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1. ÚVOD 
 

1.1 Statut pokynu 

 

Stanovisko Výboru pro změnu klimatu (Climate Change Committee - CCC) 

Tento pokyn byl vypracován konzultanty v úzké spolupráci s odborníky z členských států a Evropské 

komise. Zohledňuje výsledky diskuzí při několika jednáních Pracovní skupiny III (Working Group III – 

WGIII) Nová odvětví a plyny, organizovaných v rámci fóra pro plnění směrné legislativy (Compliance 

Forum), jakož i připomínky vznesené během několika zasedání WGIII Výboru pro změnu klimatu 

(CCC) a písemné připomínky od zúčastněných stran a expertů z členských států. Dohodlo se, že 

tento pokyn bude reflektovat názory Výboru pro změnu klimatu ze zasedání konaného dne 18. 

března 2010. 

 

Vzhledem ke kompletní revizi směrnice o EU ETS (Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a 

Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES), zejména revizi Přílohy I, 

předchozí pokyny poskytnuté Komisí týkající se působnosti EU ETS jsou pro třetí fázi EU ETS již 

považovány za nepoužitelné. Tento pokyn zohledňuje skutečnost, že směrnici schválil Evropský 

parlament a Rada a pouze Evropský soudní dvůr může vydat konečné rozhodnutí týkající se jejího 

výkladu. 

 

 

1.2 Kontext vzniku pokynu 

 

Tento pokyn byl vypracován jako reakce na požadavky členských států jako další praktický pokyn 

týkající se výkladu Přílohy I revidované směrnice o EU ETS, s účinností od roku 2013. Také Komise 

se domnívá, že pokyn je nezbytný pro dosažení větší jednoty při výkladu směrnice. Tento pokyn je 

koncipován jako nástroj na pomoc členským státům a jejich příslušným orgánům při implementaci 

revidované směrnice a k dosažení jejího konzistentního výkladu, jako podpory pro harmonizaci a 

prevenci možného zneužití nebo narušení hospodářské soutěže v rámci Společenství. 

 

Odkazy na články legislativy v tomto dokumentu obecně odkazují na revidovanou směrnici o EU 

ETS. 
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1.3 Použití pokynu 

 

Použití článku  9a(2) a článku 11 

Tento dokument poskytuje pokyny pro výklad Přílohy I revidované směrnice o EU ETS, což je oblast 

působnosti EU ETS od roku 2013. 

 

Členské státy mohou používat tento pokyn již ve chvíli, kdy shromažďují údaje podle čl. 9a odst. 2, 

který je třeba provést nejpozději do 30. dubna 2010. 

 

Pokyn by také měl být členskými státy použit při zpracování úplného seznamu zařízení, který bude 

určen pro vnitrostátní prováděcí opatření (VPO) (National Implementing Measures - NIMS) na 

základě čl. 11 odst. 1. 

 

 

 

1.4 Působnost pokynu 

 

Postupy při povolování nezměněny 

Tento pokyn nezachází do podrobností ohledně postupů, které členské státy uplatňují při vydávání 

povolení k emisím skleníkových plynů. Je známo, že přístupy k nastavení hranic a vymezení zařízení 

stanovených v povolení k emisím skleníkových plynů se v jednotlivých členských státech liší. Proto 

nejsou uvedena žádná další doporučení k definici „provozovatele“ a „provozovny". V některých 

členských státech průmyslové objekty (například v chemickém průmyslu) obdrží jedno zastřešující 

povolení k emisím skleníkových plynů pro celek, který je tedy považován za jediné zařízení, zatímco 

v jiných členských státech by stejná provozovna mohla získat oddělená povolení k emisím 

skleníkových plynů a tudíž by byla považována za více než jedno zařízení. 

 

Například průmyslová kogenerační jednotka v jednom členském státě bude provozována na základě 

samostatného povolení k emisím skleníkových plynů, zatímco v jiných členských státech bude 

provozována v rámci společného povolení k emisím skleníkových plynů spolu s průmyslovým 

zařízením, do kterého dodává kogenerační teplo. V důsledku těchto různých přístupů, u kterých se 

předpokládá, že zůstanou nezměněny ve třetí fázi systému EU ETS, se neočekává, že dojde k úplné 

harmonizaci povolování mezi členskými státy, a proto nespadá do působnosti tohoto pokynu. 

 

Tento pokyn se zabývá pouze působností EU ETS ve vztahu ke stacionárním zařízením. Pro 

informace ohledně působnosti týkající se činností v oblasti letectví, viz 2009/450/ES 
1
. 

 
  

  

                                                           
1
 Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009 o podrobném výkladu činností v oblasti letectví uvedených v Příloze I směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES . 
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2. ZAŘÍZENÍ 
 

 

2.1 Obecné aspekty 

 

 Definice zařízení  

Směrnice o EU ETS odkazuje na několika místech na „zařízení". Pojem „zařízení“ je definován v čl. 3 

písm. e) jako: 

 

„zařízením“ se rozumí stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 

uvedených v Příloze I nebo jsou zde prováděny jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 

po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčné lokalitě a mohly by ovlivnit 

emise a znečištění. 

 

Členské státy zajistí, aby žádné zařízení neprovádělo činnost uvedenou v Příloze I, pokud 

provozovatel nemá povolení k emisím skleníkových plynů (článek 4), nebo bylo toto zařízení z EU 

ETS vyloučeno v souladu s článkem 27
2
. 

 

 Vztah mezi povolením k emisím skleníkových plynů a monitorovacím plánem 

Povolení k emisím skleníkových plynů musí obsahovat popis činností a emisí ze zařízení a také 

monitorovací plán. Změny v Příloze I revidované směrnice o EU ETS mohou vyvolat potřebu změnit 

vymezení hranic zařízení stanovených ve stávajících povoleních nebo potřebu nového povolení 

k emisím skleníkových plynů. V souladu s tím se budou muset podle potřeby provést i změny v 

monitorovacím plánu nebo zpracovat nové monitorovací plány. 

 

Aby se zabránilo tomu, že povolení k emisím skleníkových plynů bude muset být měněno příliš často 

v průběhu obchodovacího období v důsledku změny v monitorovacím plánu, mohou členské státy 

provozovatelům umožnit změny monitorovacího plánu, aniž by došlo ke změně povolení (čl. 6 odst. 2 

písm. c). 

  

Výhoda širšího vymezení hranic 

Tam, kde je více zařízení provozovaných stejným provozovatelem ve stejné provozovně, mohou mít 

tato zařízení jedno povolení k emisím skleníkových plynů (čl. 6 odst. 1). Je třeba poznamenat, že při 

uplatňování pravidel platných v celém Společenství pro přechodné harmonizované přidělování 

bezplatných povolenek podle článku 10a může pro taková zařízení co nejširší definice hranice mít 

několik výhod. Zejména v případě několika zařízení ve stejné provozovně, kde dochází k přenosu 

tepla z jednoho zařízení do druhého, bude uplatnění pravidel na úrovni Společenství jednodušší, 

pokud bude existovat společné povolení k emisím skleníkových plynů. 

 

2.2 Vztah k jiným klasifikacím činností 

 

Činnost není klasifikací podle odvětví  

Při stanovení působnosti EU ETS (a dokončení úplného seznamu zařízení, na něž se vztahuje) jsou 

činnosti uvedené v Příloze I EU ETS jedinými relevantními kritérii. 

 

                                                           
2
 Pro zařízení s nízkými emisemi, která byla vyloučena z EU ETS podle článku 27, a dále aby bylo zajištěno, že tato zařízení 

dodržují ustanovení článku 14 o monitorování a  vykazování emisí, může členský stát také požadovat, aby zařízení s nízkými 
emisemi  byla držiteli povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů,  i když byla vyloučena z EU ETS. 
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Mohlo by však být užitečné porovnat údaje s dalšími seznamy zařízení založené na jiných 
klasifikacích jako je NACE nebo Příloha I směrnice o IPPC, je však třeba postupovat s určitou 
opatrností. 
 

Zatímco klasifikace NACE se používá pro identifikaci odvětví nebo pododvětví se zvýšeným rizikem 

úniku uhlíku, NACE může poskytnout pouze první hrubý odhad, kde lze najít zařízení podléhající 

ETS. Většina zařízení, na něž se vztahuje EU ETS, jsou uvedena v kategoriích NACE C (Těžba a 

dobývání), D (Zpracovatelský průmysl) a E (Elektrická energie, plyn a dodávka vody). Nicméně 

aktivita „spalování paliv“ se může objevit ve všech typech kategorií NACE, nejen v těch 

průmyslových. Příkladem takových neprůmyslových zařízení jsou spalovací jednotky ve sklenících, 

nemocnicích, univerzitách a administrativních budovách, kompresorové stanice na plynovodech 

zemního plynu, atd. Vykonávání „průmyslové činnosti“ tedy není určujícím faktorem pro rozhodování 

o tom, zda zařízení spadá do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, a to i přesto, že 

tento regulační nástroj byl navržen v první řadě k omezení emisí skleníkových plynů z průmyslových 

zařízení. 

 

 

Odlišnost od IPPC 

Několik činností uvedených v Příloze I není totožných s těmi v Příloze I směrnice o IPPC
3
. V několika 

případech se vymezené hranice zařízení definované podle ETS mohou lišit od hranic definovaných 

podle IPPC (např. čistírny odpadních vod, skládky umístěné na lokalitě,…). Také v agregačním 

ustanovení pro spalovací zařízení (viz kapitola 4), je odlišnost mezi EU ETS a IPPC. Zatímco údaje z 

IPPC by mohly poskytnout první dobrý odhad, každé zařízení musí být posuzováno individuálně, 

pokud jde o zařazení do systému EU ETS. 

 

Další charakteristikou revidované Přílohy I je úplná absence nadpisů. Přestože v původní směrnici o 

systému obchodování s emisemi nadpisy jen označovaly   skupiny činností, byly někdy nesprávně 

vykládány tak, že se rozsah činnosti zúžil, a proto se již v revidované směrnici o EU ETS neobjevují. 

 

 

2.3 Různé otázky 

 

2.3.1 Co je to „stacionární"? 

 

Stacionární, nikoliv trvalé 

Každá technická jednotka, která je připojena k zařízení a slouží k účelu, který obvykle vyžaduje, aby 

jednotka byla stacionární během provozu, je považována za součást zařízení. Například některé typy 

zařízení jsou někdy stacionární jen několik měsíců a potom se přesunou na jiné místo. Během 

provozu jsou však stacionární. Povolení k emisím skleníkových plynů by mělo jasně stanovit takové 

spalovací jednotky jako součást zařízení. Dále nouzové a záložní generátory elektrické energie 

mohou být instalovány v mobilních kontejnerech, ale nemohou být odstraněny ze zařízení z 

bezpečnostních důvodů. Tyto jednotky jsou také považovány za „stacionární." 

 

Testovací stolice motorů, turbín a podobně jsou považovány za stacionární. I když se motory, které 

se zkoušejí, po zkoušce odstraní, podpůrná zařízení, jako jsou zařízení pro dodávky paliva a 

výfukové trubky, jsou stacionární
4
. Ty jsou nezbytné pro úspěšnou výrobu těchto motorů, takže jsou 

považovány za nedílnou součást zařízení.  

                                                           
3
   Množstevní výroba organických chemikálií, keramika, atd. 

4
 Všimněte si, že takovéto testovací stolice by mohly být považovány za „jednotky“ (viz oddíl 4.4), pokud jsou samostatně 

využitelné, a mohly by spadat pod pravidlo 3 MW de minimis uvedené v článku 3. 
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Mobilní stroje 

Z EU ETS jsou vyloučeny „skutečně“ pojízdné stroje (nákladní automobily, vysokozdvižné vozíky, 

buldozery…), tedy strojní zařízení, jehož účelem je být mobilní při provádění svých úkonů. 

 

 

2.3.2 Vymezení zařízení a souvisejících činností 
 

Používejte nejširší vymezení zařízení 

Vymezení zařízení by mělo být nastaveno tak široce, jak je to možné. To je podpořeno ustanovením 

5 Přílohy I: 

 

"Pokud se zjistí, že je v daném zařízení prahová hodnota pro kapacitu u kterékoli činnosti 

uvedené v této příloze překročena, zahrnou se do povolení k vypouštění emisí skleníkových 

plynů všechny jednotky, v nichž dochází ke spalování paliva, vyjma ty, jež jsou určeny pro 

spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu". 

 

 

To také naznačuje, že souvisejícími činnostmi, jak je uvedeno v definici zařízení, jsou primárně 

jednotky na spalování. Další činnosti, při kterých se nevypouštějí skleníkové plyny, ale mohou být 

relevantní pro IPPC, protože mohou emitovat další znečišťující látky, jsou často irelevantní v rámci 

systému obchodování s emisemi. 

 

Malé jednotky, jako je vytápění pro kancelářské budovy, které patří do jedné provozovny, by měly být 

považovány za součást zařízení a měly by být zahrnuty do povolení k emisím skleníkových plynů, 

pokud by požadavky na monitorování nevedly k nepřiměřeným nákladům. 

 

 

2.3.3 Testování a výzkum 

 

Příloha I uvádí v ustanovení 1: 
 

"Tato směrnice se nevztahuje na zařízení nebo části zařízení, které se používají k výzkumu, 

vývoji a zkoušení nových výrobků a postupů a zařízení, jež používají pouze biomasu“. 

 

  Výzkum 

Provoz čistě výzkumných zařízení (jako jsou pilotní nebo dokonce i malé provozy) lze obvykle 

identifikovat na základě jejich environmentálních povolení nebo jiných druhů písemného posudku 

vydaného příslušným orgánem (pokud je to požadováno podle vnitrostátních právních předpisů). 

Výroba zboží (i když je prodejné) není hlavním cílem těchto zařízení nebo technické jednotky. 

Takové zařízení nebo části zařízení by neměly být zahrnuty do výpočtu kapacity zařízení pro účely 

rozhodování o jeho začlenění do systému EU ETS. 

 

Ve stávajících komerčně provozovaných zařízeních se „zkoušení nových výrobků a procesů“ často 

provádí po omezenou dobu (od několika hodin až po několik dní). To zahrnuje například 

optimalizační testy, zkoušky nových surovin nebo výrobu nových skupin výrobků. Tyto příležitostné 

testy mají být chápány jako běžný provoz běžné průmyslové činnosti, a proto nemohou být chápány 

jako důvod pro vyjmutí celého zařízení z EU ETS a to ani v případě výpočtu kapacity zařízení. 

 

Uvedení do provozu 

Další typ testování je období před uvedením do provozu nebo spouštěním provozu nových zařízení 

nebo spuštění po významné technické změně ve stávajících zařízeních. Takové provozní režimy jsou 

nedílnou součástí provozu zařízení, a proto musí být plně pokryty povolením k emisím skleníkových 

plynů a v monitorovacím plánu. Přesné monitorování může být ale někdy obtížné, pokud výstavba 
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zařízení není dokončena. Aniž by bylo dotčeno budoucí nařízení podle článku 14 směrnice o EU ETS 

a posouzení příslušného orgánu, může být až do zahájení plného, běžného provozu přijatelné, pokud 

povolení k emisím skleníkových plynů obsahuje zjednodušený monitorovací plán (je možno použít 

postup se sníženou přesností nebo náhradní postup). Mělo by se samozřejmě zajistit, aby postupy 

s nižší přesností nevedly k podhodnocení emisí. 

 

 

 

3. SPALOVACÍ ČINNOSTI  
 

3.1 Široká definice 

 

Kodifikovaná široká definice 

Působnost EU ETS je definována samotnou směrnicí. Jedním z hlavních úspěchů revize systému 

obchodování s emisemi je právní implementace nejširší definice spalovacích činností: 

 

"Spalováním‘ se rozumí každá oxidace paliv bez ohledu na způsob, jakým jsou tímto 

procesem vyprodukované teplo, elektřina nebo mechanická energie využity, a veškeré jiné 

přímo spojené činnosti, včetně čištění odpadních plynů". 

 

I když to není výslovně uvedeno ve směrnici, ale v rámci stejného přístupu k jednoznačné šíři 

definice, palivo by mělo být definováno jako „jakýkoli tuhý, kapalný nebo plynný spalitelný materiál". 

 

Zplyňování je oxidační proces, i když se používá menší než stechiometrické množství kyslíku. Při 

pyrolýze je teplo, které musí být dodávané do procesu, generováno procesem spalování. Plynné 

produkty pyrolýzy a zplyňování se obvykle používají v místě provozovny jako palivo. Proto v takových 

případech lze předpokládat existenci spalování. 

 

Plná harmonizace 

V důsledku širokého a harmonizovaného přístupu stanoveného v právních předpisech, priority pro 

prosazování, které byly schváleny Výborem pro změnu klimatu (CCC) dne 31. května 2006, již nejsou 

relevantní.  Veškeré činnosti a související emise, na něž byly tyto priority pro prosazování zaměřeny, 

se staly v každém případě součástí revidovaného systému EU pro obchodování s emisemi. Kromě 

toho jde revidovaná směrnice dále a zahrnuje další velké producenty emisí. Cíl snížit administrativní 

zátěž pro malé producenty emisí je současně respektován plně harmonizovaným a transparentním 

způsobem, jelikož směrnice poskytuje možnost vyloučit malé producenty emisí, kteří spadají do 

působnosti systému obchodování s emisemi, pokud se na ně vztahují stejná opatření
 5 

uplatňovaná 

členskými státy (článek 27). 

 

Nová definice spalování je použitelná pro všechny druhy hospodářských činností, včetně 

průmyslových činností uvedených v Příloze I směrnice o EU ETS, stejně jako těch, které nejsou 

uvedeny na seznamu (např. obalovny asfaltových směsí, výroba textilií...), jakož i v sektoru služeb 

(viz oddíl 2.2), bez ohledu na to, zda se jedná o přímé využití tepla (v ohřívací peci oceli), nebo v 

případě, že je použito teplonosné médium (pára, horká voda atd.). 

 

  

                                                           
5
 Tímto způsobem se neočekává narušení hospodářské soutěže mezi velkými a malými producenty emisí v EU ETS  a 

producenty emisí mimo EU ETS, kteří jsou regulováni podle ESD. 
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I v případě, že se vyrobené teplo vůbec nepoužívá (fléry a v některých zařízeních dopalovací 
komory

6
), okolnost, že se jedná o spalování, povede k začlenění do EU ETS, protože nová definice 

spalování objasňuje, že jde o spalování „bez ohledu na způsob použití, jakým jsou tímto procesem 
vyprodukované teplo, elektřina nebo mechanická energie využité". Kromě toho jsou zahrnuty všechny 
spalovací jednotky, z nichž se používá pouze mechanická energie, bez použití tepla nebo výroby 
elektřiny. To platí například pro potrubí kompresorových stanic a pro další kompresory přímo 
poháněné turbínami nebo motory. 
 

Skutečnost, že definice je velmi široká, je podporována ustanovením 3 Přílohy I, která podává neúplný 

seznam typů spalovacích jednotek, který zahrnuje 

 

"všechny typy kotlů, hořáků, turbín, topných těles, topenišť, spalovacích, vypalovacích a jiných 

pecí, trub, sušiček, motorů, palivových článků, spalovacích jednotek CLC (chemical looping 

combustion), pochodní a termických nebo katalytických dodatečných spalovačů" 

 

  Čištění spalin 

Dalším důsledkem nové definice spalování je, že související činnosti nejsou relevantní pouze v 

rámci vymezení zařízení, ale také v rámci činnosti „spalování paliv“: to objasňuje, že procesní emise 

se mohou vyskytovat jako součást spalovacích činností
7
, zejména emise CO2 z odsíření, z deNOx 

jednotek (např. pokud se močovina používá jako redukční činidlo), atd. 

 

3.2 Spalování a jiné specifické činnosti 

 

3.2.1 Ustanovení 4 Přílohy I 

 

Činnosti s výrobními prahy 

V Příloze I je uvedeno devět činností, pro které prahová hodnota pro kapacitu (pokud existuje) není 

vyjádřena jako celkový jmenovitý tepelný příkon, ale jako „výrobní kapacita", „ kapacita tavení“ nebo 

jen „kapacita". Tyto činnosti jsou: 

 

Tabulka 1: Činnosti, pro které prahová hodnota pro kapacitu není vyjádřena jako celkový jmenovitý 

tepelný příkon 
 

Činnosti Relevantní 
kapacita 

Překročení prahu příslušné 
kapacity  

Výroba surového železa nebo oceli 
(primární nebo sekundární tavení), 
včetně kontinuálního lití 

Kapacita 2,5 tuny za hodinu 

Výroba cementového slínku Výrobní 
kapacita 

500 tun za den 
(pokud jde o rotačních pece), 
50 tun za den (v jiných pecích) 

Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu 
nebo magnezitu 

Výrobní 
kapacita 

50 tun za den 

Výroba skla, včetně skleněných vláken Kapacita 
tavení 

20 tun za den 

Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména střešních tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu 

Výrobní 
kapacita 

75 tun denně 

 

                                                           
6
 Všimněte si, že není žádný odůvodnitelný rozdíl mezi plyny spálenými na fléře a spáleným dodatkovým palivem. 

7
 Toto je plně v souladu s tím, co bylo požadováno MRG v Příloze II, od první fáze. 



 

10 
 

Činnosti Relevantní 
kapacita 

Překročení prahu 
příslušné kapacity  

Výroba izolačního materiálu z 
minerální vlny, při níž se využívá 
sklo, minerály nebo hlušina  

Kapacita tavení 20 tun za den 

Výroba papíru a lepenky Výrobní 
kapacita 

20 tun za den 

Množstevní výroba organických 
chemikálií krakováním, 
reformováním, částečnou nebo 
celkovou oxidací nebo podobnými 
postupy 

Výrobní 
kapacita 

100 tun za den 

Výroba vodíku (H2) a syntetického 
plynu reformováním nebo částečnou 
oxidací 

Výrobní 
kapacita 

25 tun za den 

 

Ustanovení 4 Přílohy I stanoví: 
 

„Slouží-li jednotka k činnosti, pro niž není prahová hodnota vyjádřena jako celkový jmenovitý 

tepelný příkon, je pro rozhodnutí o zahrnutí daného zařízení do systému Společenství rozhodná 

prahová hodnota pro tuto činnost". 

 

Toto ustanovení stanoví, že prahové hodnoty kapacity specifické pro jednotlivé činnosti uvedené v 

tabulce 1 mají přednost (před prahovou hodnotou kapacity celkového jmenovitého tepelného 

příkonu) při rozhodování o zařazení do systému Společenství. Prahové hodnoty kapacity pro 

specifickou činnost mají pouze přednost a nevylučují použití jiné prahové hodnoty vyjádřené jako 

celkový jmenovitý tepelný příkon. 

 

V některých případech může být jednotka přiřazena dvěma různým kategoriím činnosti, jako je 

například pec použitá pro výrobu skla, která může být považována za spalovací jednotku (kde 

prahová hodnota je pro všechny spalovací jednotky vyjádřena jako celkový jmenovitý tepelný 

příkon) nebo jako jednotka určená k činnosti „výroba skla“ (kde prahová hodnota není vyjádřena 

jako celkový jmenovitý tepelný příkon, ale v tunách denní produkce). V takovém případě: 

 

1. Pokud jsou v zařízení oba prahy překročeny, potom práh, který není vyjádřen jako celkový 

jmenovitý tepelný příkon, má přednost před druhým prahem a zařízení je zahrnuto v EU ETS dle 

výkonu činnosti odpovídajícímu této prahové hodnotě (tj. činnost „výroba skla“ ve výše uvedeném 

případě). Podle jakých činností je zařízení zahrnuto do systému EU pro obchodování s emisemi, 

může být relevantní z různých důvodů: 

 

• Ohledně informace, které mají být předloženy k otevření účtu provozovatele, 

•  Ohledně obsahu povolení k emisím skleníkových plynů, 
• Ohledně stanovení možnosti vyjmutí malého zdroje emisí (viz oddíl 4.5.2). 

 

2. Pokud je v zařízení překročena pouze jedna z prahových hodnot (například prahová hodnota 

celkového jmenovitého tepelného příkonu 20 MW), zařízení je zahrnuto do systému EU pro 

obchodování s emisemi, jako zařízení vykonávající tuto související činnost (v tomto případě 

činnost „spalování paliv“). 

 

3. Pokud žádná prahová hodnota v zařízení není překročena, potom zařízení není zahrnuto do EU 
ETS. 
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Příklad:  Zařízení na výrobu keramických produktů provozuje 3 jednotky, tj. dvě keramické pece a 

jednu kogenerační jednotku. 

 

Pokud zařízení pro výrobu keramiky překročí kapacitu 75 tun za den, zařízení bude zahrnuto do 

systému EU ETS. V povolení k emisím skleníkových plynů bude podle Přílohy I činnost povolena jako 

„Výroba keramických výrobků". Bez ohledu na celkový jmenovitý tepelný příkon kogenerační jednotky 

musí být kogenerační jednotka zahrnuta do povolení k emisím skleníkových plynů (nebo do 

monitorovacího plánu) podle ustanovení 5 Přílohy I
8
. Zvláštní situace nastane v případě, že 

kogenerační jednotka sama překročí práh 20 MW kapacity. V tomto případě by měla být uvedena v 

povolení k emisím skleníkových plynů dle Přílohy I činnost „Spalování paliv". 

 

V případě, že zařízení pro výrobu keramiky nepřekročí 75 tun za den, posouzení musí pokračovat 

ověřením, zda se v uvedeném zařízení činnost provádí činnost „spalování paliv". Pokud překročí práh 

20 MW, je toto zařízení zahrnuto v systému EU ETS. Činnost uvedená v povolení k emisím 

skleníkových plynů tedy bude „Spalování paliv." 

 

 

3.2.2 Specifické činnosti s prahovou hodnotou kapacity vyjádřenou jako celkový jmenovitý 
tepelný příkon vyšší než 20 MW 

 

  Činnosti, které mohou být posuzovány jako spalování 

Existuje pět činností (kromě „spalování paliv"), které jsou uvedeny v Příloze I, u kterých jsou 

specifické činnosti v kombinaci s prahovou kapacitou vyjádřeny takto: „kde se provozují spalovací 

jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW"(viz tabulka 2). 

 

Tyto činnosti by mohly být zahrnuty do činnosti v Příloze I jako činnosti pouze se „spalováním paliv", 

neboť široká definice spalování by byla dostačující pro jejich začlenění. Tyto aktivity (například 

zpracování železných a neželezných kovů) ale mohou také vést ke vzniku procesních 

emisí    (například z redukčních činidel, grafitových elektrod atd.), které by nebyly zahrnuty do 

systému obchodování s emisemi EU, pokud by tyto činnosti spadaly pouze pod činnost „spalování 

paliv“ samotnou
9
. 

Samostatný seznam těchto činností uvedených v Příloze I spolu s prahovou hodnotou pro kapacitu 

20 MW objasňuje, že všechny emise vyplývající z příslušné činnosti jsou zahrnuty do systému EU 

ETS, a to nejen ty, které se týkají spalování. 

 
Tabulka 2: Specifické činnosti v Příloze I v kombinaci s prahovou kapacitou vyjádřené jako „kde se provozují 

spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW" 

Činnosti 

Výroba nebo zpracování železných kovů (včetně feroslitin). Zpracování zahrnuje, mimo jiné, válcovny, přihřívače, 
žíhací pece, kovárny, slévárny, pokovování a moření 
Výroba sekundárního hliníku 
Výroba nebo zpracování neželezných kovů, včetně výroby slitin, rafinace, výroby odlitků apod. 

Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry 

Výroba černého uhlíku zahrnující karbonizaci organických látek, jako jsou oleje, 
dehty, kraky a destilační zbytky 

                                                           
8
 "Pokud se zjistí, že prahová hodnota pro kapacitu u kterékoli činnosti uvedené v této Příloze je překročena v zařízení, všechny 

jednotky, v nichž dochází ke spalování paliva, kromě jednotek pro spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu, musí 
být zahrnuty do povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. 
9
 Jak je uvedeno v posledním odstavci oddílu 3.1, mohou být některé procesní emise součástí samotné spalovací činnosti, 

omezené na procesní emise z  čištění kouřových plynů. 
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Příklad: Zpracování kovů 

Další otázkou spojenou s těmito činnostmi „podobnými spalování“ je agregace jednotek, které mají 

oddělené činnosti. Jako příklad můžeme použít slévárnu, která vyrábí díly z litiny (za použití 

spalovacích jednotek o 15 MW instalované kapacity) a z mosazi (opět instalovaných 15 MW). Zde se 

provádějí dvě činnosti „výroba nebo zpracování železných kovů“ a „výroba nebo zpracování 

neželezných kovů“, ale každá z nich zůstává pod individuálním prahem kapacity. Nicméně, v tomto 

případě se „přednostní ustanovení“ (odstavec 4 Přílohy I) nepoužije, protože obě činnosti mají 

prahové hodnoty pro kapacitu vyjádřené jako celkový jmenovitý tepelný příkon. Takže všechny 

provozované jednotky u obou činností musejí být považovány za jednotky pro činnost „spalování 

paliv“ a všechny kapacity by měly být sečteny. To dává výsledný jmenovitý tepelný příkon 30 MW a 

zařízení je zahrnuto do systému EU ETS s činností „spalování paliv“. 

 

 

3.3 Různé problémy interpretace 

 

3.3.1 Co je to „tepelný příkon" 

 

Tepelným příkonem v souvislosti s procesy emitujícími skleníkové plyny se rozumí veškeré vstupy v 

podobě paliv. Pokud tedy pec může použít jak elektrický ohřev nebo ohřev spalováním paliv, pro 

výpočet se používá pouze vstup spojený s palivem. V případech, kdy lze využít různé poměry 

tepelného příkonu, se předpokládá maximální vstup související s palivem. 

 

Maximální jmenovitý tepelný příkon je obvykle hodnota specifikovaná výrobcem a uvedená na 

technickém zařízení se souhlasem kontrolního orgánu. Tam, kde mohou být použita jiná paliva nebo 

směsi paliva, což vede k různým maximálním tepelným příkonům, by měla být použita hodnota 

nejvyššího možného tepelného příkonu. 

 

Není-li údaj od výrobce k dispozici, provozovatel zařízení poskytne příslušnému orgánu odhad 

založený na nejlepší dostupné informaci (například maximální spotřeba paliva dosažená za 24 hodin 

v průběhu minulého kalendářního roku). Jako ve většině případů mají spaliny teplotu nad 100 ° C a v 

souladu s požadavky na monitorování definovanými MRG, jsou považovány za nejvhodnější pro 

stanovení tepelného příkonu hodnoty výhřevnosti (net calorific value - NCV). 

 

I když plně harmonizovaný přístup by měl být pro EU ETS cílem , je známo, že v některých 

členských státech se pro specifikaci nominální kapacity výrobku používá množství –spalného tepla. Z 

praktických důvodů a pro jednoduchost se použití množství spalného tepla v těchto státech považuje 

za přijatelné.. 

 

Jsou-li paliva používaná jako redukční činidla při výrobě nebo zpracování neželezných kovů
10

, 

příspěvek tepla z těchto paliv je také třeba brát v úvahu při výpočtu jmenovitého tepelného příkonu, 

jako kdyby to byla paliva. 

 

 

3.3.2 Spalování odpadů a spoluspalování 

 

 Vyloučení spaloven nebezpečného a komunálního odpadu 

První činnost v Příloze I je definována jako: 
 

                                                           
10

 Feroslitiny, jako FeMn a FeSi jsou rovněž považovány za neželezné kovy. 
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"Spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW 

jiných než zařízeních pro spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu" 

 

Zařízení na spalování komunálního odpadu a nebezpečných odpadů v Příloze I směrnice o EU ETS 

jsou tedy takto vyloučena. Je to na příslušném orgánu určit, zda konkrétní zařízení spadá do jedné z 

těchto kategorií s přihlédnutím k příslušným definicím spalování odpadů (Směrnice o spalování 

odpadů,  Waste Incineration Directive - WID)
11

 

Zařízení, která spadají pod směrnici o spalování odpadů, musejí mít povolení podle této směrnice, 

která by měla jasně uvést statut spalovacích nebo spoluspalovacích jednotek. Tato směrnice definuje 

„spalovací zařízení", jako technickou jednotku 

 

"určenou k tepelnému zpracování odpadů, s využitím tepla vzniklého spalováním nebo bez 

něho. To zahrnuje spalování oxidací odpadu stejně jako další způsoby tepelného zpracování, 

jako je např. pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto 

zpracováním vzniklé následně spáleny“. 

 

Pokud příslušný orgán shledá, že vyhrazené zařízení spadá pod tuto definici, a v případě, že 

spalování odpadu spadá převážně do kategorie „komunální“ nebo „nebezpečný“ (v souladu s 

Evropským katalogem odpadů)
12

, potom není předmětem směrnice o EU ETS v souvislosti s 

jakýmkoli spalováním, které se koná v zařízení. 

 

Spoluspalování má být zahrnuto do systému EU ETS 

Zařízení pro spoluspalování je definováno ve WID jako zařízení 

"jehož hlavním účelem je výroba energie nebo hmotných produktů, a 

- které využívá odpad jako normální nebo přídavné palivo; nebo 

- ve kterém je odpad tepelně zpracován za účelem jeho odstranění. 

Pokud spoluspalování probíhá tak, že hlavním účelem zařízení není výroba energie nebo 

hmotných produktů, ale spíše tepelné zpracování odpadů, pokládá se takové zařízení za 

spalovnu ve smyslu odstavce 4." 

 

V případě, že statut jednotlivých jednotek nelze odvodit jednoznačně z povolení o spalování odpadů 

podle WID, mohou sloužit jako vodítko tyto úvahy: jednotky na spalování odpadů, které jsou 

umístěny v provozovnách s průmyslovou produkcí 
13 

(ve stejném zařízení nebo externě vyčleněné do 

samostatného provozovatele), se obvykle se klasifikují jako spoluspalování, protože hlavním cílem 

těchto spalovacích jednotek je přívod energie k výrobě průmyslových výrobků. Tento fakt je často 

podporován nahraditelností jednotky odpadové jednotky jednotkou spalující tradiční fosilní paliva.  

 

Jako důkaz pro takovou zaměnitelnost může sloužit mimo jiné: 

 

• Jednotka odpadu je provozována v technické souvislosti s jinými kotli nebo kogeneračními 

jednotkami, např. dodávkou do parní sítě, 

 

• Jednotka odpadu nahradila předchozí kotel nebo kogenerační jednotku, která byla vytápěna 

konvenčními palivy, 

 

                                                           
11

 Směrnice 2000/76 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů 
12

 Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů 

podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam 
nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (2000/532/ES). 
13

 Včetně obou činností uvedených v Příloze I a jiné průmyslové činnosti. 
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• Existence záložních jednotek, které používají konvenční paliva, 

 

• Významné množství tepelného příkonu v jednotce odpadu je zajištěno konvenčními palivy, nebo 

jiným odpadem než nebezpečným nebo komunálním. 

 

Kdykoli příslušný orgán klasifikuje jednotku odpadu jako spoluspalování nebo když využívá jiných 

odpadů než komunálních a nebezpečných odpadů, je třeba ji zahrnout do EU ETS. 

 

 

3.3.3 Jednotky (spolu) spalování odpadu  

 

Předchozí oddíl se zabýval ucelenými zařízeními na spalování nebo spoluspalování odpadu (nebo 

zařízení, kde se provádí jen aktivita „spalování paliv"). Kromě těchto případů ustanovení 5 Přílohy I 

ustanovuje: „Pokud se zjistí, že je v daném zařízení prahová hodnota pro kapacitu u kterékoli činnosti 

uvedené v této příloze překročena, zahrnou se do povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů 

všechny jednotky, v nichž dochází ke spalování paliva, vyjma ty, jež jsou určeny pro spalování 

nebezpečného nebo komunálního odpadu.“ Na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v předchozím oddílu, 

který se zabýval celými zařízeními, se zde jedná o „jednotky“ pro spalování odpadů. Protože se toto 

ustanovení zabývá především začleněním souvisejících činností, vhodný rozhodovací proces lze v 

tomto případě shrnout takto: 

 

1. Vyskytuje se v zařízení jednotka, která je podle názoru příslušného orgánu určena pro spalování 

(ne spoluspalování) nebezpečného nebo komunálního odpadu? Pokud ne: žádná jednotka není 

osvobozena. 

2. Je tato jednotka součástí jiné činnosti uvedené v Příloze I směrnice o systému obchodování s 

emisemi (například integrální součást rafinérie nebo velkoobjemové chemické výroby?)
14

 Pokud ano, 

je zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi stejně jako v rámci této činnosti. 

3. Je-li v bodu 2 odpověď ne, tato jednotka může být vyňata z EU ETS. 

 

 

3.3.4 Jednotky využívající výhradně biomasu 
  

Jednotky využívající výhradně biomasu 

Jednotky využívající výhradně biomasu
15 

jsou z agregačního ustanovení vyloučeny. Pokud však 

zařízení také provozuje spalovací jednotky na fosilní paliva (o souhrnné kapacitě nad 20 MW t), 

jednotky na biomasu jsou zahrnuty do systému EU ETS. Ale i kdyby všechny jednotky zařízení 

používaly pouze biomasu, tedy i v případě, kdy lze očekávat nulové emise, může členský stát zařadit 

zařízení fakultativně za použití článku 24. 

 

Startovací hořáky 

Při agregaci pro rozhodování o zařazení zařízení do systému EU ETS mohou být vyjmuty také 

jednotky, které používají fosilní paliva pouze při startu nebo odstavování. Toto vyjmutí se týká pouze 

rozhodnutí o zahrnutí zařízení do systému obchodování s emisemi. Jakmile je celé zařízení v 

systému obchodování s emisemi, tyto jednotky se zahrnou také. V důsledku toho emise ze 

spalovaných fosilních paliv na startovacích hořácích mají být monitorovány a reportovány. 

 

                                                           
14

 Podle rozhodnutí příslušného orgánu může být jednotka považována za „nedílnou součást“ činnosti, je-li výroba technicky 

nemožná nebo by nebyla povolena podle příslušného povolení (IPPC, WID nebo jiného), pokud by tato jednotka byla mimo 
provoz. 
15

 Pro definici biomasy viz MRG 2007, Příloha I, oddíl 2, bod 4 (f) a oddíl 12. 
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Startovací hořáky jsou oddělené zapalovací/pilotní hořáky, které se používají při startu spalovacího 

zařízení, které jsou nezbytné pro zamezení nestabilních spalovacích situací zajištěním stálého hoření 

paliva a pro řízené odstavení spalovacího zařízení. Obvykle by to mělo být jasně uvedeno výrobcem 

této jednotky a musí to být stanoveno v povolení pro provoz a/nebo k emisím GHG. Existence 

vyhrazeného startovacího hořáku může sloužit jako indikátor toho, že jinak v rámci tohoto zařízení je 

používána výhradně biomasa 

 

Pokud nejsou k dispozici žádné podrobné informace o využívání fosilních paliv, lze předpokládat, že 

fosilní paliva jsou použita pouze pro spouštění, pokud podíl energetického příkonu odvozený z 

fosilních paliv jednotek nepřekročí 1% z celkové ročního energetického vstupu. 

 

 

4. PRAVIDLO AGREGACE 
 

 

4.1 Kapacita 

 

Další připravované pokyny 

Kapacita byla v neoficiálním dokumentu Komise ze září 2003 (str. 7) obecně definována takto: 

 

"Jediný technicky vnitřně soudržný význam termínu „kapacita“ je proto kapacita, při které je 

možné zařízení provozovat. To znamená, že je to jmenovitý výkon zařízení, které je v provozu 

24 hodin denně za předpokladu, že zařízení je možno tímto způsobem provozovat.
"16

 

 

Podrobnější informace o tom, jak zjistit kapacitu jednotek a zařízení budou být vytvořeny v rámci 

Společenství v celém plně harmonizovaném prováděcím opatření podle čl. 10a  odst. 1. 

 

 

4.2 Agregační ustanovení 

 

Agregační ustanovení v Příloze I směrnice o EU ETS používá stejný přístup jako směrnice o IPPC. 

Ustanovení je zahrnuto v druhé větě ustanovení 2 Přílohy I a říká: 

 

„ Pokud v jednom zařízení probíhá více činností spadajících do téže kategorie, jejich kapacity se 
sčítají“. 
 

Toto ustanovení by mělo vést k rovnému zacházení se zařízeními stejné kapacity, i když jedno 

vykonává tuto činnost v několika menších výrobních jednotkách a druhé v jednom větším celku. S 

cílem podpořit implementaci široké definice spalování, směrnice o EU ETS ale přidává další pravidla 

v bodu 3 Přílohy I: 

 

„Zakládá-li se rozhodnutí o zahrnutí zařízení do systému Společenství na výpočtu jeho 

celkového jmenovitého tepelného příkonu, sčítají se jmenovité tepelné příkony všech 

technických jednotek, které jsou jeho součástí a v nichž dochází ke spalování paliva. Těmito 

jednotkami mohou být všechny typy kotlů, hořáků, turbín, topných těles, topenišť, spalovacích, 

vypalovacích a jiných pecí, trub, sušiček, motorů, palivových článků, spalovacích jednotek CLC 

(chemical looping combustion), pochodní a termických nebo katalytických dodatečných 

spalovačů. K jednotkám se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 3 MW a jednotkám 

                                                           
16

 Neoficiální dokument cituje z KOM (2003) 354, "Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Na cestě k udržitelné produkci - Pokrok při provádění směrnice Rady 
96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění kapacit.“ 
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využívajícím výhradně biomasu se pro účely tohoto výpočtu nepřihlíží. ‚Jednotkami využívajícími 

výhradně biomasu‘ se rozumějí též jednotky, u nichž se používá fosilních paliv pouze při jejich 

spouštění a vypínání. 

 

Význam ustanovení 3 Přílohy I 
Účel tohoto ustanovení je několikerý: 
 

• Agregační ustanovení se opakuje se zvláštním objasněním všech činností, které mají práh 

kapacity vyjádřený jako celkový jmenovitý tepelný příkon. Všechny jednotky, v nichž se paliva 

spalují (tedy bez rozlišení mezi více zvláštních činností), mají být agregovány. Viz oddíl 3.2: 

• Objasňuje (společně s definicí zařízení (článek 3 (e)) hierarchii termínů: provozovna je 

největším celkem, který se může skládat z několika zařízení, zařízení se může skládat z 

několika jednotek 

• Neúplný seznam poskytuje další pohled na to, co může tvořit tyto jednotky: kotle, turbíny, 

pece, fléry ... (viz oddíl 4.4) 

• Z agregačního ustanovení jsou vyjmuty (pravidlo de minimis): jednotky se jmenovitým 

tepelným příkonem nižším než 3 MW jsou vyloučeny, stejně jako jednotky s využitím 

výhradně biomasy (viz bod 3.3.4). 

 

Všimněte si, že článek 27 neposkytuje důvod pro vynechání jednotek na biomasu a malých jednotek 

do 3MW (de minimis), (viz oddíl 4.5.2.). 

 

 
4.3 Reservní a záložní jednotky a paralelní kapacity 

 

Rezervními a záložní jednotky 

Je běžnou praxí v průmyslu, že na zařízeních existují rezervní nebo záložní jednotky. Tyto jednotky 

se používají pro nahrazení hlavních jednotek během údržby nebo jiných odstávek nebo k pokrytí 

spotřeby tepla při situacích se špičkovým zatížením. Takové jednotky jsou použitelné souběžně s 

hlavními jednotkami a nejsou v provozu během větší část roku. Podobná situace nastane, pokud se 

dvě pece s přerušovaným provozem střídají na výrobních sériích. 

 

Tato situace, kdy se části zařízení obvykle neprovozují současně, není sama o sobě důvodem, proč 

nesčítat kapacity dohromady. Výjimka může být udělena pouze v případě, že provozovatel může 

dokázat ke spokojenosti příslušného orgánu, že existují technické nebo právní překážky, které účinně 

brání současnému provozu těchto jednotek. Tato omezení musí být zřetelně identifikována a musí 

být příslušným orgánem povoleno vymahatelným způsobem (například podmínkami v povolení k 

emisím skleníkových plynů nebo v povolení IPPC) a musí být pod pravidelnou kontrolou
17 

příslušného 

orgánu. V takových případech se předpokládá, že větší ze dvou kapacit bude použita pro zařazení do 

systému EU ETS. 

 

 

4.4 Definice „jednotky" 

  

Spalovací jednotky 

Termín „jednotka“ je definován pouze nepřímo směrnicí o EU ETS, kde je uveden v ustanovení 3 

Přílohy I neúplný seznam: 

 

                                                           
17

 To lze provést buď ověřovateli třetích stran, kteří jsou akreditováni pro tento typ kontroly, nebo vlastním příslušným orgánem. 
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„Těmito jednotkami mohou být všechny typy kotlů, hořáků, turbín, topných těles, topenišť, 

spalovacích, vypalovacích a jiných pecí, trub, sušiček, motorů, palivových článků, spalovacích 

jednotek CLC (chemical looping combustion), pochodní a termických nebo katalytických 

dodatečných spalovačů“. 

 

Prostor pro výklad by mohl existovat, pokud jedna jednotka uvedená na tomto seznamu, například 

pec, má podřízené jednotky rovněž uvedené na seznamu, například několik hořáků, které společně 

dodávají teplo nutné pro určitý výrobní proces. V takových případech by ucelenější jednotka (v tomto 

případě pec) měla být považován za „jednotku“ při uplatňování ustanovení o agregaci nebo 

osvobození z důvodů de minimis. Existují pro to dva důvody: 

 

Shodné posouzení 
 

• Pec s 12 MW tepelného příkonu by mohla být vybavena 2 x 6 MW hořáky, ale také s 3 x 4 

MW, 4 x 3 MW nebo 6 x 2 MW nebo několik jinými možnostmi. Aby bylo možné se všemi 

srovnatelnými pecemi zacházet stejně, hořák nelze považovat za vhodnou „jednotku". 

 

• Směrnice stanoví, že „Jednotky používající výhradně biomasu zahrnující jednotky, u nichž se 

používá fosilních paliv pouze při rozběhu nebo odstavení jednotky.“ To znamená, že 

směrnice demonstruje vlastním příkladem, že jednotka je obvykle složitější celek a může 

obsahovat několik nezávislých hořáků (fosilní startovací palivo obvykle vyžaduje samostatný 

„startovací hořák“). 

 

Jednotka = technický celek sloužící konkrétnímu účelu 

Z výše uvedeného lze dospět k závěru, že „hořák“ je v seznamu jednotek z důvodu úplnosti, za 

účelem prokázání šíře definice pro vzácný případ samostatných hořáků. V opačném případě je hořák 

obvykle považován za dílčí část větší jednotky, která jako celek slouží určitému účelu, jako jsou pece, 

kotle a sušičky, chemické reaktory, destilační kolony, kogenerační jednotky, atd. 

Vyjmutí jednotky de minimis je relevantní pouze pro rozhodnutí o zařazení zařízení do systému 

obchodování s emisemi. Jakmile je celé zařízení je v systému obchodování s emisemi, tyto jednotky 

jsou zahrnuty také. 

 

4.5 Postup krok po kroku 

 

Rozhodovací schéma  

 

4.5.1 Definice zařízení spadajících do oblasti působnosti EU ETS 
 

Jako shrnutí předchozí kapitoly následuje rozhodovací schéma, které je možné použít při 

posuzování, zda zařízení spadá do působnosti EU ETS: 

1. Použít nejširšího vymezení zařízení (kapitola 2). 

2. Jsou na zařízení provozované i jiné činnosti uvedené v Příloze I, než je „spalování paliv"? 

(kapitola 3.2). 

a. ano: Specifická prahová hodnota kapacity pro danou činnost (pokud existuje) je překročena? 

i. ano: 

1. Zahrnout všechny přímo související činnosti (zejména spalovací jednotky včetně zpracování 

jejich odpadních plynů) 

2. Zkontrolovat přítomnost jednotek určených pro spalování komunálního a nebezpečného 

odpadu, vyloučit podle oddílu 3.3.3, 

3. přejít k bodu 9. 
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ii. ne: Pokračovat do bodu 3 (posouzení spalovacích jednotek).  

b. ne: Pokračovat do bodu 3 (posuzení spalovacích jednotek) 

3. Vytvořit seznam všech spalovacích jednotek zařízení. 

4. Vyloučit jednotky pro spalování komunálních a nebezpečných odpadů (viz kapitola 3.3.2 a 

3.3.3) ze seznamu zpracovaného podle bodu 3, ale ponechat jednotky pro spoluspalování 

odpadu v seznamu, 

5. Vyloučit ze seznamu jednotky na biomasu 
18

, 

6. Vyloučit jednotky se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 3 MW ze seznamu. 

7. Sečíst všechny jmenovité tepelné příkony jednotek, které zůstaly na seznamu spalovacích 

jednotek. 

8. Překračuje součet stanovený podle bodu 7 20 MWt? 

a. Ano: zařízení spadá pod rámec EU ETS. Sečtěte opět všechny jednotky vyloučené podle 

bodu 5 a 6. Pokračujte do bodu 9. 

b.  Ne: zařízení zůstává mimo EU ETS. Ukončit rozhodovací schéma. 

 

 
4.5.2 Identifikace zařízení spadajících do působnosti EU ETS s možností vyloučení jako 
„malých zařízení“ podle článku 27 

 

9. Má dotyčný členský stát v úmyslu sdělit Komisi informaci o vyloučení malých producentů 

emisí v souladu s článkem 27? 

a. Ne: zařízení je zahrnuto do EU ETS. Ukončit rozhodovací schéma. 

b. Ano: pokračujte do bodu 10. 

10. Je splněno alespoň jedno z těchto kritérií? 

i. zařízení je nemocnice (viz kapitola 6.1) 

ii. Zařízení provádí i jiné činnosti Přílohy I  než „spalování paliv", a roční emise skleníkových 

plynů, na něž se vztahuje EU ETS ve 3. obchodovací období v každém z let 2008 - 2010 byly <25 

000 t CO2 (eq)
19

, 

iii.  Zařízení provádí i jiné činnosti Přílohy I než „spalování paliv", a jeho celková kapacita (včetně 

kapacity jednotek uvedených v bodech 5 a 6) je <35 MW t 
20

, a roční emise skleníkových plynů, na 

něž se vztahuje EU ETS ve 3. obchodovací období v každý z let 2008 - 2010 byly <25 000 t CO2 

(eq), 
21

 

a. Ano: zařízení může být vyjmuto z EU ETS, pokud jsou aplikována rovnocenná opatření a 

monitoring a způsob reportingu v souladu s článkem a pokud je zařízení oznámeno Komisi 

nejpozději do 30. září 2011
22

. 

b. Ne: zařízení zůstává v rámci EU ETS. 

 

 

                                                           
18

 Jednotky se startovacími hořáky jsou rovněž vyloučeny, viz definici  v kapitole 3.3.4 . 
19

 Aby také byla poskytnuta možnost vyloučit malá zařízení, která právě začala svoji činnost podle Přílohy I v některém z roků 

2008-2010 (a byla považována za nově vstupující příslušným orgánem v 2.
 
obchodovacím období), „v každém z let 2008 - 

2010“ musí být vykládáno ve  smyslu „v každém z let 2008 - 2010, ve kterém se zařízení provozovalo činnost podle  Přílohy I“. 
20

 Při posuzování 35 MW a 25 000 t CO2 (eq) prahové hodnoty pro případné vyjmutí ze systému Společenství je zahrnuto také 

použití paliva (a emisí CO2) z jednotek se jmenovitým tepelným příkonem menším než 3 MWt. Je tedy zřejmé, že výpočet prahu 
35 MW neumožňuje „dřívější“ vyjmutí jednotek pod 3 MW tepelného příkonu a jednotek využívajících výhradně biomasu, 
protože tato vyjmutí jsou relevantní pouze při posuzování, zda zařízení spadá do působnosti EU ETS. 
21

 Viz poznámka pod čarou 19 
22

 Zařízení, která jsou oznámena později než 30. září 2011, nelze vyloučit z EU ETS. 
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 Příklady 

 

Příklad 1: Zařízení provozuje: 
 

 - 3 jednotky, každou se 4 MWt, 

-  1 jednotku (kotel) s 9 MWt a 

-   8 jednotek po  2MWt. 

 

Toto zařízení je celé v rámci EU ETS (3x4 + 9 = 21 MWt). Protože všechny jednotky vyloučené podle 

bodu 5 a 6 musí být znovu sečteny, zařízení je zahrnuto s plnou kapacitou 12 + 9 + 16 = 37MWt a 

nemůže být podle článku 27 vyjmuto, vzhledem k jeho kapacitě 37 MW t. 

 

Pokud 9 MWt jednotka používá výhradně biomasu, celá zařízení by vypadlo z oblasti působnosti 

systému obchodování s emisemi, protože jen 3 jednotky po 4 MWt  budou agregovány. Žádné 

rozhodnutí týkající se případného vyloučení by v tomto případě nebylo potřeba. 

 

Příklad 2: Zařízení provozuje kotel 28 MWt  spalujících zemní plyn a kotel spalující dřevo s 12MWt. 

Zatímco kotel na dřevo je vyjmut z agregace, je zahrnut pro účely kontroly prahu kapacity pro 

případné vyjmutí. Vzhledem k tomu, že na článek 27 se nevztahují stejná pravidla de minimis jako na 

ustanovení 3 Přílohy I, všechny spalovací jednotky zařízení musí být posouzeny. Potom je tedy 

relevantní kapacita 28 + 12 = 40 MWt, příliš vysoká pro případné vyjmutí. 

 

Příklad 3: Keramický závod provozuje 2 tunelové pece, s celkovou výrobní kapacitou větší než 75 t 

za den, a kotel pro přívod páry do sušárny. V této situaci může být považováno zařízení za 

provádějící pouze činnost „výroba keramiky". Pro případné vyjmutí podle článku 27 je relevantní 

pouze práh emisí ve výši 25 000 t CO2 (eq) za rok. 

 

Členské státy budou muset oznámit seznam všech zařízení spadajících do působnosti EU ETS ve 3.
 

obchodovacím období (a také identifikaci i malých producentů emisí, kteří by mohli být vyjmuti v 

souladu s článkem 27). 

 

 

5. NOVÉ ČINNOSTI 
 

Poznámka: Tento oddíl se zabývá pouze otázkami, které Komise dosud obdržela a nemá za cíl 

poskytnout kompletní přehled o vymezení zařízení s novými činnostmi. Je třeba připomenout, že 

pokrytí činností se nemusí zcela shodovat s vymezením určitých kritérií produktu pro bezplatné 

přidělování. Například výroba oxidu hlinitého je diskutována ve studii Ecofys/Fraunhofer z odvětví 

výroby hliníku, ale je zahrnuta v EU ETS v důsledku spalování paliv v těchto zařízeních. 

 

 

5.1 Co je „množstevní výroba organických chemikálií“? 

 

Výrobní proces jako kritérium, není k dispozici úplný seznam  

Množstevní organické chemikálie jsou chemické látky, které jsou obvykle vyráběny ve velkém 

měřítku a prodávány jako zboží za účelem výroby dalších chemikálií. Výrobní procesy v rámci této 

činnosti jsou „krakování, reformování, částečná nebo úplná oxidace“ a „podobné procesy“ (tj. procesy 

kde převažují náročné tepelné a/nebo oxidační podmínky). Výrobní proces může být považován za 

„podobný proces“ spadající do této činnosti, pokud emise CO2 jsou výsledkem nejen samostatného 
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spalování paliv, ale kde část emitovaného uhlíku pochází ze vstupní suroviny. Ostatní chemické 

výrobní procesy by měly být posuzovány ohledně začlenění do EU ETS podle hlediska spalovacích 

činností. 

 

Není k dispozici žádný úplný seznam chemických látek, které by splňovaly definici činností v Příloze I 

směrnice o EU ETS. Nicméně tabulka 3 může posloužit jako výchozí bod. Skutečnost, že 

produkované chemické látky nejsou uvedeny v tabulce 3, tedy neznamená, že by posuzované 

zařízení nemělo být zahrnuto do systému EU ETS. Proto bude nutné posouzení případ od případu, 

 

V souladu s oddílem 4.2, tam kde je vyráběná více než jedna organická chemikálie, vyžaduje 

agregační ustanovení, aby se sečetly všechny objemy produkce. Také v souladu s oddílem 3.2, 

výroba chemických látek, které nebyly identifikovány jako množstevní organické chemikálie a které 

nejsou jednotlivě uvedeny v Příloze I (tj. chemické látky, jako čpavek, saze, apod.), musí být 

posouzena pro zařazení do ETS EU podle předpokladu, že činnost „spalování paliv“ je relevantní. 

 

 

 

 

Tabulka 3:  Neúplný seznam množstevních organických chemikálií 

 

Etylen / propylen / buten / butadien a jiné olefiny 

Acetylen, pokud není vyroben z karbidu vápníku 

EDC / VCM (vinylchlorid) 

Aromatické sloučeniny (benzen, toluen, xyleny, styren, etylbenzen, 
naftalen a další) 

Kyselina tereftalová / dimetyltryptamin 

Etylenoxid a etylenglykol, propylenoxid a jiné epoxidy 

Fenol a další fenoly 

Aceton, cyklohexanon a další ketony 

Akrylonitril, kyselina akrylová, metakrylová kyselina 

Kumen 

Metanol, etanol (pokud není produkován fermentací) a vyšší alkoholy 

Formaldehyd, acetaldehyd, akrolein a vyšší aldehydy 

Kyselina mravenčí, octové kyseliny (ne z fermentace) a vyšší karboxylové 
kyseliny 

Kyselina ftalové, kyselina maleinová a jejich anhydridy 

Anhydrid kyseliny octové 

Polyetylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid 

Polykarbonát, polyamid, deriváty močoviny, silikony 
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5.2 Glyoxal a kyselina glyoxylová 

 

Zvláštním případem Přílohy I je činnost „výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové". Ty mohou být 

vyrobeny dvěma různými způsoby: (1) Oxidací etylenglykolu v přítomnosti katalyzátoru, což vede 

pouze k emisím CO2. (2) Oxidací acetaldehydu v kapalné fázi kyselinou dusičnou, za vzniku jak 

emisí CO tak N2O. Členské státy to budou muset zohlednit při identifikaci a povolování příslušných 

zařízení. 

 

 5.3 Kyselina dusičná, kyselina adipová, glyoxal a kyselina glyoxylové  

  

N2O a CO2 

Pro tyto činnosti mají být zahrnuty emise N2O a CO2. To znamená N2O emise, na které se vztahuje 

příloha XIII MRG, a všechny emise CO2 vznikající z výrobního procesu těchto chemických látek a ze 

spalovacích činností na těchto zařízeních. Komise bude pečlivě zkoumat, zda je potřeba aktualizace 

MRG k úplnému pokrytí těchto emisí. 

 

 

 

 

 

 

5.4 Výroba primárního a sekundárního hliníku 

 

Výroba a zpracování hliníku 

V případě výroby primárního hliníku emise CO2 mohou vznikat ze spalování paliva a spotřebou 

anody, a PFC emise
23 

z anodového efektu. Při výrobě sekundárního hliníku mohou emise CO2 

vznikat ze spotřeby paliva. S ohledem na vymezení zařízení by se měly posoudit následující stupně 

výroby: 
 

•   Primární tavicí činnosti (CO2 a PFC) 

•   Primární odlévání hliníku  

•   Spalování paliv pro 

o Sekundární tavbu 

O Sekundární rafinaci 

O Válcování 

O Vytlačování 

O Odlévání 

Rafinace oxidu hlinitého a výroba anody jsou považovány za součást činnosti „výroby hliníku", pokud 

se provádí ve stejném zařízení. V případě, že výroba probíhá v samostatném zařízení, musí být tato 

činnost zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi, pokud jsou paliva spalována se 

jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW. 

Pro sekundární výrobu nebo zpracování hliníku, viz kapitola 3.2.2. 
 

 

 

 

                                                           
23

 Plyny, které třeba vzít v úvahu, jsou CF a C2F6, 
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6. RŮZNÉ PROBLÉMY 
 

 

6.1 Definice nemocnice 

 

Nemocnice může být z EU ETS vyloučena podle článku 27, a to bez ohledu na její emise nebo 

tepelnou kapacitu. Definice nemocnic by tak měla být uplatňována důsledně ve všech členských 

státech, aby se zabránilo zneužití této výjimky. Za tímto účelem musí provozovatel nemocnice 

poskytnout důkazy příslušnému orgánu, že poskytování nemocniční činnosti je hlavním účelem 

konkrétního zařízení. Tímto důkazem může být potvrzení ze statistického úřadu, že zařízení je 

klasifikováno jako NACE 85.11 (NACE revize 1.1) nebo 86.10 (NACE revize 2). 

 

 

6.2 Odsiřování spalin 

 

I když je někdy vedlejším produktem odsíření spalin prodejná sádra, nelze to považovat za 

samostatnou činnost výroby sádry, jak je uvedeno v Příloze I. Vzhledem k tomu, že čištění odpadních 

plynů je součástí definice spalování, v tomto případě se pouze provádí podle definice jedna činnost 

(„spalování paliv“)  

.  
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7. PŘÍLOHA 
 

 

7.1 Slovníček pojmů 

 

CA ......................... Příslušný orgán (Competent Authority) 
 

CCC ..... .................Výbor pro změnu klimatu (Climate Change Committee) 
 

CIMs .....................V celém Společenství plně harmonizována implementační opatření podle čl. 10a 

odst. 1  

 

ESD .................... „Rozhodnutí o sdílení úsilí (Effort Sharing Decision) - rozhodnutí č 406/2009/ES 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. 

 

EU ETS ................ Schéma pro obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU 

 

Směrnice o EU ETS Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 o 

vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES 

 

GHG ................... skleníkové plyny (Greenhouse gases), jsou uvedeny v Příloze II, Směrnice o EU 

ETS. Pouze skleníkové plyny, které jsou uvedeny v Příloze I pro každou činnost, 

jsou v tomto pokynu zohledněny. 

 

Směrnice o IPPC..Směrnice 2008/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. ledna 2008 o 

integrované prevenci a omezování znečištění 

 

MRG 2007 ...........Pokyny pro monitorování a podávání zpráv (Rozhodnutí Komise ze dne 18. 

července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 

(2007/589/ES)) 

 

MS ......................Členský(é) stát(y) (Member State(s)). Všimněte si, že v rámci tohoto pokynu by to 

mělo být chápáno jako „členské státy EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko", 

tedy všechny států účastnící se systému EU ETS, s výhradou k očekávanému 

rozšíření Dohody o EHP o přezkum EU ETS. 

 

NACE. ..................Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství 

 

NIMS ....................Vnitrostátní prováděcí opatření podle článku 11 (National implementation               
measures) 

 

WID ......................Směrnice o spalování odpadů (směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů) 
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7.2 Příloha I revidované směrnice ETS (s výjimkou činností v oblasti letectví) 

 

Kategorie činností, na které se tato směrnice vztahuje 

 

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a postupů a zařízení, jež používají pouze 
biomasu. 
 

2. Prahové hodnoty uvedené níže se obecně týkají výrobní kapacity či výkonu. Pokud v 
jednom zařízení probíhá více činností spadajících do téže kategorie, jejich kapacity se 
sčítají. 
 

3. Zakládá-li se rozhodnutí o zahrnutí zařízení do systému Společenství na výpočtu jeho 
celkového jmenovitého tepelného příkonu, sčítají se jmenovité tepelné příkony všech 
technických jednotek, které jsou jeho součástí a v nichž dochází ke spalování paliva. 
Těmito jednotkami mohou být všechny typy kotlů, hořáků, turbín, topných těles, topenišť, 
spalovacích, vypalovacích a jiných pecí, trub, sušiček, motorů, palivových článků, 
spalovacích jednotek CLC (chemical looping combustion), pochodní a termických nebo 
katalytických dodatečných spalovačů. K jednotkám se jmenovitým tepelným příkonem 
nižším než 3 MW a jednotkám využívajícím výhradně biomasu se pro účely tohoto výpočtu 
nepřihlíží. „Jednotkami využívajícími výhradně biomasu“ se rozumějí též jednotky, u nichž 
se používá fosilních paliv pouze při jejich spouštění a vypínání. 
 

4. Slouží-li jednotka k činnosti, pro niž není prahová hodnota vyjádřena jako celkový 
jmenovitý tepelný příkon, je pro rozhodnutí o zahrnutí daného zařízení do systému 
Společenství rozhodná prahová hodnota pro tuto činnost. 
 

5. Pokud se zjistí, že je v daném zařízení prahová hodnota pro kapacitu u kterékoli činnosti 
uvedené v této příloze překročena, zahrnou se do povolení k emisím skleníkových plynů 
všechny jednotky, v nichž dochází ke spalování paliva, vyjma ty, jež jsou určeny pro 
spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu. 
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Činnosti 

 
Skleníkové plyny 

 

 
1 

 
Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu větším než 20 MW (s výjimkou zařízení pro 
spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu) 

 

 
Oxid uhličitý 

 
2 

 
Rafinace minerálních olejů 

 
Oxid uhličitý 

 
3 

 
Produkce koksu Oxid uhličitý 

 
4 

 
Kovové rudy (včetně sulfidických rud), na pražení nebo 
slinování, včetně peletizace 

 
Oxid uhličitý 

 

 
5 

 
Výroba surového železa nebo oceli (primární nebo 
sekundární tavení), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší 
než 2,5 tun za hodinu 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 

 
6 

 
Výroba nebo zpracování železných kovů (včetně feroslitin), kde 
se provozují spalovací jednotky s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 20 MW. Zpracování zahrnuje, 
mimo jiné, válcovny, přihřívačů, žíhací pece, kováren, sléváren, 
pokovování a moření 

 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 
7 

 

 
Produkce primárního hliníku 

 
Oxid uhličitý a zcela 
fluorované uhlovodíky 

 
8 

 
Výroba sekundárního hliníku, kde se provozují spalovací 
jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 
přesahujícím 20 MW 

 
Oxid uhličitý 

 

 
9 

Výroby nebo zpracování neželezných kovů, včetně výrobních 
slitin, rafinace, výroba odlitků, atd., kde se provozují spalovací 
jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem (včetně 
paliv používaných jako redukční prostředky) přesahujícím 20 
MW 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 
10 

 
Výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní 
kapacitě větší než 500 t denně nebo v jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 t denně 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 
11 

 
Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu v 
rotačních pecích nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě je 
delší než 50 tun za den 

 

 
Oxid uhličitý 

 
12 

 
Výroba skla, včetně skleněných vláken s kapacitou tavby 
větší než 20 t denně 

 
Oxid uhličitý 

 

 
13 

 
Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména střešních 
tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny 
nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t denně 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 
14 

 
Výroba minerálních izolačních materiálů s použitím skla, 
kamene nebo strusky o kapacitě tavení větší než 20 tun za 
den 

 

 
Oxid uhličitý 
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Činnosti 

 
Skleníkové plyny 

 

 
15 

 
Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a 
jiných výrobků ze sádry, kde se provozují spalovací jednotky s 
celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW 

 

 
Oxid uhličitý 

 
16 

 
Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů 

 
Oxid uhličitý 

 
17 

 
Výroba papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t 
denně 

 
Oxid uhličitý 

 

 
18 

 
Výroba sazí zahrnující karbonizaci organických látek, jako jsou 
oleje, dehty, kraky a destilační zbytky, kde se provozují 
spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 
vyšší než 20 MW 

 

 
Oxidu uhličitý 

 
19 

 
Výroba kyseliny dusičné 

 
Oxid uhličitý a oxid 
dusný 

 
20 

 
Výroba kyseliny adipové 

 
Oxid uhličitý a oxid 
dusný 

 
21 

 
Výroba glyoxalu a glyoxylové kyseliny 

 
Oxid uhličitý a oxid 
dusný 

 
22 

 
Výroba amoniaku 

 
Oxid uhličitý 

 

 
23 

 
Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, 
reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo 
podobnými postupy, o výrobní kapacitě větší než 100 t za den 

 

 
Oxid uhličitý 

 

 
24 

 
Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu reformováním nebo 
částečnou oxidací výrobní kapacitě větší než 25 t denně 

 

 
Oxid uhličitý 

 
25 

 
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogenuhličitanu 
sodného (NaHCO3) 

 
Oxid uhličitý 

 

 
26 

 
Zachytávání skleníkových plynů ze zařízení, na něž se 
vztahuje tato směrnice pro účely přepravy a geologického 
uložení v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES, 

 

 
Oxid uhličitý 

 
27 

 
Přeprava skleníkových plynů potrubím za účelem geologického 
ukládání v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES 

 
Oxid uhličitý 

 
28 

 
Geologické ukládání skleníkových plynů v úložišti s 
povolením podle směrnice 2009/31/ES 

 
Oxid uhličitý 

 


