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ANNEX

PŘÍLOHA
[…]
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o
vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757
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PŘÍLOHA
Příloha I směrnice 2003/87/ES se mění takto:
a)

Body 1 a 2 se nahrazují tímto:
„1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení nebo části zařízení, které se používají
k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a postupů, a na zařízení, jejichž emise
ze spalování biomasy – v souladu s kritérii stanovenými podle článku 14 – přispívají
k více než 95 % celkových emisí skleníkových plynů.
2. Zakládá-li se rozhodnutí o zahrnutí zařízení do EU ETS 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 paliv.
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 se pro účely tohoto výpočtu nepřihlíží.“

b)

Tabulka se mění takto:
i)

Druhý řádek se nahrazuje tímto:

Rafinace olejů, kde se provozují spalovací jednotky Oxid uhličitý“
s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než
20 MW
ii)

Pátý řádek se nahrazuje tímto:

„Výroba železa nebo oceli (primární nebo sekundární Oxid uhličitý“
tavení) včetně plynulého odlévání s kapacitou
překračující 2,5 t za hodinu
iii)

Sedmý řádek se nahrazuje tímto:

„Výroba primárního hliníku nebo oxidu hlinitého
c)

Oxid uhličitý“

Patnáctý řádek kategorií činností se nahrazuje tímto:
(1)
„Sušení nebo kalcinace sádry nebo výroba (2)
sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry o výrobní
kapacitě kalcinované sádry nebo sušené sekundární
sádry větší než 20 tun za den
iv)

Oxid uhličitý“

Osmnáctý řádek se nahrazuje tímto:

„Výroba černého uhlíku zahrnující karbonizaci Oxid uhličitý“
organických látek, jako jsou oleje, dehty, kraky
a zbytky z destilace o výrobní kapacitě větší než 50 tun
denně
v)

Dvacátý čtvrtý řádek se nahrazuje tímto:

„Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu o výrobní Oxid uhličitý“
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kapacitě větší než 25 t denně
vi)

Dvacátý sedmý řádek se nahrazuje tímto:

„Přeprava skleníkových plynů za účelem geologického
uložení v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES
s výjimkou těch emisí, které spadají pod jiné činnosti
uvedené v této směrnici

Oxid uhličitý“

vii) Za poslední nový řádek se doplní následující řádek, přičemž se mezi ně
vloží dělicí čára:
„Námořní doprava
Námořní dopravní činnosti lodí, které spadají pod
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757,
podnikajících plavby za účelem přepravy osob nebo
nákladu pro obchodní účely
1)

Skleníkové plyny, na
které se vztahuje
nařízení (EU)
2015/757“

Příloha IIb směrnice 2003/87/ES se nahrazuje tímto:
„Příloha IIb
Část A – ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ Z MODERNIZAČNÍHO FONDU
PODLE ČL. 10 ODST. 1 TŘETÍHO PODODSTAVCE
Podíl
5,84 %
15,59 %
2,78 %
3,14 %
1,44 %
2,57 %
7,12 %
43,41 %
11,98 %
6,13 %

Bulharsko
Česko
Estonsko
Chorvatsko
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko

Část B – ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ Z MODERNIZAČNÍHO FONDU
PODLE ČL. 10 ODST. 1 ČTVRTÉHO PODODSTAVCE
Podíl
5,0 %
12,9 %
2,2 %
10,3 %
2,3 %
1,1 %

Bulharsko
Česko
Estonsko
Řecko
Chorvatsko
Lotyšsko
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Litva
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko

2)

1,9 %
5,9 %
34,8 %
8,8 %
9,9 %
4,9 %

Následující přílohy se do směrnice 2003/87/ES vkládají jako přílohy III, IIIa a IIIb.
„PŘÍLOHA III
ČINNOSTI, NA KTERÉ SE VZTAHUJE KAPITOLA IVa
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Činnost:

Skleníkové plyny

1. Propuštění paliv, která jsou používaná ke spalování v odvětví Oxid uhličitý (CO2)
budov a silniční dopravy, ke spotřebě.
Tato činnost nezahrnuje:
a) propuštění ke spotřebě u paliv používaných v činnostech
uvedených v příloze I této směrnice s výjimkou těch, které se
používají ke spalování při činnostech souvisejících s přepravou
skleníkových plynů za účelem geologického ukládání (řádek dvacet
sedm v kategoriích činností);
b) propuštění ke spotřebě u paliv, která mají emisní faktor nula.
2. Odvětví budov a silniční dopravy musí odpovídat následujícím
zdrojům emisí uvedeným v pokynech IPCC pro národní inventury
skleníkových plynů z roku 2006 s následujícími, nezbytnými
úpravami těchto definic:
a) kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) (kód v kategorii
zdrojů 1A1a ii) a teplárny (kód v kategorii zdrojů 1A1a iii), pokud
produkují teplo pro kategorie c) nebo d) tohoto bodu, a to buď
přímo, nebo prostřednictvím sítí dálkového vytápění;
b) silniční doprava (kód v kategorii zdrojů 1A3b), s výjimkou
používání zemědělských vozidel na zpevněných silnicích;
c) komerční / institucionální (kód v kategorii zdrojů 1A4a);
d) rezidenční (kód v kategorii zdrojů 1A4b).

_________
PŘÍLOHA IIIa
ÚPRAVA LINEÁRNÍHO REDUKČNÍHO FAKTORU V SOULADU S ČL. 30c
ODST. 2
1.

CS

Pokud jsou průměrné emise vykázané podle kapitoly IVa za období 2024 až
2026 o více než 2 % vyšší než hodnota za rok 2025 stanovená podle čl. 30c
odst. 1 a pokud k těmto rozdílům nedošlo z důvodu rozdílu menšího než 5 %
mezi emisemi vykázanými podle kapitoly IVa a inventurou údajů za rok 2025
týkajících se emisí skleníkových plynů v Unii pocházejících ze zdrojů, které
patří do kategorií úmluvy UNFCCC pro odvětví, na která se vztahuje kapitola
IVa, vypočítá se lineární redukční faktor upravením lineárního redukčního
faktoru z čl. 30c odst. 1.
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2.

Upravený lineární redukční faktor v souladu s bodem 1 je vypočten
následovně:

[LRFadj = 100%* ( ( MRV[2024-2026] – ( MRV[2024-2026] +
6*LRF2024*ESR2024) - MRV[2024-2026]) / 5) ) / MRV[2024-2026] ), kde:

(

(ESR[2024]

-

LRFadj je upravený lineární redukční faktor;
MRV[2024-2026] je průměr ověřených emisí podle kapitoly IVa za období 2024 až 2026;
ESR[2024] je hodnota emisí za rok 2024 stanovená v souladu s čl. 30c odst. 1 pro odvětví
uvedená v kapitole IVa;
LRF2024 je lineární redukční faktor uvedený v čl. 30c odst. 1.]“
_________

3)

Příloha IV směrnice 2003/87/ES se mění takto:
V části A se oddíl „Výpočet“ mění takto:
i) ve čtvrtém pododstavci se poslední věta „Emisní faktor u biomasy je nula“
nahrazuje tímto:
„Emisní faktor u biomasy, který je v souladu s kritérii udržitelnosti a kritérii pro
úsporu emisí skleníkových plynů při použití biomasy, jež zavádí směrnice (EU)
2018/2001, s jakýmikoli nezbytnými úpravami pro využití podle této směrnice, jak se
stanoví v prováděcích aktech uvedených v článku 14, je nula.“;
ii) šestý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Pokud provozovatel nemůže prokázat, že faktory specifické pro činnost jsou
přesnější, použijí se normalizované oxidační faktory vytvořené podle směrnice
2010/75/EU.“

b)

V části B v oddíle „Monitorování emisí oxidu uhličitého“ ve čtvrtém
pododstavci se poslední věta „Emisní faktor pro biomasu je nula,“ nahrazuje
tímto:
„Emisní faktor u biomasy, který je v souladu s kritérii udržitelnosti a kritérii pro
úsporu emisí skleníkových plynů při použití biomasy, jež zavádí směrnice (EU)
2018/2001, s jakýmikoli nezbytnými úpravami pro využití podle této směrnice, jak se
stanoví v prováděcích aktech uvedených v článku 14, je nula.“

a)

Doplňuje se nová část C, která zní:
„ČÁST C – Monitorování a vykazování emisí u činností uvedených v příloze III
Monitorování emisí
Emise se monitorují pomocí výpočtů.
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Výpočet
Emise se vypočítávají pomocí následujícího vzorce:
Palivo propuštěné ke spotřebě × emisní faktor
Palivo propuštěné ke spotřebě zahrnuje množství paliva propuštěného ke spotřebě
regulovaným subjektem.
Použijí se normalizované emisní faktory IPCC uvedené v bilančních pokynech IPCC za
rok 2006 nebo v následných aktualizovaných pokynech, pokud nejsou emisní faktory
stanovené pro dané palivo a získané nezávislými akreditovanými laboratořemi
používajícími uznávané analytické metody přesnější.
Pro každý regulovaný subjekt a každé palivo se výpočet provede zvlášť.
Vykazování emisí
Každý regulovaný subjekt zahrne do své zprávy následující informace:
A. Identifikační údaje regulovaného subjektu, včetně:
— názvu regulovaného subjektu,
— jeho adresy, včetně poštovního směrovacího čísla a země,
— druhu paliva, který propouští pro spotřebu, a jeho činnosti, kterými se palivo pro
spotřebu propouští, včetně použité technologie,
— adresy, telefonu, faxu a e-mailové adresy kontaktní osoby a
— jména vlastníka regulovaného subjektu a jakékoli mateřské společnosti.
B. Pro každý druh paliva propuštěného ke spotřebě, který se využívá při spalování
v odvětvích budov a silniční dopravy – jak je uvedeno v příloze III –, pro který se
provádí výpočet emisí:
— množství paliva propuštěného ke spotřebě,
— emisní faktory,
— celkové emise,
— konečné užití paliva propuštěného ke spotřebě a
— faktory nejistoty.
Členské státy přijmou opatření ke koordinaci požadavků na podávání zpráv
s jakýmikoli stávajícími požadavky na podávání zpráv, aby se minimalizovalo
zatížení podniků vyplývající z podávání zpráv.“
4)

V příloze V směrnice 2003/87/ES se doplňuje nová část C, která zní:
„ČÁST C – Ověřování emisí odpovídajících činnostem uvedeným v příloze III
Obecné zásady
1. Emise odpovídající činnostem uvedeným v příloze III jsou předmětem ověřování.
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2. Postup ověřování zahrnuje posuzování zprávy podle čl. 14 odst. 3 a monitorování
v průběhu předchozího roku. Zabývá se spolehlivostí, důvěryhodností a přesností
monitorovacích systémů a hlášených údajů a informací vztahujících se k emisím,
zejména:
a) ohlášenými palivy propuštěnými ke spotřebě a souvisejícími výpočty;
b) výběrem a použitím emisních faktorů;
c) výpočty vedoucími k určení celkových emisí.
3. Ohlášené emise mohou být potvrzeny, pouze pokud spolehlivé a důvěryhodné údaje
a informace umožňují stanovit emise s vysokým stupněm jistoty. Vysoký stupeň
jistoty vyžaduje, aby regulovaný subjekt prokázal, že:
a) ohlášené údaje neobsahují žádné rozpory;
b) shromažďování údajů bylo prováděno v souladu s platnými vědeckými
normami a
c) příslušné záznamy o regulovaném subjektu jsou úplné a souvislé.
4. Ověřovateli je umožněn přístup na všechna místa a ke všem informacím
souvisejícím s předmětem ověřování.
5. Ověřovatel bere v úvahu, zda je regulovaný subjekt zaregistrován v systému řízení a
auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
Metodologie
Strategická analýza
6. Ověřování je založeno na strategické analýze všech množství paliv propuštěných ke
spotřebě regulovaným subjektem. To vyžaduje, aby ověřovatel měl přehled o všech
činnostech, prostřednictvím kterých regulovaný subjekt propouští paliva pro spotřebu,
a o jejich významu pro emise.
Analýza postupu
7. Ověřování předložených informací se případně provádí v místě regulovaného
subjektu. Ověřovatel používá kontroly na místě k určení spolehlivosti ohlašovaných
údajů a informací.
Analýza rizik
8. Ověřovatel podrobí hodnocení všechny způsoby, jimiž jsou paliva regulovaným
subjektem propouštěna ke spotřebě se zřetelem na spolehlivost údajů o celkových
emisích regulovaného subjektu.
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9. Na základě této analýzy ověřovatel výslovně určí jakékoli prvky s vysokým rizikem
chyb a další aspekty postupu monitorování a podávání zpráv, které pravděpodobně
mohou přispívat k chybám při určování celkových emisí. To zvláště zahrnuje výpočty
nezbytné pro určení úrovně emisí z jednotlivých zdrojů. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat uvedeným prvkům s vysokým rizikem chyb a uvedeným aspektům postupu
monitorování.
10. Ověřovatel přihlíží ke všem účinným metodám řízení rizik uplatňovaným
regulovaným subjektem za účelem minimalizace stupně nejistoty.
Zpráva
11. Ověřovatel vyhotoví zprávu o postupu ověřování, v níž uvede, zda je zpráva podle
čl. 14 odst. 3 uspokojivá. Tato zpráva uvádí všechny aspekty týkající se provedené
práce. Prohlášení, že zpráva podle čl. 14 odst. 3 je uspokojivá, může být učiněno,
pokud podle názoru ověřovatele nejsou k celkovým emisím uvedeny zjevně chybné
údaje.
Minimální požadavky na způsobilost ověřovatele
12. Ověřovatel je nezávislý na regulovaném subjektu, provádí svou činnost odborně a
objektivně a je obeznámen:
a) s ustanoveními této směrnice, jakož i s příslušnými normami a pokyny
přijatými Komisí podle čl. 14 odst. 1;
b) s právními, regulačními a správními požadavky týkajícími se ověřovaných
činností a
c) se zajišťováním všech informací vztahujících se ke každému způsobu, kterým
jsou paliva regulovaným subjektem propouštěna ke spotřebě, zejména
informací o shromažďování, měření a výpočtu údajů a podávání zpráv
o nich.“
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