavu 

z reaktoru, kde se na něj nabaluje koks, do regenerátoru, kde se koks 

spaluje. Horký regenerovaný katalyzátor vracející se do reaktoru dodává 

teplo pro endotermní krakovací reakci a pro většinu následné frakcionace 

krakovaných produktů. 

 

Odštěpení benzínového produktu je zařazeno do koeficientu CWT pro FCC. 

Plynové oleje 

z vakuové 

destilace, 

zbytkové frakce 

z atmosférické 

destilace, 

odasfaltované 

oleje 

Celý sortiment 

krakovaných 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po těžký 

krakovaný 

destilát. Koks 

není produktem, 

protože veškerý 

koks se spálí 

v rámci procesu. 

Fluidní katalytické krakování    FCC     

Jemné katalytické krakování zbytků   MRCC     

Katalytické krakování zbytků    RCC      

Jiné katalytické krakování   Surovina 

  

  

4,1   

Katalytické krakování Houdry   HCC Rané katalytické krakovací procesy na pevném katalytickém loži. Plynové oleje 

z vakuové 

destilace 
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Katalytické krakování Thermofor  

 

 

 

  TCC        

Hydrokrakování ropného destilátu/ 

plynového oleje 

HYC   Surovina  2,85       

Jemné hydrokrakování   HMD Krakování plynových olejů z vakuové destilace na pevném katalytickém loži, 

při vysokém tlaku a za přítomnosti vodíku. Proces kombinuje krakovací a 

hydrogenační reakce. HMD a HSD představují různé stupně intenzity, což 

má za výsledek různé úrovně přeměny a spotřeby vodíku. Větší intenzita 

obvykle vyžaduje vyšší provozní tlak. Aby mohlo být zařízení považováno za 

HMD (nebo HSD), musí splnit obě následující kritéria: 

• Celkový provozní tlak reaktoru: ≥ 70 barg  

• Přeměna (definovaná jako % suroviny vařící se nad 350°C, která se 

přeměňuje na lehčí produkty): ≥20 % hmoty suroviny 

Plynové oleje 

z vakuové 

destilace a 

krakované těžké 

destiláty, 

odasfaltované 

oleje, vodík 

Celý sortiment 

hydro-

krakovaných 

destilátů od 

lehkých plynů až 

po plynový olej, 

hydrokrakované 

spodní podíly 

Hrubé hydrokrakování    HSD 

Hydrokrakování nafty   HNP  Zvláštní hydrokrakovací proces na přeměnu nafty na uhlovodíky C3-C4. Nafta, vodík Nasycené 

uhlovodíky C3-C4 

Hydrokrakování zbytkových olejů    3,75 Hydrokrakování zbytkových surovin. Různé patentované procesy zahrnují 

kontinuální nebo polokontinuální doplňování katalyzátoru. Jednotka HYC 

musí být navržena tak, aby zpracovala surovinu obsahující alespoň 50 % 

hmoty zbytkových frakcí z vakuové destilace (definovaných jako frakce 

Zbytkové frakce 

z atmosférické 

nebo vakuové 

Celý sortiment 

hydro-

krakovaných 

destilátů od 

Technologie H-Oil   HOL   
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Technologie LC-Fining™ a Hycon    LCF    s bodem varu nad 550°C), aby mohla být zařazena jako jednotka na 

hydrokrakování zbytkových frakcí (H-Oil, LC-Fining nebo Hycon). 

destilace, vodík lehkých plynů až 

po plynový olej 

z vakuové 

destilace, 

nepřeměněné 

zbytkové frakce 

Hydrogenace nafty/benzinu NHYT   Surovina 1,10 Řada procesů zahrnujících úpravu a zvyšování kvality nafty/benzinu a 

lehčích frakcí. 

  Různé benzinové 

mísicí složky 

Nasycení benzenu   BSAT     Selektivní hydrogenace benzenu v benzinech na pevném katalytickém loži 

při středním tlaku. 

Různé druhy 

benzinu, vodík 

  

Odsíření frakcí C4–C6    C4C6     Odsíření lehkých naft na pevném katalytickém loži při středním tlaku a za 

přítomnosti vodíku. 

Lehká nafta, 

vodík 

  

Konvenční hydrogenace nafty    CONV     Odsíření nekrakované a krakované nafty na pevném katalytickém loži při 

středním tlaku a za přítomnosti vodíku. U krakované nafty zahrnuje také 

nasycení olefinů. 

Nekrakovaná a 

krakovaná 

nafta/benzin, 

vodík 

  

Nasycení diolefinu na olefin    DIO     Selektivní nasycení diolefinů na pevném katalytickém loži při středním tlaku 

a za přítomnosti vodíku za účelem zlepšení stability tepelně krakovaného a 

koksárenského benzinu. 

Tepelně 

krakovaný a 

koksárenský 

benzin 

  

Hydrogenace nafty/benzinu 

(pokračování) 

 

Nasycení diolefinu na olefin v rámci 

alkylační skupiny  

 DIO     Selektivní nasycení diolefinů v druzích C4 pro alkylaci na pevném 

katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Tepelně 

krakované a 

koksárenské 

druhy LPG, vodík 
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Hydrogenace benzinu FCC s minimální 

oktanovou ztrátou  

  GOCT     Selektivní odsíření frakcí benzínu FCC s minimálním nasycením olefinů na 

pevném katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Frakce benzinu 

FCC, vodík 

  

Olefinická alkylace thiofenu    OATS     Proces odsíření benzinu, při němž tiofeny a merkaptany katalyticky reagují 

s olefiny za vzniku sloučenin síry s vyšším bodem varu, které lze odstranit 

destilací. Nezahrnuje vodík. 

Frakce benzinu 

FCC 

  

Technologie S-Zorb™    ZORB      Odsíření druhů nafty/benzinu pomocí patentovaného procesu 

hydrogenační adsorpce na fluidním loži za přítomnosti vodíku. 

Různé druhy 

nafty/benzinu 

  

Selektivní hydrogenace pyrolýzního 

benzinu/nafty  

  PYGC     Selektivní nebo neselektivní odsíření pyrolytického benzinu (vedlejšího 

produktu při výrobě lehkých olefinů) a jiných druhů na pevném 

katalytickém loži při středním tlaku a za přítomnosti vodíku. 

Pyrolytický 

benzin, vodík  

  

  

Odsíření pyrolýzního benzinu/nafty    PYGD       

Selektivní hydrogenace pyrolýzního 

benzinu/nafty 

  PYGS       

Reaktor pro selektivní hydrogenaci   RXST - - Speciální konfigurace, kde je destilační/frakcionační kolona obsahující 

pevný katalyzátor, který mění diolefiny v benzinu FCC na olefiny, nebo kde 

je katalytické lože v předehřívané nádobě reaktoru před kolonou. Příspěvek 

pro tuto konfiguraci je zahrnut v obecném koeficientu CWT u NHYT. 

    

Hydrogenace leteckého petroleje / 

motorové nafty 

    Surovina 0,90 Řada procesů zahrnujících úpravu a zvyšování kvality druhů kerosenu a 

plynového oleje. 

Kerosen, vodík Kerosenové mísicí 

složky  

Hydrogenace kerosenu KHYT     

Nasycení aromatických látek   ASAT Nasycení aromatických kruhů na pevném katalytickém loži při nízkém nebo 

středním tlaku a za přítomnosti vodíku. Tento proces zahrnuje krok 

odsíření, který se tedy nezapočítává samostatně. 
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Konvenční hydrogenace    CONV/KUS Odsíření nekrakovaného kerosenu na pevném katalytickém loži při nízkém 

nebo středním tlaku a za přítomnosti vodíku.  

Hydrogenace rozpustných 

aromatických látek  

    Nasycení aromatických složek frakcí kerosenu na pevném katalytickém loži 

při nízkém nebo středním tlaku a za přítomnosti vodíku za účelem výroby 

rozpouštědel.  

Hydrogenace leteckého petroleje / 

motorové nafty (pokračování) 

 

Hydrogenace paliva pro naftové motory 

 

 

 

 

DHYT 

          

Nasycení aromatických látek   ASAT   Nasycení aromatických kruhů na pevném katalytickém loži při nízkém nebo 

středním tlaku a za přítomnosti vodíku. Tento proces zahrnuje krok 

odsíření, který se tedy nezapočítává samostatně. 

Nekrakovaný a 

krakovaný 

plynový olej, 

vodík 

Mísicí složky 

plynového oleje, 

malé množství 

nafty a lehčích 

produktů Konvenční hydrogenace destilátů    CONV   Odsíření nekrakovaného a krakovaného oleje na pevném katalytickém loži 

za přítomnosti vodíku. CONV, DHS a DUS odpovídají různým hloubkám 

odsíření. Tvrdá hydrogenace destilátů    DHS   

Velmi tvrdá hydrogenace    DUS   

Střední odparafinování destilátů    MDDW   Krakování dlouhých parafínových řetězců v plynových olejích za účelem 

zlepšení vlastností tečení za studena na pevném katalytickém loži při 

nízkém nebo středním tlaku a za přítomnosti vodíku. Tento proces zahrnuje 

krok odsíření, který se tedy nezapočítává samostatně. 

Technologie S- Zorb™    ZORB    Odsíření plynového oleje pomocí patentovaného absorpčního procesu. 

Nezahrnuje vodík. 

Plynové oleje 
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Selektivní hydrogenace destilátů   DIST   Hydrogenace destilátů za účelem přeměny diolefinů na olefiny. Krakované 

plynové oleje 

Hydrogenace zbytkových olejů RHYT   Surovina 1,55 Odsíření zbytků na pevném katalytickém loži při vysokém tlaku a za 

přítomnosti vodíku. Výsledkem je omezená přeměna zbytkové suroviny na 

lehčí produkty. 

atmosférické a 

vakuové zbytky, 

vodík 

Odsířený zbytek a 

relativně malé 

množství lehčích 

uhlovodíkových 

kapalin a topného 

plynu 

Odsíření atmosférického destilačního 

zbytku  

  DAR 

Odsíření vakuového destilačního zbytku   DVR  

Hydrogenace vakuového plynového 

oleje (neboli hydrogenace krakovací 

suroviny)  

VHYT   Surovina 0,90 Odsíření vakuových plynových olejů obvykle určených pro použití jako 

suroviny FCC na pevném katalytickém loži při středním nebo vysokém tlaku 

a za přítomnosti vodíku. Ačkoli tyto procesy zahrnují určitou přeměnu 

suroviny VGO na lehčí produkty, obvykle probíhají při nižším tlaku, 

spotřebovávají méně vodíku, vyžadují méně sofistikované frakcionační 

zařízení, a proto jsou mnohem méně energeticky náročné než 

hydrokrakování. 

 

 

 

Vakuové 

plynové oleje 

Odsířené vakuové 

plynové oleje a 

relativně malé 

množství lehčích 

uhlovodíkových 

kapalin a topného 

plynu 

Hydrogenační odsiřování/denitrifikace    VHDN 

Hydrogenační odsiřování   VHDS  

 

 

 

Výroba vodíku 

 

 

 

HYG 

   

 

 

Produkt 

 

 

 

300,00 

     

 

 

Vodík, CO2 

Plynné suroviny     Výroba vodíku z lehkých uhlovodíků buď reformováním parou, nebo Uhlovodíky C1 
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Reformování metanu parou    HSM částečnou oxidací. Zahrnuje čištění vodíku. až C4 

Zařízení pro částečnou oxidaci lehkých 

frakcí 

  POX  

Reformování nafty parou   HSN Výroba vodíku reformováním nafty parou. Nafta 

Čištění vodíku H2PURE     - Čištění druhů bohatých na vodík pro použití v jednotkách, které vodík 

spotřebovávají. Tyto procesy nejsou spojeny s jednotkou vyrábějící vodík. 

Příspěvek těchto procesů je zahrnut v externích CWT. 

    

Kryogenní jednotka   CRYO         

Membránová separační jednotka   PRSM         

Absorpční jednotka se změnami tlaku   PSA         

Katalytické reformování (včetně 

AROMAX) 

REF   Surovina 

  

  

  

  

4,95 Zlepšení oktanové hodnoty nafty dehydrogenací naftenových kruhů a 

izomerizací parafinu pomocí katalyzátoru z ušlechtilého kovu při nízkém 

tlaku a vysoké teplotě. V procesu se vyrábí také vodík. RCR, RCY a RSR 

představují různé konfigurace procesu.  

 

Koeficient CWT zahrnuje příspěvek pro speciální frakcionaci spojenou 

s reformováním (štěpení nafty a reformátu, DIP apod.) podle průměru EU-

27. 

Odsířená nafta Reformát na 

mísení benzinu 

nebo výrobu 

aromatických 

látek, vodík 

Kontinuální regenerace    RCR 

Cyklická    RCY 

Semiregenerativní   RSR  

AROMAX  U60   Speciální použití katalytického reformování pro konkrétní účel výroby 

lehkých aromatických látek. 

Alkylace/Polymerace/Dimersol     Produkt 7,25 Různé procesy transformující molekuly C3/C4 na molekuly C7/C8 pomocí 

kyselého katalyzátoru. 

 

Koeficient CWT zahrnuje příspěvek na speciální frakcionaci spojenou 

  Benzinové mísicí 

složky C6 až C8 

s vysokým 

oktanovým číslem  

Alkylace s kyselinou fluorovodíkovou  ALKY AHF   Olefiny C3 a C4, 

izobutan 

Alkylace s kyselinou sírovou    ASA    
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Polymerace olefinové frakce C3 POLY PC3   s těmito procesy, případně kyselou regeneraci podle průměru EU-27.  Olefiny C3 

Polymerace frakce C3/C4   PMIX   Uhlovodíky 

C3/C4 

Dimersol DIM     Olefiny C3 

Regenerace kyseliny sírové ACID       Příspěvek zahrnut v ALKY/POLY     

Izomerizace C4  C4ISOM   Vstupy 

reaktoru 

včetně 

recyklu 

3,25 Přeměna normálního butanu na izobutan na pevném katalytickém loži za 

přítomnosti vodíku při nízkém až středním tlaku.  

 

Koeficient CWT zahrnuje příspěvek na speciální frakcionaci spojenou s 

izomerizací C4 podle průměru EU-27. 

n-butan, vodík izobutan 

Izomerizace C5/C6 C5ISOM    Vstupy 

reaktoru 

včetně 

recyklu 

2,85 Přeměna normálních parafínů na izoparafíny na pevném katalytickém loži 

za přítomnosti vodíku při nízkém až středním tlaku.  

 

Koeficient CWT se vztahuje na jednorázové i recyklátové jednotky a 

zahrnuje příspěvek na separaci na molekulovém sítu a speciální frakcionaci 

spojenou s izomerizací C5/C6 podle průměru EU-27. 

Lehká 

nekrakovaná 

nafta, vodík 

Izomerát na 

mísení benzinu 

Separace na molekulárním sítu U18 ISOSIV - - Příspěvek zahrnut v C5ISOM     

Výroba oxygenátů     Produkt 5,60 Výroba éterů reakcí alkoholu s olefiny     

Destilační jednotky MBTE  MTBE  DIST   Methanol, 

izobuten 

Oxygenáty na 

mísení benzinu 

Extrakce MTBE    EXT    

ETBE ETBE     Ethanol, 

izobuten 
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TAME  TAME     Methanol, 

olefiny C5  

Výroba izooktenu IOCT     Sloučení dvou molekul izobutenu. Ačkoli při tomto procesu nevznikají 

oxygenáty, spadá pod stejný koeficient CWT, protože může být vyráběn 

v podstatě ve stejné jednotce s velmi podobnými souvisejícími emisemi. 

Izobuten Izookten 

Výroba propylenu C3S   Surovina 

  

  

3,45 Separace propylenu z jiných většinou olefinických molekul C3/C4 běžně 

vyráběných v FCC. „Chemikálie“ a „polymer“ jsou dvě kvality s různou 

čistotou. 

Frakce C3/C4 

FCC  

Propylen 

Propylen kvality chemikálie    CHEM 

Propylen kvality polymeru   POLY 

Výroba asfaltu  ASP    Produkt 2,10 Tato funkce CWT představuje zařízení a zpracování potřebné na výrobu 

asfaltů včetně oxidace asfaltu (většinou pro asfaltování silnic).  

Vakuové a 

krakované 

zbytky 

Asfalty 

Míchání asfaltu modifikovaného 

polymerem 

U77   Produkt 0,55 Další krok při zpracování asfaltu při výrobě speciálních asfaltů 

modifikovaných polymerem. Tato funkce CWT je dodatkem k předchozí 

funkci.  

Asfalt, polymery Asfalt 

modifikovaný 

polymerem 

Rekuperace síry SRU    Produkt 18,60 Částečná oxidace sirovodíku na elementární síru. Tato funkce CWT 

představuje hlavní proces (Claus) a jednotky zbytkových plynů pro větší 

rekuperaci. Zahrnuje také separaci sirovodíku z kyselých plynů z výroby 

v rafinérii pomocí aminů a regenerace aminů. 

 

 

 

 

Kyselé plyny z 

výroby v rafinérii 

Síra 
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AROMATICKÉ LÁTKY               

Extrakce aromatických látek 

rozpouštědly  

ASE   Surovina 

  

  

  

5,25 Extrakce lehkých aromatických látek z reformátu anebo hydrogenovaného 

pyrolytického benzinu pomocí rozpouštědla. Koeficient CWT pro tuto 

rafinérskou funkci zahrnuje všechny kolony a související zařízení na čištění 

jednotlivých aromatických produktů a regeneraci rozpouštědla. 

Reformát, 

hydrogenovaný 

pyrolytický 

benzin  

Směs 

aromatických 

látek benzenu, 

toluenu, směsi 

xylenů, 

aromatické látky 

C9+, parafinový 

rafinát 

ASE: extrakční destilace    ED 

ASE: extrakce kapalina/kapalina    LLE 

ASE: kapalina/kapalina s extrakční 

destilací 

  LLED 

Benzenová kolona   BZC - - ASE zahrnuje příspěvek všech kolon a souvisejícího zařízení potřebného na 

čištění jednotlivých aromatických látek. 

    

Toluenová kolona    TOLC - -     

Xylenová opakovací kolona    XYLC - -     

Kolona na těžké aromatické látky   HVYARO - -     

Hydrogenační dealkylace HDA   Surovina 2,45 Dealkylace toluenu a xylenů na benzen na pevném katalytickém loži za 

přítomnosti vodíku při nízkém až středním tlaku.  

Toluen, xyleny, 

vodík 

Benzen 

Disproporcionace toluenu/dealkylace 

toluenu 

TDP   Surovina 1,85 Proces na pevném katalytickém loži na přeměnu toluenu na benzen a xylen 

za přítomnosti vodíku. 

    

Výroba cyklohexanu CYC6   Produkt 3,00 Hydrogenace benzenu na cyklohexan pomocí katalyzátoru při vysokém Benzen, vodík Cyklohexan 
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tlaku.  

Izomerizace xylenu XYISOM   Surovina 1,85 Izomerizace směsi xylenů na paraxylen. Směs xylenů Směs xylenů 

bohatých na 

paraxylen 

Výroba paraxylenu PXYL   Produkt 6,40 Fyzická separace paraxylenu ze směsi xylenů. Směs xylenů 

bohatých na 

paraxylen 

Paraxylen, jiné 

směsi xylenů 

Adsorpce paraxylenu    ADS   

Krystalizace paraxylenu   CRY   

Štěpení xylenu   XYLS     Příspěvek těchto kolon a souvisejícího zařízení je zařazen do PXYL.     

Opakovací kolona na orthoxylen   OXYLRC         

Výroba metaxylenu U82   Produkt 11,10 Výroba metaxylenu ze směsi xylenů Směs xylenů Metaxylen 

Výroba ftalanhydridu     Produkt 14,40 Výroba ftalanhydridu z orthoxylenu a naftalenu Orthoxylen, 

naftalen 

Ftalanhydrid 

Výroba maleinanhydridu     Produkt 20,80 Výroba maleianhydridu oxidací n-butanu nebo benzenu n-butan, 

benzen, kyslík 

Maleinanhydrid 

Výroba ethylbenzenu EBZ   Produkt 1,55 Slučování benzenu a ethylenu Benzen, ethylen Ethylbenzen 

Destilace ethylbenzenu   EBZD     Příspěvek těchto kolon a souvisejícího zařízení je zařazen do EBZ.     

Výroba kumenu CUM   Produkt 5,00 Alkylace benzenu s propylenem Benzen, 

propylen 

Kumen 

Výroba fenolu     Produkt 1,15 Výroba fenolu z benzenu a propylenu     
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MAZIVA A VOSKY               

Extrakce mazacích olejů rozpouštědly SOLVEX   Surovina 

  

  

  

  

2,10 Extrakce aromatických sloučenin rozpouštědlem z meziproduktů při výrobě 

základních mazacích olejů. Zahrnuje regeneraci rozpouštědla. Při různých 

patentovaných procesech se používají různá rozpouštědla. 

Různé 

meziprodukty 

mazacích olejů 

Dearomatizované 

meziprodukty 

mazacích olejů, 

extrakt 

aromatických 

látek 

Rozpouštědlem je furfural    FUR 

Rozpouštědlem je NMP    NMP 

Rozpouštědlem je fenol    PHE 

Rozpouštědlem je SO2    SDO  

Odparafinování mazacích olejů 

rozpouštědly 

SDWAX   Surovina 

  

  

  

  

4,55 Odstraňování rozpouštědla z dlouhých parafinových řetězců (vosku) 

z meziproduktů při výrobě mazacích olejů. Při různých patentovaných 

procesech se používají různá rozpouštědla. 

Různé 

meziprodukty 

mazacích olejů 

Odparafinované 

meziprodukty 

mazacích olejů, 

vosk Rozpouštědlem je chlorovaný 

uhlovodík  

  CHL 

Rozpouštědlem je MEK/toluen    MEK 

Rozpouštědlem je MEK/MIBK      MIB  

Rozpouštědlem je propan    PRP  

Izomerizace katalytického parafinu CDWAX   Surovina 

  

  

1,60 Katalytický rozklad dlouhých parafinových řetězců v meziproduktech při 

výrobě mazacích olejů. 

Různé 

meziprodukty 

mazacích olejů 

Odparafinované 

meziprodukty 

mazacích olejů Izomerizace katalytického parafinu a 

odparafinování  

  ISO 

Selektivní krakování parafinu    SWC  
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Hydrokrakovací jednotka pro výrobu 

mazacích olejů 

    Surovina 

  

  

  

  

  

2,50 Hydrokrakování těžkých surovin pro výrobu mazacích olejů. Vakuové 

plynové oleje 

Celý sortiment 

hydro-

krakovaných 

produktů od 

lehkých plynů až 

po plynový olej, 

meziprodukty 

mazacích olejů 

Hydrokrakovací jednotka pro výrobu 

mazacích olejů s multifrakční destilací  

LHYC HCM 

Hydrokrakovací jednotka pro výrobu 

mazacích olejů s vakuovou destilací 

  HCS 

H/F pro výrobu mazacích olejů s 

vakuovou destilací 

LHYFT HFS 

H/T pro výrobu mazacích olejů s 

multifrakční destilací  

  HTM 

H/T pro výrobu mazacích olejů s 

vakuovou destilací  

 

 

  HTS  

Odolejování vosků WDOIL   Produkt 

  

  

  

  

12,00 

  

  

  

  

Odstraňování rozpouštědla z lehčích uhlovodíků z vosku získaného při 

odparafinování maziv (SDWAX) 

Surový vosk Odolejovaný 

vosk, lehký vosk 

Rozpouštědlem je chlorovaný 

uhlovodík  

  CHL 

Rozpouštědlem je MEK/toluen    MEK 

Rozpouštědlem je MEK/MIBK    MIB  

Rozpouštědlem je propan    PRP  
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Hydrogenace mazacích olejů/parafinu     Surovina 

  

  

  

  

  

  

1,15 

  

  

  

  

  

  

Hydrogenace frakcí mazacích olejů a vosku za účelem zlepšení kvality Meziprodukty 

mazacích olejů, 

vosk, vodík 

Hydrogenované 

frakce mazacích 

olejů, vosk Jednotka H/F pro výrobu mazacích 

olejů s vakuovou destilací 

LHYFT HFS  

Jednotka H/T pro výrobu mazacích 

olejů s multifrakční destilací  

  HTM  

Jednotka H/T pro výrobu mazacích 

olejů s vakuovou destilací  

  HTS  

Jednotka H/F pro výrobu vosků s 

vakuovou destilací 

WHYFT  HFS  

Jednotka H/T pro výrobu vosků s 

multifrakční destilací 

  HTM  

Jednotka H/T pro výrobu vosků s 

vakuovou destilací 

  HTS  

             

ROZPOUŠTĚDLA               

Hydrogenace rozpouštědlem U1   Surovina 1,25 Hydrogenace různých frakcí destilátu pro výrobu rozpouštědel Frakce destilátu, 

vodík 

Hydrogenované 

frakce 

rozpouštědel 

Frakcionace rozpouštědlem SOLVF   Surovina 0,90 Frakcionace různých frakcí destilátu pro výrobu rozpouštědel Frakce destilátu Frakce destilátu 

Molekulární síto pro parafiny C10+ U88   Produkt 1,85 Separace těžkých parafínů z kerosenu/lehkého plynového oleje Keroseny/lehké 

plynové oleje 

Frakce destilátu 
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

             

ZPLYNOVÁNÍ ZBYTKOVÝCH LÁTEK               

Částečná oxidace zbytkových frakcí 

(POX) na palivo 

U73   Syntetický 

plyn  

8,20 Výroba syntetického plynu zplynováním (částečnou oxidací) těžkých 

zbytkových látek. Zahrnuje čištění syntetického plynu. 

Těžké zbytkové 

látky, kyslík 

Syntetický plyn, 

CO2 

Částečná oxidace zbytkových frakcí 

(POX) na vodík nebo na methanol 

U72   Syntetický 

plyn  

44,00 Výroba vodíku zplynováním těžkých zbytkových látek a přeměnou 

syntetického plynu na vodík konverzní reakcí. Zahrnuje čištění syntetického 

plynu a separaci CO2. 

Těžké zbytkové 

látky, kyslík, 

pára 

Vodík, CO2. Také 

CO, pokud dále 

probíhá syntéza 

methanolu. 

Methanol U70   Produkt -36,20 Opětovné slučování CO2 a vodík při syntéze methanolu. 

Tento koeficient může být použit pouze s výše uvedeným koeficientem pro 

U72. 

Vodík, CO, CO2 Methanol 

Pneumatické třídění U79   Kyslík 

(MNm3/a) 

8,80 Třídění vzduchu na jeho složky včetně kyslíku. Obvykle kryogenní, ale 

koeficient se vztahuje na všechny procesy. 

Vzduch Kyslík, jiné složky 

vzduchu 

             

RŮZNÉ               

Frakcionace získaných ropných plynů 

(NGL) 

    Zakou-

pená 

surovina 

1,00 Frakcionace NGL (lehké kapalné uhlovodíky získané jako vedlejší produkt 

při výrobě zemního plynu) na využitelné frakce. Zahrnuje všechny kolony na 

výrobu samostatných frakcí, ale pouze pokud jsou použity na frakcionaci 

zakoupených NGL. 

NGL Různé lehké 

frakce 

Jednotka na odstraňování ethanu DETH   - - Koeficient CWT platí pro čistou surovinu NGL, tedy bez samostatného 

příspěvku z jednotlivých kolon. 

    

Jednotka na odstraňování propanu DPRO   - -       
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Jednotka na odstraňování butanu DBUT   - -       

Speciální frakcionace         Tyto frakcionační kolony se nacházejí na různých místech v rafinériích. Jejich 

příspěvek je již zahrnut v koeficientech CWT příslušných jednotek nebo 

statisticky v koeficientu pro externí zařízení. Proto zde nevzniká nárok na 

další koeficient CWT. 

    

Jednotka na odstraňování ethanu             

Jednotka na odstraňování propanu             

Jednotka na odstraňování izobutanu   DIB         

Jednotka na odstraňování butanu             

Jednotka na odstraňování izopentanu   DIP         

Jednotka na odstraňování pentanu             

Jednotka na odstraňování izohexanu             

Jednotka na odstraňování hexanu             

Jednotka na odstraňování izoheptanu             

Jednotka na odstraňování heptanu             

Štěpení nafty             

Konvenční štěpení   CONV         

Štěpení s jednou střední frakcí 

(Heartcut) 

  HC1         

Štěpení se dvěma středními frakcemi 

(Heartcut) 

  HC2         
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

Standardní kolona s odčerpáváním 

střední frakce 

  HCD         

Štěpení alkylátu             

Konvenční štěpení   CONV         

Speciální frakcionace (pokračování)       

Štěpení s jednou střední frakcí 

(Heartcut) 

  HC1         

Štěpení se dvěma středními frakcemi 

(Heartcut) 

  HC2         

Standardní kolona s odčerpáváním 

střední frakce 

  HCD         

Štěpení reformátu             

Štěpení s jednou střední frakcí 

(Heartcut) 

  CONV         

Štěpení se dvěma středními frakcemi 

(Heartcut) 

  HC1         

Standardní kolona s odčerpáváním 

střední frakce 

  HC2         

Štěpení s jednou střední frakcí 

(Heartcut) 

  HCD         

Čištění spalin U35/U89   MNm3/a 0,10 Odsíření a čištění spalin z ohřívačů a kotlů v rafinérii. Zahrnuje všechny tyto Rafinérské Vyčištěné spaliny 
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Výrobní jednotka  ID 

procesu 

Solomon  

Typ 

procesu 

Solomon  

Báze 

činnosti 

Koefi

cient 

CWT  

Popis Typická/é 

surovina/y 

Typický/é 

produkt/y 

procesy. spaliny  

Čištění a komprese palivového plynu 

pro prodej 

U31   Spotřeba 

na 

kompresi 

nebo 

spotřeba 

energie 

(kW) 

0,15 Čištění a komprese rafinérského topného plynu na prodej třetím stranám. Rafinérský topný 

plyn  

Vyčištěný 

rafinérský topný 

plyn  

Odsolování mořské vody DESAL   Produkt 

(voda) 

1,15 Odsolování mořské vody. Zahrnuje všechny takovéto procesy. Mořská voda Odsolená voda 
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37 Krytinové tašky 

 

Referenční úroveň produktu 

0,144 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko neexistuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna krytinových tašek (obchodovatelná produkce) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň tohoto produktu zahrnuje:  

 

„Pálené krytinové tašky specifikované v normě EN 1304:2005 kromě modrých redukčně pálených 

krytinových tašek a příslušenství.“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Příslušenství definované pod kódem PRODCOM 2007 26 40 12 70 je třeba vyloučit. 

 

Kód PRODCOM 

2007 

Popis 

26.40.12.50  Nežáruvzdorné keramické krytinové tašky 

Kromě:  

26 40 12 70 

Nežáruvzdorné keramické stavební výrobky (včetně komínových nástavců, 

komínových krytů, komínových vložek a kouřovodových bloků, architektonických 

ornamentů, větracích mřížek, keramických lišt; vyjma trubek, okapových žlabů 

apod.) 
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Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis zahrnutých procesů a emisí 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními procesy  

- příprava surovin  

- míšení komponentů  

- tvarování a formování  

- sušení  

- vypalování  

- povrchová úprava produktů a  

- čištění spalin.“ 

 

Emise související s výrobou a spotřebou elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se však teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze 

v případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto 

v referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 
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Předběžný příděl bezplatných povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

krytinové tašky se vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící krytinové 

tašky (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro krytinové tašky (vyjádřeno v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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38 Sulfátová krátkovláknitá buničina 

 

Referenční úroveň produktu 

0,12 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu). 

 

Produkce zařízení je definována jako čistá obchodovatelná produkce v metrických tunách produktu 

vysušeného na vzduchu (ADT) naměřená na konci výrobního procesu. V případě produkce buničiny se 

produkce definuje jako celkové množství vyrobené buničiny včetně buničiny jak pro interní dodávky do 

papíren, tak uváděné na trh. Metrickou tunou produktu vysušeného na vzduchu se rozumí produkt 

obsahující 90 % sušiny.  

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Sulfátová krátkovláknitá buničina je dřevná buničina vyrobená sulfátovým chemickým procesem z 

varného roztoku, pro kterou je typická délka vlákna 1–1,5 mm a která se používá hlavně k výrobě 

produktů s velmi jemnou strukturou a velkým objemem, jako je hedvábný papír nebo papír do tiskáren, 

vyjádřená v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu) čisté obchodovatelné 

produkce“ 

 

Tato referenční úroveň se nevztahuje na sulfátovou dlouhovláknitou buničinu (viz oddíl 27). 
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V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN). Kódy se vztahují také na sulfátovou 

dlouhovláknitou buničinu (viz oddíl 27). 

 

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

kód PRODCOM Popis 

21.11.12.13 Nebělená jehličnanová sulfátová nebo natronová buničina (jiná než viskózová) 

21.11.12.15 Polobělená nebo bělená jehličnanová sulfátová nebo natronová buničina (jiná než 

viskózová) 

21.11.12.53 Nebělená sulfátová nebo natronová buničina jiná než jehličnatá (jiná než viskózová) 

21.11.12.55 Polobělená nebo bělená sulfátová nebo natronová buničina jiná než jehličnatá (jiná 

než viskózová) 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4703.11 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

nebělená jehličnanová 

17.11.12.00 

4703.19 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

nebělená nejehličnanová 

17.11.12.00 

4703,21 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

polobělená nebo bělená jehličnanová 

17.11.12.00 

4703,29 - Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování, 

polobělená nebo bělená nejehličnanová 

17.11.12.00 

 

Podzařízení vyrábějící buničinu může převádět teplo jinému podzařízení. To je typicky případ 

integrovaných závodů, které vyrábějí jak buničinu, tak papír. V těchto případech by historická úroveň 
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činnosti pro daný produkt měla zohledňovat pouze buničinu, která se uvádí na trh a která se v tomtéž 

zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních nezpracovává na papír.8 

 

Příklad: jestliže holandr vyrábí 100 tun buničiny, a pouze 1 ADT (tuna produktu vysušeného na vzduchu) 

se prodává na trhu, pak se bezplatné přidělení povolenek v této referenční úrovni týká pouze 1 ADT. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby buničiny (zejména: 

- holandr, 

- regenerační kotel, 

- sekci sušení buničiny 

- vápennou pec 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený) 

 

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

                                                           

8 V případě, že zařízení zahrnuje dílčí zařízení vyrábějící buničinu (sulfátovou krátkovláknitou buničinu, sulfátovou dlouhovláknitou buničinu, 

termomechanickou a mechanickou buničinu, sulfitovou buničinu nebo další druhy buničiny, na které se nevztahuje referenční úroveň produktu), 

která vyvážejí měřitelné teplo do jiných technicky propojených dílčích zařízení, v předběžném celkovém ročním množství bezplatně přidělených 

povolenek na emise se zohlední – aniž je tím dotčeno předběžné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených jiným dílčím 

zařízením dotčeného zařízení – předběžné roční množství bezplatně přidělených povolenek na emise, pouze pokud jsou produkty z buničiny 

vyrobené tímto dílčím zařízením uvedeny na trh a nejsou v tomtéž zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních zpracovávány na papír. 

(čl. 10 odst. 7 rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v 

celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES) 
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- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů 

- dálkové vytápění.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

sulfátovou krátkovláknitou buničinu vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

sulfátovou krátkovláknitou buničinu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro sulfátovou krátkovláknitou buničinu (vyjádřená v EUA na 

jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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39 Slinuté dolomitické vápno 

 

Referenční úroveň produktu 

1,449 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna slinutého dolomitického vápna (obchodovatelný produkt) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Směs oxidů vápníku a hořčíku používaná výlučně k výrobě žáruvzdorných cihel a jiných žáruvzdorných 

výrobků o objemové hmotnosti min. 3,05 g/cm3.“  

 

Tato objemová hmotnost se používá k rozlišení slinutého dolomitického vápna od dolomitického vápna. 

V případě slinutého dolomitického vápna není zapotřebí provádět žádné opravy u CaO a MgO. 

 

V následující tabulce je uveden příslušný kód PRODCOM 2007. Definice zahrnuje produkt slinuté 

dolomitické vápno, pro který byla stanovena referenční úroveň, ale také produkty dolomitické vápno s 

velmi nízkým obsahem uhlíku a běžné dolomitické vápno (viz oddíl 13), které mají jiné vlastnosti a na 

které se tato referenční úroveň produktu nevztahuje. 

 

kód PRODCOM Popis 

14.12.20.50 Kalcinovaný a spékaný dolomit 
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Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou slinutého dolomitického vápna.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Na obr. 9 jsou graficky znázorněny systémové hranice 
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Obr. 9. Systémové hranice (dle Sector Rule book for the development of CO2 benchmarks for the European lime 

sector, 2010) 

 

Legenda: 

Emise CO2, k nimž se přihlíží při odvozování referenčních úrovní 

Hranice, k nimž se přihlíží při určování referenční úrovně 

Emise CO2 

Vápenec / dolomit 

Příprava paliva (např. zahřívání těžkého topného oleje) 

Kalcinace / slinování 

Čištění spalin (např. dodatečné spalování) 

Produkt: vápno / dolomitické vápno / slinuté dolomitické vápno 

 

Předběžné přidělování povolenek 



 198 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

slinuté dolomitické vápno vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící slinuté 

dolomitické vápno (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro slinuté dolomitické vápno (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu). 

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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40 Aglomerovaná ruda 

 

Referenční úroveň produktu 

0,171 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna aglomerované rudy 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Aglomerovaný železnorudný produkt obsahující drcenou železnou rudu, tavidla a recyklační materiály 

obsahující železo, s chemickými a fyzikálními vlastnostmi, jako je úroveň zásaditosti, mechanické pevnosti 

a pórovitosti, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné železo a nezbytná tavidla podrobit procesům 

redukce železné rudy.“ 

 

Referenčním produktem je obchodovatelný aglomerát dodávaný do vysoké pece ve stavu, v jakém 

opouští aglomerační závod. V případě, že ve vysoké peci probíhá významný proces třídění, může být 

tento objem upraven tak, aby zohledňoval poměr třídění na výstupu ze zásobníků. 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

13.10.10.50 Aglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků) 
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Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Podle metodiky NACE jsou podniky zařazeny podle kódu hlavní činnosti. Proto jsou činnosti jako 

aglomerace, koksování uhlí, odlévání atd. prováděné v ocelárně registrovány pod kódem NACE 27.10. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami: 

- spékací pás, 

- zážeh, 

- jednotka přípravy vsázky, 

- třídění horkého aglomerátu, 

- chlazení aglomerátu, 

- prosévání za studena, 

- výroba páry.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 
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podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

aglomerovanou rudu vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

aglomerovanou rudu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro aglomerovanou rudu (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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41 Uhličitan sodný 

 

Referenční úroveň produktu 

0,843 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna uhličitanu sodného (vyjádřená v celkové hrubé produkci) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Uhličitan sodný vyjádřený v celkové hrubé produkci s výjimkou koncentrovaného uhličitanu sodného 

získaného jako vedlejší produkt v síti výroby kaprolaktamu.“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

24.13.33.10 Uhličitan sodný 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

“Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami 

- čištění solankových roztoků, 

- kalcinace vápence a výroba vápenného mléka, 

- absorpce čpavku, 

- srážení NaHCO3, 

- filtrace nebo separace krystalů NaHCO3 z matečného roztoku, 

- rozklad NaHCO3 na Na2CO3, 

- recyklace čpavku, 

- zahušťování nebo výroba těžké sody.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

uhličitan sodný vypočítá takto:  
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PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící uhličitan 

sodný (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro uhličitan sodný (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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42 Prášek sušený rozprašováním 

 

Referenční úroveň produktu 

0,076 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna vyrobeného prášku 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Prášek sušený rozprašováním pro výrobu za sucha lisovaných obkládaček a podlahových dlaždic.“ 

 

V tomto kontextu se za sucha lisovanými obkládačkami a podlahovými dlaždicemi (kód PRODCOM 2007 

je 26.30.10) rozumí tenké glazované či neglazované desky z pálené hlíny a/nebo jiných anorganických 

surovin, které se používají jako obklady podlah a stěn. 

 

Pro tento meziprodukt neexistují žádné kodifikované normy. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou prášku sušeného rozprašováním.“ 
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Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

prášek sušený rozprašováním vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící prášek 

sušený rozprašováním (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro prášek sušený rozprašováním (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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43 S-PVC 

 

Referenční úroveň produktu 

0,085 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna S-PVC (obchodovatelný produkt, čistota 100 %) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Polyvinylchlorid; bez příměsí jakýchkoli jiných látek, sestávající z částic PVC o střední velikosti 50–200 

μm.” 

 

V následující tabulce je příslušný produkt uveden podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. Tento 

kód PRODCOM se vztahuje také na E-PVC.  

 

kód PRODCOM Popis 

24.16.30.10 Polyvinylchlorid, nesmíšený s jinými látkami, v primárních formách.  

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V CIM jsou systémové hranice definovány takto: 

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou S-PVC, kromě výroby monomeru 

vinylchloridu.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího S-

PVC vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící S-PVC 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro S-PVC (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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44 Provoz ethylenové jednotky (chemické látky vysoké hodnoty) 

 

Referenční úroveň produktu 

0,702 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna acetylenu, ethylenu, propylenu, butadienu, benzenu a vodíku 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Směs chemických látek vysoké hodnoty (HVC), vyjádřená celkovou hmotností acetylenu, ethylenu, 

propylenu, butadienu, benzenu a vodíku, s výjimkou HVC z doplňkové frakce (vodíku, ethylenu, jiných 

HVC) přičemž obsah ethylenu dosahuje alespoň 30 % hmotnostních celé produktové směsi a obsah HVC, 

plynných pohonných hmot, butenů a kapalných uhlovodíků společně dosahuje alespoň 50 % 

hmotnostních celé produktové směsi.“ 

 

Jinými slovy, součástí směsi chemických látek vysoké hodnoty (HVC) mohou být tyto chemické látky: 

- acetylen 

- ethylen 

- propylen 

- butadien 

- benzen 

- vodík (chemický vodík oddělený od CH4) 
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Produktová směs uvedených chemických látek odpovídá definici této referenční úrovně produktu v 

případě, že jsou splněny dvě podmínky: 

1. obsah ethylenu dosahuje alespoň 30 % hmotnostních celé produktové směsi9,  

2. obsah HVC, plynných pohonných hmot, butenů a kapalných uhlovodíků dosahuje alespoň 50 % 

procent hmotnostních celkové produktové směsi.  

 

Referenční úroveň se nevztahuje na HVC z doplňkových frakcí (vodík, ethylen, ostatní HVC), u kterých 

jsou povolenky přidělovány na základě konkrétních emisních faktorů (viz níže uvedený výpočet 

předběžného přidělování povolenek). 

 

                                                           

9 To se netýká celkového množství HVC. 
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Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V příloze I bodu 2 CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu provoz ethylenové jednotky (HVC) definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou chemických látek vysoké hodnoty, jako 

jsou čištěné výrobky nebo meziprodukty s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší 

obchodovatelné formě (surový C4, nehydrogenovaný pyrolýzní benzin), kromě extrakce C4 (zařízení na 

výrobu butadienu), hydrogenace C4, hydrogenace pyrolýzního benzinu a extrakce aromatických látek a 

jejich logistika/skladování pro běžný provoz. Pro určení nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba 

elektřiny v rámci systémových hranic.“  

 

Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou těchto produktů: 

- Chemické látky vysoké hodnoty, jako jsou čištěné výrobky 

- meziprodukty s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší obchodovatelné formě 

(surový C4, nehydrogenovaný pyrolýzní benzin) 

 

Referenční úroveň zahrnuje zařízení, která jsou nutná k výrobě HVC jako čištěného produktu nebo 

meziproduktu s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší obchodovatelné formě (surový C4, 

nehydrogenovaný pyrolýzní benzin), a to zejména: 

- zařízení pro hydrogenaci acetylenu nebo, je-li nainstalováno, pro extrakci acetylenu  

- separátor ethylenu 

- separátor propylenu 

- vodík (střídavá tlaková adsorpce) 

- chladicí vodojem a chladicí čerpadla 

- zahrnuto je nepřetržité spalování plynu z krakování. Spalovací zařízení je považováno za 

bezpečnostní zařízení, při výpočtu emisí CO2 závodu se přihlíží pouze k palivu nutnému pro 

zajištění nepřetržitého provozu pilotní spalovací jednotky. 

- doplňkové jednotky pro metatezi 

- krakovací pec, 
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- zařízení pro primární frakcionaci 

- zchlazení 

 

Vyloučeny jsou tyto procesy: 

- extrakce C4 (zařízení na výrobu butadienu) 

- hydrogenace C4 

- hydrogenace pyrolýzního benzinu a extrakce aromatických látek 

- logistika/skladování pro běžný provoz 

 

Pro určení nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ Na tyto 

emise se nevztahuje přidělování bezplatných povolenek, ale používají se k jejich výpočtu (viz níže).  

 

Na obr. 10 jsou graficky znázorněny zahrnuté procesy. 
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Obr. 10 Systémové hranice referenční úrovně provoz ethylenové jednotky (Rule book for Steam Cracking, 2010)  

 

Legenda: 

Schématické znázornění krakovací jednotky (systémová hranice) (první schéma zařízení pro odstraňování metanu) 

Systémová hranice krakovací jednotky 

vstupní surovina 

pec 

primární dělení 
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zchlazení 

metody Cold Box (a PSA) 

extrakce acetylenu / hydrogenace 

separátor EE 

zařízení pro odstraňování metanu 

zařízení pro odstraňování ethanu 

zařízení pro odstraňování propanu 

separátor PP 

zařízení pro odstraňování butanu 

produkty 

- chemický H2 

- ethylen 

- propylen 

- acetylen 

- atd. 

pec 

odvzdušňovač+pec 

ohřívač přívodní vody 

čerpadla 

 

systém spalování 

chladicí voda 

surový pyrolýzní benzin 

hydrogenace benzinu / destilační jednotka 

hydrogenovaný pyrolýzní benzin 

aromatické látky 

doplňková jednotka pro metatezi 
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zařízení na výrobu butadienu 

butadien 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu je u provozu ethylenové jednotky založena na celkových emisích, protože 

energie z paliv je zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých 

emisí. Aby bylo srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně 

přidělené povolenky se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi.  

 

Referenční úroveň provozu ethylenové jednotky se nevztahuje na produkty vyrobené z tzv. doplňkových 

frakcí (chemických látek vysoké hodnoty, které nejsou vyráběny v hlavním procesu) ani na emise s nimi 

související. K HVC z doplňkových frakcí se nicméně přihlíží při přidělování bezplatných povolenek na 

základě konkrétních emisních faktorů. 

 

Vzhledem k výše uvedenému by mělo být množství předběžně přidělených povolenek u provozu 

ethylenové jednotky určeno pomocí následujícího zvláštního vzorce:  

 

)MEDIAN(HSF0.16)MEDIAN(HSF0.24)MEDIAN(HSF1.78...                                          

...)HSFHSFHSFMEDIAN(HALBM
EmEmEm

EmEm
F

kO,kE,kH,

kO,kE,kH,ktotal,HVC,ingSteamCrack
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P  

 

Kde: 
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PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu zajišťující provoz 

ethylenové jednotky (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro provoz ethylenové jednotky (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic provozu ethylenové jednotky ve výchozím 

období. Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci 

systému ETS, které se spotřebovává v rámci systémových hranic provozu ethylenové 

jednotky. Z přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny 

nebo čistého vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém 

ETS, i od subjektů, které pod systém ETS nespadají.  

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího HVC. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období ze zařízení 

spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS 

nespadají, do zařízení zajišťujícího provoz ethylenové jednotky, 

vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic provozu ethylenové 

jednotky ve výchozím období. Bez ohledu na to, kde a jak se elektřina vyrábí, se tyto 

emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic provozu 

ethylenové jednotky ve výchozím období, vyjádřeno v MWh.  
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ktotalHVCHAL ,,  Historická úroveň činnosti pro celkovou výrobu chemických látek vysoké hodnoty v roce 

k výchozímu období vyjádřená v tunách HVC. 

kHHSF ,
 historická výroba vodíku z doplňkových frakcí v roce k výchozímu období vyjádřená v 

tunách vodíku 

kEHSF ,
 historická výroba ethylenu z doplňkových frakcí v roce k výchozímu období vyjádřená v 

tunách ethylenu 

kOHSF ,
 historická výroba ostatních chemických látek vysoké hodnoty z doplňkových frakcí v roce 

k výchozímu období vyjádřená v tunách HVC. V tomto kontextu se ostatními chemickými 

látkami vysoké hodnoty rozumí souhrnné množství acetylenu, propylenu, butadienu a 

benzenu. 
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45 Styren 

 

Referenční úroveň produktu 

0,527 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna styrenu (obchodovatelný produkt) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Monomer styrenu (vinylbenzen, číslo CAS: 100-42-5)” 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

24.14.12.50 Styren 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 
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V příloze I bodu 2 CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu styren definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou 

- styrenu 

- meziproduktu ethylbenzenu (v množství používaném jako frakce při výrobě styrenu). 

 

Pro určení nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“ 

 

Hranice zařízení se vztahují na výrobu ethylbenzenu a styrenu s veškerým vybavením potřebným k 

výrobě těchto látek, např. k čištění suroviny, čištění produktu, čištění odpadní vody a odpadních plynů, 

nakládací zařízení a dalších přímo souvisejících oblastí, které jsou běžnou součástí průmyslové výroby, 

včetně zařízení na chladicí vodu a zařízení zajišťujících dodávky vzduchu a dusíku. K energii vynaložené na 

tyto služby se přihlíží, ať už jsou zajišťovány přímo výrobcem styrenu, nebo zakoupeny od místního 

dodavatele.  

 

Obecně lze monomer styrenu (SM) vyrábět dvěma výrobními postupy: dehydrogenací (standardní) a 

postupem propylenoxid – monomer styrenu (PO-SM). U postupu PO-SM je třeba rozdělit emise na sekce 

související se SM (na které se vztahuje referenční úroveň produktu), sekce související s PO (které jsou z 

referenční úrovně produktu vyloučeny) a sekci související jak s PO, tak se SM, „sekci oxidace“. Referenční 

úroveň produktu se vztahuje na 50 % spotřeby energie v sekci oxidace (součástí je rozsáhlý proud 

recyklace EB), 100 % spotřeby energie související se sekcemi SM (včetně rekuperace EB, destilace MBA, 

hydrogenace a dehydratace) a 0 % spotřeby energie související se sekcí PO (včetně epoxidace, destilace 

propylenu a čištění PO). 

 

U zařízení vyrábějících jak propylenoxid, tak monomer styrenu, jsou zařízení určená výhradně na provoz 

jednotky propylen a propylenoxid z této referenční úrovně produktu vyloučena. 

 

Sdílená zařízení, například zařízení pro nakládání s odpadem, jsou do referenční úrovně styrenu zahrnuta 

tehdy, je-li to považováno za vhodné. Pokud například zařízení na čištění odpadní vody čistí 30 % 

odpadní vody z výroby styrenu a 70 % odpadní vody z ostatních zařízení v témže závodě, pak 30 % 

přímých emisí na zařízení na čištění odpadní vody spadá pod výrobu styrenu.  
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Pokud jde o určení úrovně nepřímých emisí, celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic 

odpovídá celkové spotřebě elektřiny zaměnitelné za teplo s ohledem na tepelná čerpadla používaná v 

sekci destilace. Na tyto emise se nevztahuje přidělování bezplatných povolenek, ale používají se k jejich 

výpočtu (viz níže).  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu je u styrenu založena na celkových emisích, protože energie z paliv je 

zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo 

srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně přidělené povolenky 

se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi:  

 

PP
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící styren 

(vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro styren (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby styrenu ve výchozím období. Přímé 

emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, které 

se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby styrenu. Z přímých emisí 

jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají.  

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího styren. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se tyto emise 

vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 

 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího styren, 

vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby styrenu ve 

výchozím období. Tyto emise se vyjadřují v tunách CO2 a vypočítají se takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Zaměnitelná spotřeba elektřiny tepelných čerpadel v sekci destilace v 

rámci systémových hranic výroby styrenu ve výchozím období, 

vyjádřeno v MWh.  
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46 Sulfitová buničina, termomechanická a mechanická buničina 

 

Referenční úroveň produktu 

0,02 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu). 

 

Produkce zařízení je definována jako čistá obchodovatelná produkce v metrických tunách produktu 

vysušeného na vzduchu (ADT) naměřená na konci výrobního procesu. V případě produkce buničiny se 

produkce definuje jako celkové množství vyrobené buničiny včetně buničiny jak pro interní dodávky do 

papíren, tak uváděné na trh. Metrickou tunou produktu vysušeného na vzduchu se rozumí produkt 

obsahující 90 % sušiny.  

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Sulfitová buničina vyrobená specifickým procesem výroby buničiny, např. buničina vyrobená vařením 

dřevěných štěpek v tlakové nádobě za přítomnosti roztoku bisulfitu, vyjádřená v ADT čisté 

obchodovatelné produkce. Sulfitová buničina může být buď bělená, nebo nebělená. 

Mechanická buničina v kvalitě: TMP (termomechanická buničina) a dřevovina, vyjádřená v ADT čisté 

obchodovatelné produkce. Mechanická buničina může být buď bělená, nebo nebělená. 

Tato skupina nezahrnuje menší podskupiny polochemické buničiny a CTMP – chemicko-termomechanické 

buničiny a rozpustné buničiny.“ 

 

Tato referenční úroveň se vztahuje na tyto druhy buničiny: 
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- bělenou nebo nebělenou sulfitovou buničinu vyrobenou procesem výroby sulfitové buničiny 

- bělenou nebo nebělenou mechanickou buničinu v kvalitě: termomechanická buničina (TMP) a 

dřevovina 

 

Z této referenční úrovně jsou vyloučeny tyto podtypy: 

- polochemická buničina 

- chemicko-termomechanická buničina (CTMP) 

- rozpustná buničina 

 

V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN).  

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.11.13.13 Nebělená jehličnanová sulfitová buničina (jiná než viskózová) 

21.11.13.15 Polobělená nebo bělená jehličnanová sulfitová buničina (jiná než viskózová) 

21.11.13.53 Nebělená sulfitová buničina jiná než jehličnanová (jiná než viskózová) 

21.11.13.55 Polobělená nebo bělená sulfitová buničina jiná než jehličnanová (jiná než viskózová) 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4704.11 - Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování, nebělená jehličnanová 17.11.13.00 

4704.19 - Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování, nebělená 

nejehličnanová 

17.11.13.00 

4704.21 - Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování, polobělená nebo 

bělená jehličnanová 

17.11.13.00 
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4704,29 - Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování, polobělená nebo 

bělená nejehličnanová 

17.11.13.00 

4701.00.10 – Termomechanická dřevná buničina 17.11.14.00 

4701.00.10 – Ostatní mechanická dřevná buničina 17.11.14.00 

 

Podzařízení vyrábějící buničinu může převádět teplo jinému podzařízení. To je typicky případ 

integrovaných závodů, které vyrábějí jak buničinu, tak papír. V těchto případech by měla historická 

úroveň činnosti pro daný produkt zohledňovat pouze buničinu, která se uvádí na trh a která se v tomtéž 

zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních nezpracovává na papír.10 

 

Příklad: jestliže holandr vyrábí 100 tun buničiny, a pouze 1 ADT (tuna produktu vysušeného na vzduchu) 

se prodává na trhu, pak se bezplatné přidělení povolenek v této referenční úrovni týká pouze 1 ADT. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby buničiny (zejména: 

- holandr, 

- regenerační kotel, 

- sekci sušení a vápennou pec, 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený). 

 

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

                                                           

10 V případě, že zařízení zahrnuje dílčí zařízení vyrábějící buničinu (sulfátovou krátkovláknitou buničinu, sulfátovou dlouhovláknitou buničinu, 

termomechanickou a mechanickou buničinu, sulfitovou buničinu nebo další druhy buničiny, na které se nevztahuje referenční úroveň produktu), 

která vyvážejí měřitelné teplo do jiných technicky propojených dílčích zařízení, v předběžném celkovém ročním množství bezplatně přidělených 

povolenek na emise se zohlední – aniž je tím dotčeno předběžné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených jiným dílčím 

zařízením dotčeného zařízení – předběžné roční množství bezplatně přidělených povolenek na emise, pouze pokud jsou produkty z buničiny 

vyrobené tímto dílčím zařízením uvedeny na trh a nejsou v tomtéž zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních zpracovávány na papír. 

(čl. 10 odst. 7 rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v 

celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES) 
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- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů a 

- dálkové vytápění.“ 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

sulfátovou buničinu, termomechanickou a mechanickou buničinu vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

sulfátovou buničinu, termomechanickou a mechanickou buničinu (vyjádřený v EUA). 
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PBM : Referenční úroveň pro sulfátovou buničinu, termomechanickou a mechanickou buničinu 

(vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 
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47 Syntetický plyn 

 

Referenční úroveň produktu 

0,242 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna syntetického plynu vztažená k 47 % vodíku v čisté obchodovatelné produkci 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Směsi vodíku a oxidu uhelnatého s obsahem vodíku < 60 % molárního zlomku celkového obsahu vodíku 

plus oxidu uhelnatého na základě součtu všech proudů produktu obsahujících vodík a oxid uhelnatý 

odváděných z příslušného dílčího zařízení a vyjádřených jako 47 % objem. vodíku.“ 

 

Ostatní směsi vodíku a oxidu uhelnatého (tj. směsi obsahující ≥ 60 % molárního zlomku celkového 

obsahu vodíku plus oxidu uhelnatého) nespadají pod referenční úroveň syntetického plynu, ale pod 

referenční úroveň vodíku.  

 

Pro výpočet historických úrovní činnosti je nutné, aby obsah vodíku byl nejméně 38,37 % (molárního 

zlomku celkového obsahu vodíku plus oxidu uhelnatého). U syntetických plynů, které mají nižší obsah 

vodíku, nelze referenční úroveň pro syntetický plyn použít. 

 

Výroba syntetického plynu spadá pod kód NACE 20.11 a číslo PRODCOM vodíku je 24.11.11.50. Oxid 

uhelnatý ani syntetické plyny nemají vlastní číslo PRODCOM (kód 24.11.12.90 označuje ostatní 

anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů).  
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Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V příloze I bodu 2 CIM věnovaném „definici referenčních úrovní produktu a systémových hranic se 

zřetelem ke vzájemné zaměnitelnosti paliva a elektřiny” jsou systémové hranice pro referenční úroveň 

produktu syntetický plyn definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny prvky příslušných výrobních procesů přímo či nepřímo spojené s výrobou syntetického 

plynu a se separací vodíku a oxidu uhelnatého. Tyto prvky se nacházejí mezi: 

a) bodem (body) vstupu uhlovodíkové vstupní suroviny (uhlovodíkových vstupních surovin) a 

paliva (paliv), jsou-li přiváděny odděleně 

b) body výstupu všech proudů produktu obsahujících vodík a/nebo oxid uhelnatý 

c) bodem (body) vstupu nebo výstupu přiváděného nebo odváděného tepla. 

 

Pro určení nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.“  

 

Systémové hranice jsou znázorněny na obr. 11. V souladu s výše uvedenou definicí by do systémových 

hranic měly být zahrnovány zejména tyto výrobní kroky: 

- chemická úprava vstupní suroviny 

- produkce H2/CO se souvisejícími ventilátory pro odvod spalin 

- převedení CO na CO2 a vodík (je-li prováděno) 

- použité separační a čisticí postupy: kryogenní (včetně recyklace CO); absorpce; absorpční 

membrána 

- související proces chlazení a čerpání vody. 
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Obr. 11. Systémové hranice referenční úrovně produktu syntetický plyn (Sector Rule book for hydrogen and 

syngas, 2010) 

 

Legenda: 

         Systémové hranice 

Dodané/získané teplo 

Vstupní surovina – chemická úprava vstupní suroviny Chlazení a čerpání provozní vody 

Palivo – Zařízení na výrobu H2/CO včetně ventilátorů pro odvod spalin - Převedení CO na CO2 a vodík (je-li 

prováděno) – Použité separační a čisticí postupy: kryogenní, (včetně recyklace kapalného CO), absorpce, absorpční 

membrána 

Celkové množství přiváděného/vyváděného tepla  Celkové množství „syntetického plynu“ 

 

 

Na nepřímé emise ze spotřeby elektřiny se nevztahuje přidělování bezplatných povolenek, ale používají 

se k jejich výpočtu (viz níže).  

 

Heat Input/Recovery

H2/CO Generator(s) 
including combustion 

air fans

Water-gas Shift
(if present)

Separation & 
purification functions  
as present:  cryogenic 

(including liquid 
carbon monoxide 

recycle duty); 
adsorption; 
absorption; 
membrane

Chemical conditioning 
of feed

Aggregated heat import/export Aggregated “Syngas”

Feed

Fuel

System Boundary

Cooling & process 
water pumping duty
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V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Referenční úroveň produktu syntetický plyn je založena na celkových emisích, protože energie z paliv je 

zaměnitelná s energií z elektřiny. Přidělování by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo 

srovnávání referenčních úrovní a přidělovaných povolenek konzistentní, předběžně přidělené povolenky 

se vypočítají na základě poměru mezi přímými a celkovými emisemi:  

 

SyngasSyngas
indirectortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
Syngas HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 

Kde: 

SyngasF : Předběžný roční příděl povolenek pro podzařízení s referenční úrovní produktu 

vyrábějící syntetický plyn (vyjádřený v EUA). 

SyngasBM : Referenční úroveň pro syntetický plyn (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic výroby syntetického plynu ve výchozím období. 

Přímé emise dále zahrnují emise z výroby tepla ve stejném zařízení v rámci systému ETS, 

které se spotřebovává v rámci systémových hranic procesu výroby syntetického plynu. Z 

přímých emisí jsou (z definice) vyloučeny všechny emise z výroby elektřiny nebo čistého 

vyváděného/přiváděného tepla z jiných zařízení, jež spadají pod systém ETS, i od 

subjektů, které pod systém ETS nespadají.  

ortNetHeatImpEm : Emise z veškerého čistého měřitelného tepla přiváděného ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod systém ETS nespadají, do 

podzařízení vyrábějícího syntetický plyn. Bez ohledu na to, kde a jak se teplo vyrábí, se 

tyto emise vyjádřené v tunách CO2 počítají takto: 
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62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 

Kde: 

Import Heat Net : Čisté měřitelné teplo přiváděné ve výchozím období z jiných 

zařízení spadajících pod systém ETS i od subjektů, které pod 

systém ETS nespadají, do podzařízení vyrábějícího syntetický 

plyn, vyjádřeno v TJ. 

indirectEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic výroby syntetického 

plynu ve výchozím období. Tyto emise se vyjadřují v tunách CO2 a vypočítají se takto: 

 

465.0use Elec.EmIndirect  

 

Kde: 

use Elec. : Celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby 

syntetického plynu ve výchozím období, vyjádřená v MWh.  

SyngasHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu) (viz níže). 

 

Stanovení historické úrovně činnosti 

Za účelem zajištění rovnocenných podmínek pro výrobu syntetického plynu v rafineriích a chemických 

závodech bylo přidělování bezplatných povolenek pro výrobu syntetického plynu sladěno s přístupem 

CWT pro rafinerie tím, že odkazuje na stanovenou objemovou koncentraci vodíku. Historická úroveň 

činnosti, na základě které se stanoví přidělení bezplatných povolenek, by měla být určena takto: 

 

0007047.0
0863.0

47.0
1 ,2 kH

kCO,H2Syngas

VF
HALMEDIANALH  

 

Kde: 
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SyngasALH : historická úroveň činnosti pro výrobu syntetického plynu v přepočtu na 47% 

vodík 

kCO,H2HAL : historická úroveň činnosti pro výrobu syntetického plynu v přepočtu na 

historický obsah vodíku vyjádřená v m3 za rok při 0°C a 101 325 kPa v roce k 

výchozímu období 

kHVF ,2 : historický objem výroby frakce čistý vodík v roce k výchozímu období  
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48 Testliner a papír na zvlněnou vrstvu 

 

Referenční úroveň produktu 

0,248 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu). 

 

Tuna papíru vysušeného na vzduchu je definována jako papír s 6% obsahem vlhkosti. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Testliner a papír na zvlněnou vrstvu, vyjádřený v ADT čisté obchodovatelné produkce: 

1. Testliner zahrnuje druhy lepenky, které splňují požadavky zvláštních zkoušek prováděných v 

balírenském odvětví, aby mohly být používány jako vnější povrchová vrstva vlnité lepenky, ze 

které se vyrábějí přepravní obaly. Testliner se vyrábí především z vláken získaných z 

recyklovaných vláken.  

2. Papír na zvlněnou vrstvu je hlavní složkou přepravních obalů ze zvlněné lepenky, která se z obou 

stran pokrývá vlnitým papírem (testlinerem/kraftlinerem). Papír na zvlněnou vrstvu zahrnuje 

hlavně papíry vyrobené z recyklovaného vlákna, ale do této skupiny patří také karton nebo 

lepenka, jež byly vyrobeny z chemické a polochemické buničiny.“  

 

Tato referenční úroveň produktu nezahrnuje kraftliner. 
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V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN). 

 

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.12.24.00 Nenatíraný papír na zvlněnou vrstvu, v kotoučích nebo listech 

21.12.25.20 Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti nejvýše 150 g/m
2
, 

v kotoučích nebo listech 

21.12.25.40 Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti větší než 150 

g/m
2
, v kotoučích nebo listech 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4805.24 – Testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti nejvýše 150 g/m
2
, v 

kotoučích nebo listech 

17.12.35.20 

4805.25 – Testliner o plošné hmotnosti větší než 150 g/m
2 17.12.35.40 

4805.1 – Papír na zvlněnou vrstvu 17.12.33.00; 

17.12.34.00 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby papíru (zejména: 

- stroj na výrobu papíru a lepenky 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený) 

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu). 
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Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů a 

- dálkové vytápění.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

testliner a papír na zvlněnou vrstvu vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  
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Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící testliner a 

papír na zvlněnou vrstvu (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro testliner a papír na zvlněnou vrstvu (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

U integrovaných závodů vyrábějících buničinu i papír může podzařízení vyrábějící testliner / papír na 

zvlněnou vrstvu použít přebytek tepla z výrobního procesu buničiny. Tato skutečnost nemá vliv na 

přidělování povolenek podzařízení vyrábějícímu testliner / papír na zvlněnou vrstvu. 
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49 Hedvábný papír 

 

Referenční úroveň produktu 

0,334 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce na tamburu v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na 

vzduchu). 

 

Metrická tuna papíru vysušeného na vzduchu je definována jako papír s 6% obsahem vlhkosti. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Hedvábné papíry, vyjádřené v čisté obchodovatelné produkci na tamburu, zahrnují širokou škálu 

hedvábných a jiných hygienických papírů pro použití v domácnosti nebo v komerčních a průmyslových 

prostorách, jako je 

- toaletní a odličovací papír, 

- kuchyňské utěrky, 

- ručníky a 

- průmyslové utěrky, 

-  výroba dětských plen, 

- hygienických vložek atd. 

 Do této skupiny nepatří hedvábný papír sušený vzduchem (TAD, Through Air Dried).“ 
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Ne všechny výrobní kroky jsou součástí výroby každého produktu (definice a popis procesů pro danou 

referenční úroveň viz níže). Přepočet hmotnosti na tamburu na hotové produkty není v této referenční 

úrovni produktu zahrnut.  

 

V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN). 

 

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

 

 

kód PRODCOM 

2007 

Popis 

21.12.21.30 Buničitá vata 

21.12.21.55 Krepový papír, ubrouskovina o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m
2 

21.12.21.57 Krepový papír, ubrouskovina o plošné hmotnosti > 25 g/m
2
 

 

21.12.21.90 Papírovina pro použití v domácnosti: ostatní 

21.22.11.10 Toaletní papír 

21.22.11.33 Kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír z papíru nebo buničité vaty 

21.22.11.35 Ručníky z papíru nebo buničité vaty 

21.22.11.50 Ubrusy a ubrousky z papíru nebo buničité vaty 

21.22.12.10 Hygienické vložky, tampony a podobné hygienické výrobky z papíru nebo buničité 

vaty 

21.22.12.30 Dětské pleny a podobné hygienické výrobky z papíru nebo buničité vaty 

21.22.12.50 Oděvy a oděvní doplňky z papíru nebo buničité vaty 



 239 

21.22.12.90 Výrobky z papíru pro domácnost, pro hygienické nebo nemocniční účely, j.n. 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4803.00.10 - Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a 

podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy 

zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu 

barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších), buničitá vata 

17.12.20.30 

4803.00.31 - Nejvýše 25 g/m
2 17.12.20.55 

4803.00.39 - Více než 25 g/m
2 17.12.20.57 

4803.00.90 – Ostatní 17.12.20.90 

4818 Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, 

používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm 

nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, 

ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické 

nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů 

zplstěných buničinových vláken 

17.22.11.20; 

17.22.11.40; 

17.22.11.60; 

17.22.11.80; 

17.22.12.20; 

17.22.12.30; 

17.22.12.50; 

17.22.12.90 
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Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby papíru (zejména: 

- stroj na výrobu papíru a lepenky 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený) 

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu). 

 

 

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů 

- dálkové vytápění.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 
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dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

hedvábný papír vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící hedvábný 

papír (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro hedvábný papír (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

U integrovaných závodů vyrábějících buničinu i papír může podzařízení vyrábějící hedvábný papír použít 

přebytek tepla z výrobního procesu buničiny. Tato skutečnost nemá vliv na přidělování povolenek 

podzařízení vyrábějícímu hedvábný papír. 
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50 Nenatíraný karton 

 

Referenční úroveň produktu 

0,237 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu). 

 

Metrická tuna papíru vysušeného na vzduchu je definována jako papír s 6% obsahem vlhkosti. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Tato referenční úroveň zahrnuje širokou škálu nenatíraných výrobků (vyjádřených v ADT čisté 

obchodovatelné produkce), které mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé.  

- Nenatíraný karton se používá hlavně k balení tam, kde hlavní požadovanou vlastností je pevnost 

a tuhost a kde obchodní aspekty sloužit jako nosič informací mají druhořadý význam.  

- Karton se vyrábí z primárních a/nebo recyklovaných vláken, je snadno přehýbatelný, je tuhý a lze 

jej dobře stříhat.  

- Používá se hlavně na krabice pro spotřební výrobky, jako jsou zmrazené potraviny, kosmetické 

výrobky a nádoby na tekutiny; je znám také jako plochá neslepovaná lepenka, skládačková 

lepenka, kartonážní lepenka nebo lepenka pro přepravní obaly či lepenka v rolích (core board).“ 

 

V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN). 
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Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

kód PRODCOM Popis 

  

  

21.12.23.35 Nenatíraný kraftový papír o plošné hmotnosti mezi 150 g/m
2
 a 225 g/m

2 

21.12.23.37 Nenatíraný kraftový papír o plošné hmotnosti větší než 225 g/m
2 

21.12.30.65 Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti 

vyšší než 150 g/m
2
, avšak nižší než 225 g/m

2
 (kromě výrobků zhotovených z výrobků 

čísla 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papír, 

filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky) 

21.12.30.69 Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti 

nejméně 225 g/m
2
 (kromě výrobků zhotovených z výrobků čísla 4802, papíru na 

zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papír, filtračního papíru nebo savého 

napouštěcího papíru) 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4804 Ostatní kraftový papír a lepenka o plošné hmotnosti vyšší než 150 g.m-2, avšak nižší než 

225 g.m-2 

17.12.31.00; 

17.12.32.00; 

17.12.51.00; 

17.12.59.00 

4804.5 - Ostatní kraftový papír a lepenka o plošné hmotnosti nejméně 225 g.m-2 - nebělený 17.12.42.80 

4805.92 – o plošné hmotnosti vyšší než 150 g.m-2, avšak nižší než 225 g.m-2 17.12.42.60 

4805.93 – o plošné hmotnosti nejméně 225 g.m-2, vyrobený ze sběrového papíru  17.12.42.80 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  
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„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby papíru (zejména: 

- stroj na výrobu papíru a lepenky 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený) 

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu). 

 

 

Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů 

- dálkové vytápění.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
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Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

nenatíraný karton vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

nenatíraný karton (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro nenatíraný karton (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

U integrovaných závodů vyrábějících buničinu i papír může podzařízení vyrábějící nenatíraný karton 

použít přebytek tepla z výrobního procesu buničiny. Tato skutečnost nemá vliv na přidělování povolenek 

podzařízení vyrábějícímu nenatíraný karton. 
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51 Nenatíraný bezdřevý papír 

 

Referenční úroveň produktu 

0,318 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Čistá obchodovatelná produkce v ADT (Air Dried Tonnes, tunách produktu vysušeného na vzduchu). 

 

Metrická tuna papíru vysušeného na vzduchu je definována jako papír s 6% obsahem vlhkosti. 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Nenatíraný bezdřevý papír, který zahrnuje nenatírané mechanické a nenatírané bezdřevé papíry, 

vyjádřený v ADT čisté obchodovatelné produkce: 

1. Nenatírané bezdřevé papíry vhodné pro tisk nebo pro jiné grafické účely, vyrobené z různých, 

hlavně primárních vláken, s různě velkým obsahem minerální složky a různými procesy konečné 

úpravy. Tato jakost zahrnuje většinu kancelářských papírů, jako jsou obchodní formuláře, papír 

do kopírek, tiskáren PC, kancelářské potřeby a knihtiskový papír.  

2. Nenatírané mechanické papíry zahrnují specifické jakosti papíru vyrobeného z mechanické 

buničiny, používané k balení nebo ke grafickým účelům/k tisku časopisů.“ 

 

V následujících tabulkách jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 

2007, PRODCOM 2008 a ve společné nomenklatuře (CN).  
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Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách.  

 

kód PRODCOM Popis 

21.12.14.70 Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí 

> 10 % 

21.12.12.00 Ruční papír a lepenka v kotoučích nebo listech (kromě novinového papíru) 

21.12.13.10 Papír a lepenka v kotoučích nebo listech používané jako podklad pro světlocitlivý, 

teplocitlivý anebo elektrocitlivý papír nebo lepenku 

21.12.13.55 Surový tapetový papír v kotoučích nebo listech obsahující nejvýše 10 % 

hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy z celkového obsahu 

21.12.13.59 Surový tapetový papír v kotoučích nebo listech obsahující nejvýše 10 % 

hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy z celkového obsahu 

21.12.14.10 Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí 

≤ 10 % hm a plošná hmotnost činí < 40 g/m
2 

21.12.14.35 Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy 

činí ≤ 10 % hm a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2 avšak ≤ 150 g/m2, v 

kotoučích 

21.12.14.39 Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí 

≤ 10 % hm a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m
2
 avšak ≤ 150 g/m

2
, v listech 

21.12.14.50 Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy 

činí ≤ 10 % hm a plošná hmotnost činí > 150 g/m2 

 

Může platit kód CN/obchodní kód 
Může platit kód 

PRODCOM 2008 

4802 - Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým 

účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v 

pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 

4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka: 

  

4802 61 15 - Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí 

obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % 

hmotnostních: v kotoučích s plošnou hmotností nižší než 72 g/m
2
 a jejichž celkové vlákninové 

složení sestává z více než 50 % hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy. 

17.12.14.70 
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4802 61 80 - Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí 

obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % 

hmotnostních: v kotoučích ostatní 

17.12.14.70 

4802 62 00 - Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí 

obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % 

hmotnostních: V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou 

nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu. 

17.12.14.70 

4802 69 00 - Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí 

obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % 

hmotnostních: ostatní 

17.12.14.70 

4802 20 00 - Papír a lepenka používané jako podklad pro světlocitlivý, teplocitlivý anebo 

elektrocitlivý papír nebo lepenku 

17.12.13.00 

4802 54 - Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy 

nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí 

obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních – s plošnou hmotností nižší než 40 g/m
2 

17.12.14.10 

4802.55 - S plošnou hmotností 40 g/m
2
 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m

2
, v kotoučích: 17.12.14.35 

4802.56 - S plošnou hmotností 40 g/m
2
 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m

2
, v listech (arších) s 

jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v 

nepřeloženém stavu: 

17.12.14.39 

4802.57 – Ostatní, s plošnou hmotností 40 g/m
2
 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m

2 17.12.14.39 

4802.58 – S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m
2
: 17.12.14.50 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy, které jsou součástí procesu výroby papíru (zejména: 

- stroj na výrobu papíru a lepenky 

- energetický systém (ohřívač vody/KVET) s nimi spojený) 

- paliva přímo používaná ve výrobním procesu). 
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Nezahrnuje jiné činnosti prováděné na místě, které nejsou součástí tohoto procesu, jako jsou 

- pilařské činnosti, 

- činnost při opracování dřeva, 

- výroba chemických látek na prodej, 

- zpracování odpadů (zpracování odpadů (sušení, peletování, pálení, ukládání do země) interním, a 

nikoli externím způsobem), 

- výroba PCC (vysráženého uhličitanu vápenatého), 

- čištění zapáchajících plynů, 

- dálkové vytápění.“ 

 

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny.  

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

nenatíraný bezdřevý papír vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  
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Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící 

nenatíraný bezdřevý papír (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro nenatíraný bezdřevý papír (vyjádřená v EUA na jednotku 

produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a 

ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

U integrovaných závodů vyrábějících buničinu i papír může podzařízení vyrábějící nenatíraný bezdřevý 

papír použít přebytek tepla z výrobního procesu buničiny. Tato skutečnost nemá vliv na přidělování 

povolenek podzařízení vyrábějícímu nenatíraný bezdřevý papír. 
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52 Monomer vinylchloridu (VCM) 

 

Referenční úroveň produktu 

0,204 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna vinylchloridu (obchodovatelný produkt, čistota 100 %) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Vinylchlorid (chlorethylen)“ 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007.  

 

kód PRODCOM Popis 

24.14.13.71 Vinylchlorid (chlorethen) 

 

Při určování a definování produktů mohou být kódy PRODCOM užitečné. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z kódů PRODCOM uvedených ve statistikách.  

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  
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„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními krokypřímé chlorování, 

- oxychlorace a 

- krakování EDC na VCM.“ 

 

 

Přímým chlorováním se rozumí chlorování ethylenu. Oxychlorací se rozumí chlorování ethylenu s 

chlorovodíkem (HCl) a kyslíkem.  

 

Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

Referenční úroveň se vztahuje na spalování chlorovaných uhlovodíků obsažených v plynech z 

odplyňování při výrobě EDC/VCM.  

 

Referenční úroveň se nevztahuje na výrobu kyslíku a stlačeného vzduchu, které se při výrobě VCM 

používají jako suroviny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Při výrobě VCM může být do určité míry používán vodík jako palivo, kterým se nahrazují obvyklá paliva 

jako zemní plyn. Tím se sníží přímé emise procesu spalování. Vzhledem k velmi velkému objemu emisí 

skleníkových plynů z výroby vodíku se v referenční úrovni VCM využití vodíku započítává, jako by šlo o 
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zemní plyn. Bezplatné přidělování povolenek jednotlivým zařízením se proto opravuje podle skutečného 

podílu přímých emisí na emisích, na něž se vztahuje referenční úroveň (přímých emisích a pomyslných 

emisích z výroby vodíku)11: 

 

VCMVCM
hydrogendirect

direct
VCM HALBM

EmEm

Em
F  

 

kde: 

VCMF :    předběžný roční příděl na VCM (vyjádřený v EUA).  

directEm : historické přímé emise za výrobu VCM včetně emisí z čistého tepla přiváděného 

ve výchozím období (vyjádřené v t CO2(e)). 

hydrogenEm :  historické pomyslné emise ze spalování vodíku při výrobě VCM ve výchozím 

období (historická spotřeba vodíku na výrobu VCM vynásobená 56,1 t CO2/TJ) 

(vyjádřené v t CO2(e)).  

VCMBM :  referenční úroveň pro VCM (vyjádřená v EUA na tunu VCM). 

VCMHAL :  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období 

stanovená a ověřená při sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

                                                           

11 „Odchylně od čl. 10 odst. 2 písm. a) odpovídá předběžné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených dílčímu zařízení v 

souvislosti s výrobou monomeru vinylchloridu (dále jen "VCM") hodnotě referenční úrovně VCM, která se vynásobí historickou úrovní činnosti 

pro výrobu VCM, vyjádřenou v tunách, a podílem přímých emisí vyprodukovaných při výrobě VCM včetně emisí z čistého dovezeného tepla za 

základní období uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto rozhodnutí, které se vypočítají v souladu s čl. 14 odst. 2 a které jsou vyjádřeny v tunách 

ekvivalentu oxidu uhličitého, a souhrnem těchto přímých emisí a emisí spojených s výrobou vodíku pro účely výroby VCM za základní období 

uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto rozhodnutí, které jsou vyjádřeny v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého a vypočítány na základě historické 

spotřeby tepla při spalování vodíku vyjádřené v terajoulech (TJ), vynásobeným 56,1 tuny oxidu uhličitého na TJ.” (čl. 12 rozhodnutí Komise, 

kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES) 
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53 Bílý cementový slínek 

 

Referenční úroveň produktu 

0,987 povolenky/t 

 

Ohrožení únikem uhlíku pro roky 2013 a 2014 podle rozhodnutí Komise 2010/2/EU 

Riziko existuje 

 

Jednotka výroby 

Tuna bílého cementového slínku (vyjádřeného jako 100% slínek) 

 

Definice a popis zahrnutých produktů 

Podle CIM tato referenční úroveň produktu zahrnuje:  

 

„Bílý cementový slínek pro použití jako hlavní pojící složka při výrobě materiálů, jako jsou spárové vložky, 

keramická lepidla, izolace a kotvicí malty, malty pro průmyslové podlahy, suché omítkové směsi, opravné 

malty a vodotěsné nátěry s maximálním průměrným obsahem Fe2O3 0,4 % hmotn., Cr2O3 0,003 % hmotn. 

a Mn2O3 0,03 % hmotn.“ 

 

Jinými slovy, cementový slínek musí splňovat tato množstevní kritéria, pokud jde o obsah určitých látek: 

1. obsah Fe2O3 nejvýše 0,4 % hmotn.  

2. obsah Cr2O3 nejvýše 0,003 % hmotn. 

3. obsah Mn2O3 nejvýše 0,03 % hmotn. 

 

Tato kritéria je třeba uplatňovat u jednotlivých várek (nejmenších jednotek výroby) slínku. Pouze 

množství, která odpovídají všem těmto kritériím, mohou být považována za „bílý cementový slínek“ a 

měla by se sčítat za každý rok příslušného výchozího období. Pokud nelze uvedená kritéria uplatňovat na 
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jednotlivé várky, hodnocení by mělo být provedeno na větší části produkce, avšak přinejmenším na 

celkové roční výrobě. 

 

Tato tři kvantitativní kritéria lze také považovat za splněná, pokud odrazivost (Ry) slínku zjištěná měřením 

dle ISO 7724 (DIN 5033) dosahuje alespoň 87 % za použití normy založené na BaSO4. 

 

V definici bílého cementového slínku se také uvádí, že se používá jako hlavní pojící složka některých 

výrobků. Vzhledem k tomu, že výše uvedený seznam použití je ucelený, avšak nikoli vyčerpávající, a 

vzhledem k tomu, že nejsou uvedena žádná předepsaná množství, splnění tohoto kritéria by měl 

jednoduše potvrdit provozovatel ve své zprávě o metodice přikládané k formuláři pro sběr dat.  

 

V případech, kdy kritéria pokud jde o složení a použití nejsou splněna, měla by se uplatňovat referenční 

úroveň pro šedý cementový slínek. 

 

V následující tabulce jsou příslušné produkty uvedeny podle definice ve statistikách PRODCOM 2007. 

Tento kód PRODCOM platí také pro šedý cementový slínek (viz oddíl 21). 

 

kód PRODCOM Popis 

26.51.11.00 Cementové slínky 

 

Tyto klasifikace mohou být užitečné při určování a definování produktů. Dle obecných pokynů by však 

identifikace produktů nikdy neměla vycházet pouze z klasifikací ve statistikách. 

 

Definice a popis procesů a emisí pro danou referenční úroveň 

 

V CIM jsou systémové hranice definovány takto:  

 

„Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou bílého cementového slínku.“  
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Emise související s výrobou spotřebované elektřiny jsou ze systémových hranic vyloučeny. 

 

V této referenční úrovni produktu není zahrnuto vyváděné teplo (pára, teplá voda atd.), na které tak 

mohou být přiděleny bezplatné povolenky bez ohledu na to, zda se teplo vyvádí spotřebiteli, na nějž se 

vztahuje systém ETS, nebo spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje. Když se teplo vyvádí 

spotřebiteli, na nějž se vztahuje systém ETS, dostane tento spotřebitel bezplatné povolenky pouze v 

případě, že je zde uplatněna referenční úroveň tepla (přidělování povolenek na teplo je již zahrnuto v 

referenční úrovni produktu). V případě vyvádění tepla spotřebitelům, na něž se systém ETS nevztahuje, 

dostane bezplatné povolenky subjekt, který teplo vyvádí, přičemž je třeba předjímat jedno či dvě 

podzařízení s referenční úrovní tepla. Pokyny k tomuto tématu najdete v CIM, kde je uvedena definice 

měřitelného tepla, a v návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 

Předběžné přidělování povolenek 

Předběžné bezplatné přidělování povolenek se u podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějícího 

bílý cementový slínek vypočítá takto:  

 

PPP HALBMF  

 

Kde: 

PF : Předběžný roční příděl pro podzařízení s referenční úrovní produktu vyrábějící bílý cementový 

slínek (vyjádřený v EUA). 

PBM : Referenční úroveň pro bílý cementový slínek (vyjádřená v EUA na jednotku produktu).  

PHAL  Historická úroveň činnosti, tj. střední roční výroba ve výchozím období stanovená a ověřená při 

sběru výchozích dat (vyjádřená v jednotkách produktu). 

 

 


