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Tento dokument je súčasťou súboru dokumentov, ktoré poskytli útvary Komisie 

na podporu vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 

o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Eu-

rópskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
1
. 

Usmernenie predstavuje názory útvarov Komisie v čase zverejnenia. Nie je 

právne záväzné.  

V tomto usmerňovacom dokumente sa zohľadňujú diskusie vedené na zasad-

nutiach neoficiálnej technickej pracovnej skupiny o nariadení o monitorovaní a 

nahlasovaní v rámci pracovnej skupiny III Výboru pre zmenu klímy, ako aj pí-

somné pripomienky zainteresovaných strán a expertov z členských štátov. Ten-

to usmerňovací dokument jednomyseľne podporili zástupcovia členských štátov 

na zasadnutí Výboru pre zmenu klímy, ktoré sa konalo 7. júna 2012. 

Všetky usmerňovacie dokumenty a šablóny možno prevziať z webovej stránky 

Komisie, zo sekcie venovanej dokumentácii, na tejto adrese:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.  

                                                      
1
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF
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1 ZHRNUTIE 

Monitorovanie a nahlasovanie emisií skleníkových plynov je základom systému 

EU ETS
2
 (systém EÚ na obchodovanie s emisiami). Na základe revízie smerni-

ce o systéme EU ETS v roku 2009 boli v nariadení EÚ (nariadenie o monitoro-

vaní a nahlasovaní, ďalej aj „NMN“) ustanovené aktualizované pravidlá monito-

rovania a nahlasovania. Nariadenie o nahlasovaní a monitorovaní spolu s no-

vým nariadením o overovaní emisií a akreditácií overovateľov nahrádza usmer-

nenia o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007. Nariadenie o monitoro-

vaní a nahlasovaní sa uplatňuje od tretieho obdobia obchodovania (to zname-

ná, že sa vzťahuje na emisie od 1. januára 2013). 

Tento usmerňovací dokument je prvým zo súboru usmerňovacích dokumentov 

a elektronických šablón, ktoré poskytli útvary Komisie na podporu celoeuróp-

skeho harmonizovaného vykonávania nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

Poskytujú sa v ňom základné informácie o systéme EU ETS na zabezpečova-

nie zhody a o pojmoch používaných pri monitorovaní a nahlasovaní stacionár-

nych zariadení, pričom sa v ňom podrobnejšie opisujú požiadavky stanovené v 

nariadení o monitorovaní a nahlasovaní týkajúce sa možných prístupov k moni-

torovaniu. Cieľom tohto usmernenia nie je rozšíriť povinné požiadavky nariade-

nia o monitorovaní a nahlasovaní, ale umožniť správnejší výklad a jednoduch-

šie vykonávanie.  

Tento usmerňovací dokument predstavuje názory útvarov Komisie v čase zve-

rejnenia. Nie je právne záväzný. 

 

Upozorňujeme, že tento dokument sa nevzťahuje na požiadavky 

na prevádzkovateľov lietadiel. Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí by si chceli prečí-

tať usmernenie o monitorovaní a nahlasovaní v rámci systému EU ETS, si mô-

žu prečítať usmerňovací dokument č. 2. 

 

1.1 Kde by som mal začať čítať? 

Tento dokument má usmerniť čitateľov, pre ktorých je systém EU ETS nový, 

ako aj ľudí, ktorí už tento systém poznajú. Druhá spomínaná skupina by mala 

venovať osobitnú pozornosť oddielom, ktoré sú v dokumente označené symbo-

lom „NEW“ („NOVÉ“) (zoznam usmerňovacích symbolov je uvedený v oddiele 

2.2). Oddiel 1.2 tohto zhrnutia poslúži ako užitočný východiskový bod. 

Čitatelia, ktorí systém EU ETS a jeho systém monitorovania, nahlasovania a 

overovania veľmi nepoznajú, by si mali prečítať najmä kapitolu 3 (o cykle za-

bezpečovania zhody systému EU ETS) a kapitolu 4 (pojmy a prístupy).  Všetci 

čitatelia, ktorí musia monitorovať zariadenie, a preto sú povinní vypracovať 

(alebo aktualizovať) plán monitorovania, by si mali prečítať kapitolu 5 o plánoch 

monitorovania. V závislosti od prístupov k monitorovaniu relevantných pre za-

riadenie, ktoré sa má monitorovať, poskytnú kapitola 6 (prístupy založené na 

výpočtoch) a kapitola 8 (prístupy založené na meraniach) cenný podrobný pre-

                                                      
2
 Vysvetlenie skratiek a odkazy na legislatívne texty nájdete v prílohe k tomuto dokumentu. 
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hľad požiadaviek nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní v súvislosti s týmito 

prístupmi. 

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní kladie značný dôraz na zjednoduše-

nie monitorovania všade, kde je to možné, a to z dôvodov efektívnosti nákladov 

a bez narušenia spoľahlivosti monitorovania. Prevádzkovatelia, ktorí hľadajú ta-

kéto možnosti, by mali hľadať symbol „simplified!“ („zjednodušené!“).  

Prevádzkovatelia zariadení s nízkymi emisiami (vymedzenie je uvedené v od-

diele 4.4.2) by mali dávať pozor na symbol „small“ („malé“), a to najmä v oddiele 

7.1. Na záver, prostredníctvom nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní člen-

ské štáty získali novú možnosť poskytovať šablóny štandar-dizovaných a zjed-

nodušených plánov monitorovania. Táto možnosť je podrobne opísaná v oddie-

le 7.2 tohto dokumentu. 

 

1.2 Čo je nové v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní? 

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní bolo vypracované s cieľom zlepšiť ce-

loeurópsku harmonizáciu prístupov oproti tomu, čo členské štáty dosiahli vyko-

návaním usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007. Zohľadňu-

je sa v ňom aj viacero osvedčených postupov členských štátov. Čitateľ preto 

niekedy môže poznať prístup, ktorý je tu predstavený, zatiaľ čo pre čitateľa 

z iného členského štátu bude tento prístup nový. Čitatelia, ktorí sa chcú pri číta-

ní tohto usmernenia zamerať najmä na nové prvky nariadenia o monitorovaní 

a nahlasovaní, by mali oproti usmerneniam o monitorovaní a predkladaní správ 

z roku 2007 venovať osobitnú pozornosť týmto zmenám: 

 Ešte viac sa zdôrazňuje ústredná úloha plánu monitorovania pre celý sys-

tém monitorovania, nahlasovania a overovania. O vypracovaní nového 

plánu monitorovania alebo o revízii existujúceho plánu monitorovania si 

môžete prečítať v oddiele 5.1. 

 Zmenili a doplnili sa požiadavky na výber vhodnej a potrebnej úrovne (hie-

rarchia úrovní, pozri oddiel 5.2), ako aj vymedzenia kategórií zdrojových 

prúdov (väčšie a menšie zdrojové prúdy a zdrojové prúdy de minimis, pozri 

oddiel 4.4). 

 Zaviedli sa dôležité vysvetlenia týkajúce sa úlohy písomných postupov, 

ktorými sa plány monitorovania doplňujú o rôzne podrobnosti, ale ktoré sa 

uchovávajú oddelene od plánov monitorovania s cieľom zjednodušiť ich 

častú údržbu a vykonávanie. Opisuje sa to v oddiele 5.4. 

 Nariadením o monitorovaní a nahlasovaní sa zaviedli aj nové pravidlá pre 

postup aktualizácie plánu monitorovania, ako sa opisuje v oddiele 5.6. 

Týmto nariadením sa okrem toho posilnila zásada priebežného zlepšova-

nia plánu monitorovania vrátane požiadavky reagovať na odporúčania ove-

rovateľa (pozri oddiel 5.7). 

 Ďalšie požiadavky v súvislosti s plánom monitorovania sa týkajú dokazo-

vania dodržania špecifických úrovní, podľa potreby vrátane hodnotenia ne-

istoty (pozri oddiel 5.3), a hodnotenia rizika potrebného na zriadenie prime-

raného systému kontroly týkajúceho sa tokov údajov zariadenia (pozri od-

 

small
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diel 5.5). Tieto „sprievodné dokumenty“ sa musia predložiť príslušnému or-

gánu spolu s plánom monitorovania
3
. 

 Zmenili sa niektoré pojmy („faktory výpočtu“ ako všeobecný termín zahŕňa-

júci emisný faktor, čistú výhrevnosť, oxidačný faktor, konverzný faktor, po-

mernú časť biomasy, a obsah uhlíka a zaviedol sa pojem „predbežný 

emisný faktor“). Ďalšie podrobné informácie sa uvádzajú v oddiele 4.3. 

 Lepšie možnosti kombinácie rôznych povolených prístupov 

k monitorovaniu, t. j. prístupov založených na výpočtoch (štandardná me-

tóda a metóda hmotnostnej bilancie), prístupov založených na meraniach 

a rezervného prístupu (t. j. metodiky, pri ktorých sa nepoužívajú úrovne). 

Najmä prístupom založeným na meraniach bolo prisúdené rovnaké posta-

venie ako prístupom založeným na výpočtoch vrátane požiadaviek na mi-

nimálnu úroveň (pozri oddiel 4.3.5). 

 Pri výbere konkrétneho prístupu k monitorovaniu a pri rozhodovaní o jeho 

možných zlepšeniach je najdôležitejšie vyhnúť sa neprimeraným nákla-

dom. V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je doplnené vysvetlenie tý-

kajúce sa výkladu neprimeraných nákladov (pozri oddiel 4.6.1). 

 Pri posudzovaní vhodnosti meracieho prístroja na určenie množstiev palív 

a materiálov je hlavným parametrom, ktorý sa musí kontrolovať, neistota 

merania, pričom v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa zaviedla 

pružnosť, ktorá povoľuje viacero nových prístupov vrátane spoliehania sa 

na vnútroštátnu zákonnú metrologickú kontrolu, keď to je vhodné a možné 

(pozri oddiel 5.3). Nariadením o monitorovaní a nahlasovaní sa ďalej posil-

nili opatrenia na zaistenie pravidelnej údržby, kalibrácie a nastavenia me-

racieho zariadenia. 

 Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní využíva rovnaké vymedzenia 

pre biomasu, biopalivá a biokvapaliny ako smernica o obnoviteľných zdro-

joch energie. V dôsledku toho sa kritériá udržateľnosti zriadené smernicou 

o obnoviteľných zdrojoch energie musia uplatňovať, ak je to relevantné, 

aby sa na takúto biomasu uplatňoval emisný faktor nula. Táto téma je po-

drobne popísaná v osobitnom usmerňovacom dokumente (pozri oddiel 2.3, 

v ktorom sa uvádza, kde možno nájsť ďalšie usmerňovacie dokumenty). 

 V prípadoch, keď sa faktory výpočtu majú určiť pomocou laboratórnych 

analýz, nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní obsahuje dva významné 

nové prvky. Požiadavka na osobitný plán odberu vzoriek (vo forme písom-

ného postupu) schválený príslušným orgánom a vysvetlenie kritérií, podľa 

ktorých sa laboratórium môže považovať za ekvivalent laboratória akredi-

tovaného podľa normy EN ISO/IEC 17025 (pozri oddiel 6.2.2). 

 Aktualizovali sa pravidlá pre prevedený a vlastný CO2 (pozri oddiel 8.3). 

 Výrazne sa zlepšilo vzájomné pôsobenie s overením podľa ustanovení no-

vého nariadenia o overovaní a akreditácii. Vypracovali sa predovšetkým 

pravidlá pre tok údajov a kontrolné činnosti prevádzkovateľov, ako sa uvá-

dza v oddiele 5.5, a zásadou vylepšovania sa pre plán monitorovania pre-

vádzkovateľa zriaďuje cyklus spätnej väzby na základe zistení overovateľa 

(pozri oddiel 5.7). 

 Na záver, nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní vysiela silný signál 

v prospech harmonizácie, keďže položilo základ pre Komisiu, aby mohla 

                                                      
3
 Zariadenia s nízkymi emisiami (pozri oddiel 4.4.2) sú oslobodené od tejto požiadavky. 
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poskytnúť elektronické šablóny
4
 plánov monitorovania, správ o emisiách 

a inej komunikácie medzi prevádzkovateľmi, overovateľmi a príslušnými 

orgánmi. Tieto šablóny sa zverejňujú spoločne s uvedeným súborom 

usmerňovacích dokumentov (pozri oddiel 2.3, v ktorom sa uvádza, kde 

možno nájsť ďalšie usmerňovacie dokumenty). 

 

                                                      
4
 Členské štáty môžu poskytnúť vlastné šablóny alebo môžu použiť modernejšie systémy elektro-
nického nahlasovania (napr. systémy založené na webe), ak v nich vyžadujú prinajmenšom rov-
naké údaje. 
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2 ÚVOD 

2.1 O tomto dokumente 

Tento dokument bol napísaný s cieľom podporiť nariadenie o monitorovaní 

a nahlasovaní vysvetlením požiadaviek tohto nariadenia v nelegislatívnom jazy-

ku. Konkrétnejšie technické záležitosti budú uvedené v ďalších usmerňovacích 

dokumentoch. Súbor usmerňovacích dokumentov je ďalej doplnený elektronic-

kými šablónami
5
, aby prevádzkovatelia mohli príslušnému orgánu predložiť po-

trebné informácie. Musí sa však vždy pamäť na to, že nariadenie je prvoradou 

požiadavkou. 

Týmto dokumentom sa poskytuje výklad nariadenia, pokiaľ ide o požiadavky 

na zariadenia. Dokument vychádza aj z usmernenia a najlepších postupov vy-

pracovaných počas prvých dvoch fáz
6
 systému EU ETS (od roku 2005 do roku 

2007 a od roku 2008 do roku 2012), najmä zo skúseností, ktoré členské štáty 

získali na základe usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

vrátane súboru usmerňovacích poznámok známych ako usmerňovacie po-

známky ETSG
7
 vypracované v rámci siete IMPEL. Dokument zohľadňuje aj 

cenný prínos pracovnej skupiny pre monitorovanie zriadenej v rámci fóra na 

dodržiavanie súladu s EU ETS a neoficiálnej technickej pracovnej skupiny od-

borníkov členských štátov zriadenej v rámci pracovnej skupiny 3 Výboru pre 

klimatické zmeny. 

 

2.2 Ako používať tento dokument 

Keď sú čísla článkov v tomto dokumente uvedené bez bližšieho určenia, odka-

zujú vždy na nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní. Skratky, odkazy na le-

gislatívne texty a prepojenia na ďalšie dôležité dokumenty sa nachádzajú 

v prílohe. 

Tento dokument sa týka len emisií od roku 2013. Hoci väčšina pojmov sa pred-

tým použila v usmerneniach o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007, 

tento dokument neuvádza podrobné porovnanie s týmito usmerneniami. Na-

miesto toho symbol (ako napríklad tu na kraji) naznačuje, že došlo k zmenám 

v požiadavkách oproti usmerneniam o monitorovaní a predkladaní správ z roku 

2007 alebo že v predchádzajúcich usmerneniach o monitorovaní a predkladaní 

správ sa dané pojmy nepoužívali. 

 

Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny pre prevádzkovateľov a príslušné 

orgány. 

 

                                                      
5
 Členské štáty si môžu vymedziť vlastné šablóny, ktoré musia obsahovať minimálne rovnaké in-
formácie ako šablóny Komisie. 

6
 Pojem „fáza“ sa v rámci tohto dokumentu, ako aj v niektorých členských štátoch, používa 
v rovnakom význame ako „obdobie obchodovania“ (článok 3 ods. 2 nariadenia o monitorovaní 
a nahlasovaní). 

7
 Podporná skupina ETS; IMPEL je Sieť Európskej únie na implementáciu a presadzovanie envi-
ronmentálneho práva. Poznámky sa nachádzajú na stránke http://impel.eu/projects/emission-
trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond. 

 

 

 

http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
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Tento symbol sa používa v prípade významných zjednodušení všeobecných 

požiadaviek nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

 

Symbol žiarovky sa používa v prípadoch, keď sa predstavujú najlepšie postupy. 

 

Symbol malého zariadenia sa používa na nasmerovanie čitateľa k témam, ktoré 

sa vzťahujú na zariadenia s nízkymi emisiami. 

 

Symbol nástrojov čitateľovi naznačuje, že sú dostupné ďalšie dokumenty, šab-

lóny alebo elektronické nástroje z iných zdrojov (vrátane tých, na ktorých sa eš-

te pracuje). 

 

Symbol knihy poukazuje na príklady tém, o ktorých sa diskutuje v okolitom tex-

te. 

 

 

2.3 Kde nájsť ďalšie informácie 

Všetky usmerňovacie dokumenty a šablóny poskytnuté Komisiou na základe 

nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní a na základe nariadenia o overovaní 

a akreditácii možno prevziať z webovej stránky Komisie na tejto adrese:  

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm  

 

K dispozícii sú tieto dokumenty
8
: 

 Usmerňovací dokument č. 1 (tento dokument): „Nariadenie 

o monitorovaní a nahlasovaní – všeobecné usmernenie pre zariadenia“. 

 Usmerňovací dokument č. 2: „Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní 

– všeobecné usmernenie pre prevádzkovateľov lietadiel“. V tomto do-

kumente sú opísané zásady a prístupy k monitorovaniu v rámci naria-

denia o monitorovaní a nahlasovaní týkajúce sa leteckého odvetvia. 

Obsahuje aj usmernenie k šablónam plánu monitorovania, ktoré poskyt-

la Komisia. 

 Usmerňovací dokument č. 3: „Záležitosti týkajúce sa biomasy v rámci 

systému EU ETS“. Tento dokument sa zaoberá uplatňovaním kritérií 

udržateľnosti na biomasu, ako aj požiadavkami uvedenými v článkoch 

38, 39 a 53 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. Tento dokument 

je významný pre prevádzkovateľov zariadení a takisto pre prevádzkova-

teľov lietadiel. 

 Usmerňovací dokument č. 4: „Usmernenie k hodnoteniu neistoty“. 

V tomto dokumente určenom pre zariadenia sú uvedené informácie 

o posudzovaní neistoty spojenej s použitým meracím zariadením, čo 

prevádzkovateľovi pomáha určiť, či vie dodržať osobitné požiadavky na 

úrovne. 

                                                      
8
 Aktuálny zoznam nemusí byť úplný. Neskôr budú možno pridané ďalšie dokumenty. 

 

 

small

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
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 Usmerňovací dokument č. 5: „Usmernenie k odoberaniu vzoriek 

a analýze“ (len pre zariadenia). Tento dokument sa zaoberá kritériami 

používanými vo vzťahu k neakreditovaným laboratóriám, vypracúvaním 

plánu odoberania vzoriek a ďalšími otázkami súvisiacimi 

s monitorovaním emisií v rámci systému EU ETS.  

 Usmerňovací dokument č. 6: „Činnosti súvisiace s tokom údajov 

a kontrolný systém“. Tento dokument sa zaoberá možnosťami opisu 

činností súvisiacich s tokom údajov na monitorovanie v rámci systému 

EU ETS, hodnotením rizika ako súčasťou kontrolného systému 

a príkladmi kontrolných činností. 

 

Komisia ďalej poskytla tieto elektronické šablóny
9
: 

 Šablóna č. 1: Plán monitorovania emisií stacionárnych zariadení. 

 Šablóna č. 2: Plán monitorovania emisií prevádzkovateľov lietadiel. 

 Šablóna č. 3: Plán monitorovania údajov o tonokilometroch prevádzkovate-

ľov lietadiel. 

 Šablóna č. 4: Ročná správa o emisiách stacionárnych zariadení. 

 Šablóna č. 5: Ročná správa o emisiách prevádzkovateľov lietadiel. 

 Šablóna č. 6: Správa o údajoch o tonokilometroch prevádzkovateľov lieta-

diel. 

 

Okrem týchto dokumentov týkajúcich sa nariadenia o monitorovaní 

a nahlasovaní je na rovnakej adrese dostupný osobitný súbor usmerňovacích 

dokumentov k nariadeniu o overovaní a akreditácií. Komisia okrem toho poskyt-

la usmernenie k rozsahu pôsobnosti systému EU ETS, ktoré je potrebné pre-

skúmať, aby sa určilo, či sa má zariadenie alebo jeho časť zahrnúť do systému 

EU ETS. Toto usmernenie je dostupné na adrese: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf 

Hoci súbor usmerňovacích dokumentov a šablón, ktoré Komisia poskytla 

k postupu prideľovania pre tretiu fázu, priamo nesúvisí s otázkami týkajúcimi sa 

monitorovania – s výnimkou nahlasovania podstatných zmien zariadenia podľa 

článku 24 vykonávacích opatrení pre celé Spoločenstvo –, uvádza sa takisto 

v tomto bode. Tento súbor usmernení možno nájsť na adrese: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm  

 

Všetky právne predpisy EÚ môžete nájsť na stránkach EUR-Lex: http://eur-

lex.europa.eu/  

Okrem toho sú najdôležitejšie právne predpisy uvedené v prílohe k tomuto do-

kumentu.  

 

Príslušné orgány v členských štátoch môžu na svojich webových stránkach ta-

kisto poskytnúť užitočné usmernenia. Prevádzkovatelia zariadení by mali zistiť 

                                                      
9
 Aktuálny zoznam nemusí byť úplný. Neskôr budú možno pridané ďalšie šablóny. 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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najmä to, či príslušný orgán zabezpečuje semináre, odpovede na najčastejšie 

otázky, asistenčné centrum atď. 
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3 CYKLUS ZABEZPEČOVANIA ZHODY 
SYSTÉMU EU ETS 

3.1 Význam monitorovania, nahlasovania a overovania 
v systéme EU ETS 

Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií sú kľúčové pre dôveryhodnosť 

akéhokoľvek systému obchodovania s emisiami. Bez monitorovania, nahlaso-

vania a overovania by dodržiavanie predpisov nebolo transparentné a bolo by 

omnoho zložitejšie ho sledovať, pričom by sa narušilo presadzovanie. To isté 

platí aj o systéme Európskej únie na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Tento 

systém predstavuje úplný, dôsledný, presný a transparentný systém monitoro-

vania, nahlasovania a overovania, ktorý vytvára dôveru v obchodovanie 

s emisiami. Jedine takýmto spôsobom možno zabezpečiť, aby prevádzkovatelia 

dodržiavali svoju povinnosť a odovzdávali dostatočné kvóty. 

Tento postreh ja založený na dvojakej povahe systému EU ETS: Na jednej 

strane ide o trhovo orientovaný nástroj. Umožňuje rozvoj významného trhu, kto-

rého účastníci chcú poznať peňažnú hodnotu kvót, ktoré dostávajú pridelené, 

s ktorými obchodujú a ktoré musia odovzdávať. Na druhej strane je to nástroj 

na dosiahnutie pozitívneho prínosu pre životné prostredie. Na rozdiel od iných 

právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia však cieľ nedosahujú 

jednotlivci, ale celá skupina účastníkov systému EU ETS, ktorí musia cieľ do-

siahnuť spoločne. Vyžaduje si to značnú úroveň spravodlivosti medzi účastník-

mi, čo zabezpečuje spoľahlivý systém monitorovania, nahlasovania 

a overovania. Činnosti dohľadu príslušných orgánov významne prispievajú 

k zabezpečeniu splnenia cieľa určeného stropom, čo znamená, že predpokla-

dané zníženie emisií sa v praxi dosahuje. Preto je zodpovednosťou príslušných 

orgánov spoločne s overovacími orgánmi chrániť integritu systému EU ETS do-

hliadaním na správne fungovanie systému monitorovania, nahlasovania 

a overovania. 

Účastníci trhu s uhlíkom aj príslušné orgány chcú mať istotu, že jeden vypuste-

ný ekvivalent tony CO2 zodpovedá jednej nahlásenej tone (na účely odovzdania 

jednej kvóty). Táto zásada bola známa už od začiatku fungovania systému EU 

ETS ako príslovečný výrok: „Tona musí byť tona!“ 

V snahe dosiahnuť tento cieľ spoľahlivým, transparentným, overiteľným a pritom 

nákladovo efektívnym spôsobom poskytuje smernica o systéme EU ETS
10

 pev-

ný základ pre dobrý systém monitorovania, nahlasovania a overovania. Tento 

zámer sa dosahuje pomocou článkov 14 a 15 v spojení s prílohami IV a V 

k smernici o systéme EU ETS. Komisia na základe článku 14 vypracovala na-

riadenie o monitorovaní a nahlasovaní
11

, ktorým sa od 1. januára 2013 nahrá-

                                                      
10

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES; naposledy zmenená a doplnená smernicou 2009/29/ES, čím sa stala 
takzvanou „revidovanou smernicou o systéme EU ETS“.  

11
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií sklení-
kových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Možno prevziať 
na adrese::   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SK:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SK:PDF
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dzajú známe usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ v súvislosti 

s emisiami z roku 2007.  

Komisia aj členské štáty však vždy uznávali, že takýto zložitý a technický práv-

ny predpis, akým je nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní, musia podporiť 

ďalšie usmernenia, aby bolo vo všetkých členských štátoch zabezpečené jeho 

harmonizované vykonávanie a aby sa umožnilo jeho bezproblémové dodržia-

vanie prostredníctvom pragmatických prístupov vždy, keď to je možné.  

Okrem toho bolo vypracované nariadenie o overovaní a akreditácii overovateľov 

(„nariadenie o overovaní a akreditácií“
12

), pre ktoré Komisia vypracovala osobit-

ný súbor usmerňovacích dokumentov. 

 

3.2 Prehľad cyklu zabezpečovania zhody 

Ročný proces monitorovania, nahlasovania, overovania emisií a postup prísluš-

ného orgánu súvisiaci s akceptovaním správ o emisiách sa často nazýva „cyk-

lus zabezpečovania zhody“. Na Obrázok 1: Zásada cyklu zabezpečovania 

zhody systému EU ETS 

 sú znázornené hlavné prvky tohto cyklu.  

Na pravej strane obrázku je „hlavný cyklus“. Prevádzkovateľ monitoruje emisie 

počas celého roka. Na konci kalendárneho roka (do troch mesiacov) musí vy-

pracovať ročnú správu o emisiách, požiadať o overenie a predložiť overenú 

správu príslušnému orgánu. Tento orgán ju musí usúvzťažniť s odovzdaním 

kvót v registračnom systéme
13

. Tu sa zásada „tona musí byť tona“ premieňa na 

zásadu „tona musí byť kvóta“, t. j. v tomto bode sa trhová hodnota kvóty usú-

vzťažní s nákladmi na dosiahnutie environmentálneho cieľa systému EU ETS. 

Potom pokračuje monitorovanie, ako je zobrazené na obrázku. Presnejšie, mo-

nitorovanie pokračuje bez toho, aby sa na konci roka prerušilo. 

Postup monitorovania si vyžaduje pevný základ. Výsledné údaje musia byť dos-

tatočne spoľahlivé, aby sa vytvorila dôvera v spoľahlivosť systému ETS vrátane 

spravodlivosti v súvislosti s povinnosťou odovzdávania, pričom tento systém 

musí byť v priebehu rokov dôsledný. Prevádzkovateľ preto musí zabezpečiť, 

aby bola metodika monitorovania zdokumentovaná písomne a aby sa nemohla 

svojvoľne meniť. V prípade systému EU ETS sa táto písomná metodika nazýva 

plán monitorovania zariadenia (pozri Obrázok 1: Zásada cyklu zabezpe-

čovania zhody systému EU ETS 

). Je súčasťou povolenia
14

, ktoré musí každé zariadenie v systéme EU ETS 

mať, aby mohlo vypúšťať emisie skleníkových plynov. 

                                                      
12

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o to-
nokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Možno prevziať na adrese:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:SK:PDF  

13
 Na účely zjednodušenia nebolo odovzdanie kvót zahrnuté do obrázka. Obrázok takisto prehliada 
aj postupy prideľovania a obchodovania s kvótami. 

14
 Toto povolenie podľa článku 4 smernice o systéme EU ETS sa zvyčajne nazýva povolenie na 
emisie skleníkových plynov. Podľa písm. c) článku 6 ods. 2 sa pre zjednodušenie administratívy 
môže plán monitorovania posudzovať oddelene od povolenia, keď ide o formálne zmeny plánu 
monitorovania. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:SK:PDF
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Z obrázku je takisto zrejmé, že hoci je plán monitorovania pre jednotlivé zaria-

denia veľmi špecifický, musí byť v súlade s požiadavkami právnych predpisov 

platných v celej EÚ, najmä s nariadením o monitorovaní a nahlasovaní. Systém 

monitorovania, nahlasovania a overovania systému EU ETS preto dokáže zlúčiť 

zdanlivo nezlučiteľné prísne pravidlá EÚ, ktorými sa zabezpečuje spoľahlivosť 

a zabraňuje svojvoľným a prílišným zjednodušeniam, s poskytnutím dostatočnej 

pružnosti v závislosti od podmienok jednotlivých zariadení. 
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Obrázok 1: Zásada cyklu zabezpečovania zhody systému EU ETS 

Legislation (MRR) Právny predpis (nariadenie 
 o monitorovaní a nahlasovaní) 
Monitoring plan (installation specific) Plán monitorovania (špecifický pre jed-

notlivé zariadenia) 
Competent authority Príslušný orgán 
Monitoring throughout the year Monitorovanie počas roka 
Annual Report Ročná správa 
Verification Overenie 
Submit report Predloženie správy 
Improvement suggestion Návrh na vylepšenie 
Permitting Schvaľovanie 
Inspections Inšpekcie 
Compliance checks Kontroly zabezpečovania zhody  

 

Na Obrázok 1: Zásada cyklu zabezpečovania zhody systému EU ETS 

sú znázornené aj niektoré kľúčové povinnosti príslušného orgánu. Príslušný or-

gán musí dohliadať na dodržiavanie predpisov zo strany prevádzkovateľov. Ako 

prvý krok musí schváliť každý plán monitorovania pred jeho realizáciou. Zna-

mená to, že sa kontroluje, či sú plány monitorovania vypracované prevádzkova-

teľom v súlade s požiadavkami nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. Ak 

prevádzkovateľ využije niektoré zjednodušené prístupy, ktoré nariadenie 

o monitorovaní a nahlasovaní povoľuje, musí to odôvodniť, napríklad z dôvodov 

technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov, keď sa inak poža-

dované vyššie úrovne nedajú dosiahnuť. 
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Po druhé, príslušný orgán môže vykonať inšpekcie zariadení, aby sa uistil, že 

plán monitorovania zodpovedá reálnej situácii v zariadení. Príslušný orgán mô-

že napríklad skontrolovať, či sú nainštalované merače takého typu, ako sa uvá-

dza v pláne monitorovania, či sa požadované údaje archivujú a či sa písomné 

postupy dodržiavajú podľa požiadaviek. 

Na záver, príslušný orgán musí vykonať kontroly ročných správ o emisiách. Za-

hŕňa to náhodné kontroly už overených správ, ale aj krížové kontroly údajov za-

daných v overených emisných tabuľkách registračného systému a kontrolu to-

ho, či boli odovzdané dostatočné kvóty. 

Cyklus zabezpečovania zhody však má širšiu perspektívu. Ako je znázornené 

na obrázku 1, existuje aj druhý cyklus. Ide o pravidelnú revíziu plánu monitoro-

vania, ku ktorej môže cenným spôsobom prispieť správa o overení. Prevádzko-

vateľ je okrem toho povinný stále sa snažiť o ďalšie zlepšovanie metodiky moni-

torovania. Cieľom všetkých inšpekcií, ktoré príslušný orgán vykonáva, by malo 

byť okrem iného určenie prvkov metodiky monitorovania, ktoré už nie sú prime-

rané, napríklad po vykonaní technických zmien zariadenia. 
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3.3 Význam plánu monitorovania 

Z predchádzajúceho oddielu je zjavné, že schválený plán monitorovania je naj-

dôležitejším dokumentom pre každé zariadenie v systéme EU ETS. Podobne 

ako recept pre kuchára a ako príručka riadenia pre certifikovaný systém riade-

nia kvality slúži ako príručka, v ktorej sa uvádzajú úlohy prevádzkovateľa. Preto 

by mal byť napísaný tak, aby sa mohli všetci, najmä noví pracovníci, okamžite 

riadiť jeho pokynmi. Takisto musí príslušnému orgánu umožniť rýchlo pochopiť 

monitorovacie činnosti prevádzkovateľa. Na záver, plán monitorovania je pre 

overovateľa tou príručkou, na základe ktorej posudzuje správu prevádzkovateľa 

o emisiách. 

Typické prvky plánu monitorovania zahŕňajú tieto činnosti prevádzkovateľa (po-

užiteľnosť závisí od podmienok konkrétneho zariadenia): 

 zhromažďovanie údajov (údaje z meraní, faktúry, výrobné protokoly atď.); 

 odoberanie vzoriek materiálu a palív; 

 laboratórna analýza palív a materiálov; 

 údržba a kalibrácia meracích prístrojov; 

 opis výpočtov a vzorcov, ktoré sa majú používať; 

 kontrolné činnosti (napr. zásada štyroch očí pre zhromažďovanie údajov); 

 archivácia údajov (vrátane ochrany proti manipulácií); 

 pravidelná identifikácia možností zlepšenia. 

Plány monitorovania musia byť v každom prípade vypracované starostlivo ( 

kapitola 0), aby sa minimalizovala administratívna záťaž. Keďže plán monitoro-

vania musí schváliť príslušný orgán, je samozrejmé, že aj zmeny plánu monito-

rovania sú povolené len so súhlasom príslušného orgánu. Nariadenie o monito-

rovaní a nahlasovaní pritom znižuje administratívnu záťaž tým, že umožňuje 

dva prístupy, ktoré by sa mali vziať do úvahy už pri navrhovaní plánov monito-

rovania: 

 Len zmeny, ktoré sú „významné“, si vyžadujú súhlas príslušného orgánu 

(článok 15 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní, pozri ďalej uvedený 

oddiel 5.6). 

 Monitorovacie činnosti, ktoré nie sú rozhodujúce v každom detaile a ktoré 

sa z dôvodu svojej povahy zvyčajne podľa potreby často menia a dopĺňajú, 

môžu byť vo forme „písomných postupov“, ktoré sú spomenuté a stručne 

opísané v pláne monitorovania, ale ktorých detaily sa nepovažujú za sú-

časť schváleného plánu monitorovania. Vzťah medzi plánom monitorova-

nia a písomnými postupmi je podrobnejšie opísaný v oddiele 5.4. 

S ohľadom na význam plánu monitorovania poskytuje Komisia šablóny aj pre 

plány monitorovania. Niektoré členské štáty možno poskytujú prispôsobené 

šablóny vychádzajúce zo šablón Komisie, iné členské štáty používajú osobitný 

(zvyčajne webový) elektronický systém nahlasovania (ktorý takisto musí spĺňať 

aspoň požiadavky Komisie). Prevádzkovateľom sa preto odporúča, aby si pred 

vypracovaním plánu monitorovania pozreli stránku svojho príslušného orgánu 

alebo aby sa s ním priamo spojili a zistili konkrétne požiadavky na predloženie 

plánu monitorovania. Špecifické požiadavky môžu byť stanovené aj 

vo vnútroštátnych právnych predpisoch. 
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3.4 Medzníky a termíny 

3.4.1 Ročný cyklus zabezpečovania zhody 

Cyklus zabezpečovania zhody systému EU ETS je založený na požiadavke, 

aby sa monitorovanie vždy týkalo jedného kalendárneho roka
15

, ako sa uvádza 

v tabuľke 1 a na obrázku 2: Prevádzkovatelia majú po skončení roka tri mesiace 

čas na dokončenie správ o emisiách a na to, aby si ich nechali overiť akredito-

vaným overovateľom v súlade s nariadením o overovaní a akreditácii. Potom 

musia prevádzkovatelia odovzdať príslušný objem kvót. V závislosti od vnútro-

štátnych právnych predpisov príslušný orgán môže vykonať alebo vykonáva 

(náhodné) kontroly prijatých správ a v prípade, že prevádzkovateľ neodovzdá 

správu o emisiách alebo ak správa bola predložená, ale nie je v súlade 

s nariadením o monitorovaní a nahlasovaní alebo nie je (pozitívne) overená 

v súlade s nariadením o overovaní a akreditácii (článok 70 ods. 1 NMN) musí 

určiť konzervatívny odhad emisií. Ak príslušný orgán v predložených správach 

zistí akýkoľvek druh chýb, môže dôjsť k oprave na overené údaje o emisiách. 

Upozorňujeme, že v právnych predpisoch EÚ nie je pre tieto opravy stanovený 

žiadny termín. Určitá požiadavka tohto druhu však môže byť ustanovená vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch. 

 

Tabuľka 1: Spoločný harmonogram ročného cyklu zabezpečovania zhody 

systému EU ETS pre emisie v roku N.  

Kedy? Kto? Čo? 

1. januára N  Začiatok obdobia monitorovania. 

do 28. februára 
N  

príslušný orgán Bezplatné prideľovanie kvót (ak sa 
uplatňuje) na účet prevádzkovateľa 
v registri.  

31. decembra N  Koniec obdobia monitorovania
16

. 

 

do 31. marca
17

 
N+1 

 

overovateľ Dokončiť overenie a vypracovať 
správu o overení pre prevádzkova-
teľa. 

do 31. marca
18

 
N+1 

 

prevádzkovateľ Predložiť overenú ročnú správu 
o emisiách. 

do 31. marca 
N+1 

prevádzkovateľ/overovateľ
19

 

 

Zadať overené údaje o emisiách do 
overenej tabuľky registra s emisia-
mi. 

                                                      
15

 V článku 3 ods. 12 nariadenia o nahlasovaní a monitorovaní sa uvádza: „obdobie nahlasovania“ 
je jeden kalendárny rok, počas ktorého sa musia emisie monitorovať a nahlasovať […]. 

16
 Hoci sa to väčšinou nepovažuje za súčasť cyklu zabezpečovania zhody, môže byť vhodné po-
znamenať, že prevádzkovateľ musí do 31. decembra predložiť informácie o zmenách kapacity za-
riadenia, úrovne činnosti a prevádzky (v relevantných prípadoch). Je to nový prvok založený na 
článku 24 ods. 1 CIM. Toto oznámenie sa prvý raz uplatňuje v decembri roku 2012. 

17
 Poznámka pod čiarou č. Chyba! Záložka nie je definovaná. platí aj v tomto prípade. 

18
 Podľa článku 67 ods. 1 príslušný orgán môže prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel 
požiadať, aby predložili overenú ročnú správu o emisiách skôr ako do 31. marca, ale najskôr do 
28. februára. 

19
 V jednotlivých členských štátoch to môže byť upravené rôzne. 
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Kedy? Kto? Čo? 

marec – apríl 
N+1 

príslušný orgán V závislosti od vnútroštátnych práv-
nych predpisov možné náhodné 
kontroly predložených ročných 
správ o emisiách. Požadovať opra-
vy zo strany prevádzkovateľa (v re-
levantných prípadoch). Pozn.: 
v závislosti od vnútroštátnych práv-
nych predpisov – nie je stanovená 
požiadavka pre príslušné orgány, že 
musia poskytnúť pomoc alebo ak-
ceptovať správy prevádzkovateľa 
pred 30. aprílom alebo po tomto dá-
tume.  

do 30. apríla 
N+1 

prevádzkovateľ Odovzdať kvóty (množstvo zodpo-
vedajúce overeným ročným emi-
siám) do registračného systému. 

do 30. júna N+1 prevádzkovateľ Predložiť správu o možných vylep-
šeniach plánu monitorovania (v re-
levantných prípadoch)

20
. 

 

(bez konkrétne-
ho termínu) 

príslušný orgán Vykonať ďalšie kontroly predlože-
ných ročných správ o emisiách, kde 
sa to považuje za potrebné alebo 
ako to môžu vyžadovať vnútroštátne 
právne predpisy; požadovať zmeny 
údajov o emisiách a odovzdať ďal-
šie kvóty v relevantných prípadoch 
(v súlade s právnymi predpismi 
členských štátov). 

 

 

Na obrázku 2 je navrhnuté aj orientačné časové rozvrhnutie postupu overova-

nia. Skúsenosti ukázali, že dostupnosť overovateľov môže byť v niektorých 

členských štátoch problematickým bodom, najmä keď sa celý postup overova-

nia vykonáva počas prvých troch mesiacov roka. Niektoré časti procesu overo-

vania však možno vykonať pred koncom nahlasovacieho roku. Prevádzkovate-

ľovi sa preto odporúča, aby sa s overovateľom skontaktoval začiatkom na-

hlasovacieho roka, ideálne krátko po predložení predchádzajúcej správy 

v marci. Overovateľ potom môže naplánovať a vykonať mnoho potrebnej práce 

v priebehu zvyšku roka a na prvý štvrťrok nasledujúceho roka mu ostanú len 

záverečné kontroly a vypracovanie správy o overení. 

Na záver treba spomenúť, že existujú ďalšie požiadavky, ktoré tu nie sú uvede-

né. Predovšetkým, ako sa uvádza v oddiele 5.6, prevádzkovateľ musí podľa po-

treby aktualizovať plán monitorovania počas roka a príslušný orgán ho potom 

musí podľa potreby posúdiť a schváliť. 
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 Podľa článku 69 nariadenia o nahlasovaní a monitorovaní existujú dva rôzne druhy správ 
o vylepšeniach. Jedna sa má predložiť v roku, kedy overovateľ nahlasuje odporúčania na zlepše-
nia, a druhá (ktorá sa môže v relevantných prípadoch skombinovať s prvou) každý rok pre zaria-
denia kategórie C, každé dva roky pre kategóriu B a každé štyri roky pre zariadenia kategórie A. 
Kategorizáciu nájdete v oddiele 4.4 tohto dokumentu. Príslušný orgán môže stanoviť iný tremín, 
ale najneskôr 30. septembra daného roku. 
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Obrázok 2: Príklad časového rozvrhnutia cyklu zabezpečovania zhody systému EU 

ETS. V Tabuľka 1: Spoločný harmonogram ročného cyklu 

zabezpečovania zhody systému EU ETS pre emisie v roku N.  sú 

uvedené vysvetlenia termínov. Upozorňujeme najmä na to, že časový 

harmonogram sa môže v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov 

líšiť. 

1  Začiatok obdobia 
2  Príslušný orgán vydáva kvóty 
3  Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie 
4 Prevádzkovateľ sa spojí s overovateľom 
5 Overovateľ začína analýzu 
6 Prevádzkovateľ zostavuje ročnú správu 
7 Overovateľ dokončuje overovanie 
8 Prevádzkovateľ predkladá správu príslušnému orgánu 
9 Príslušný orgán posudzuje správy 
10 Príslušný orgán vydáva kvóty 
11 Prevádzkovateľ odovzdá kvóty 
12 Prevádzkovateľ nahlasuje vylepšenia 
13 Monitorovanie ďalšieho roku 

 

 

3.4.2 Príprava na tretie obdobie systému obchodovania 

Aby cyklus zabezpečovania zhody fungoval, musí príslušný orgán schváliť plá-

ny monitorovania všetkých zariadení pred začiatkom obdobia monitorovania. 

V prípade nových účastníkov systému ETS musia byť plány monitorovania 

schválené pred začiatkom činnosti. Z dôvodu začiatku tretej fázy obchodovania 

si prechod z usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

na uplatňovanie nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní vyžaduje, aby boli 

plány monitorovania všetkých zariadení revidované a prispôsobené novým po-

žiadavkám. Zo skúseností z predchádzajúcich fáz systému ETS vieme, že taký-

to proces všeobecnej revízie si vyžaduje viacero mesiacov a musí byť dobre 

pripravený. V snahe poskytnúť ďalšie usmernenie je tu predstavený (právne 
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nezáväzný) časový harmonogram. Predpokladajú sa takéto relatívne dlhé ča-

sové obdobia, ako sa vyžaduje pre najzložitejšie zariadenia: po prvé, vypraco-

vanie plánu monitorovania zo strany prevádzkovateľov môže trvať niekoľko me-

siacov v závislosti od zložitosti zariadení. U jednoduchých zariadení však  môžu 

byť plány monitorovania vypracované v priebehu niekoľkých pracovných dní.  

Keďže príslušný orgán bude takisto potrebovať niekoľko týždňov alebo mesia-

cov, aby posúdil všetky predložené plány monitorovania (podľa aktuálnej pra-

covnej vyťaženosti), a pretože prevádzkovatelia budú potom potrebovať niekoľ-

ko týždňov, aby konečne vykonali nové schválené plány monitorovania, prísluš-

ný orgán by mal začať včas organizovať semináre a poskytovať ďalšie informá-

cie pre prevádzkovateľov podľa toho, ako to považuje za vhodné. Týka sa to 

predovšetkým roku 2012 (rok pred začatím uplatňovania nariadenia 

o monitorovaní a nahlasovaní). Prevádzkovatelia by zas mali vypracovať nové 

plány monitorovania dostatočne skoro na to, aby ich mohli predložiť v polovici 

roku, ale najneskôr na konci septembra
21

. Príklad časového rozvrhnutia je uve-

dený v Tabuľka 2: Vzor časového rozvrhnutia prípravy cyklu zabezpečo-

vania zhody systému EU ETS na začiatok nového obdobia obchodovania. Upo-

zorňujeme, že lehoty sa môžu v jednotlivých členských štátoch výrazne líšiť.. 

 

Tabuľka 2: Vzor časového rozvrhnutia prípravy cyklu zabezpečovania zhody 

systému EU ETS na začiatok nového obdobia obchodovania. 

Upozorňujeme, že lehoty sa môžu v jednotlivých členských štátoch 

výrazne líšiť. 

Kedy? Kto? Čo? 

máj – september 
2012 

prevádzkovateľ Skontrolovať existujúci plán monitorovania na 
potrebné aktualizácie alebo vypracovať nový 
plán monitorovania. 

máj – september 
2012 

príslušný or-
gán 

Navrhnutý  termín na prijímanie nových alebo 
aktualizovaných plánov monitorovania 
od prevádzkovateľov. 

júl – december 
2012 

príslušný or-
gán 

Skontrolovať a schváliť plány monitorovania. 

október – de-
cember 2012 

prevádzkovateľ Pripraviť sa na vykonanie schváleného plánu 
monitorovania. 

1. januára 2013  Začiatok obdobia monitorovania, v ktorom sa 
uplatňujú nové požiadavky nariadenia 
o monitorovaní a nahlasovaní. 
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 Konkrétne lehoty stanovené príslušnými orgánmi v členských štátoch sa môžu líšiť od tohto návr-
hu.  
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3.5 Úlohy a zodpovednosti 

Jednotlivé zodpovednosti prevádzkovateľov, overovateľov a príslušných orgá-

nov sú uvedené na Obrázok 3: Prehľad zodpovedností hlavných subjektov 

v systéme EU ETS. Pokiaľ ide o „akreditačný orgán“, pozri aj poznámku pod 

čiarou č. 22. 

, pričom sú zohľadnené činnosti uvedené v predchádzajúcich oddieloch. Na 

účely úplnosti je zahrnutý aj akreditačný orgán. Obrázok jasne ukazuje vysokú 

úroveň kontroly, ktorá je účinne zostavená do systému monitorovania, nahlaso-

vania a overovania. Monitorovanie a nahlasovanie je hlavnou zodpovednosťou 

prevádzkovateľov (ktorí sú zodpovední aj za nájdenie overovateľa a za poskyt-

nutie všetkých príslušných informácií overovateľovi). Príslušný orgán schvaľuje 

plány monitorovania, prijíma a kontroluje správy o emisiách, je zodpovedný 

za inšpekcie a v prípade zistenia chýb môže vykonávať opravy na overené úda-

je o emisiách. Príslušný orgán má teda pod kontrolou konečný výsledok. Na zá-

ver, overovateľ sa v konečnom dôsledku zodpovedá akreditačnému orgánu
22

. 

Upozorňujeme, že podľa článku 65 nariadenia o overovaní a akreditácii členský 

štát musí monitorovať aj činnosť svojich vnútroštátnych akreditačných orgánov, 

čím sa plne zabezpečí integrita systému EU ETS v rámci monitorovania, na-

hlasovania a overovania a akreditácia. 
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Obrázok 3: Prehľad zodpovedností hlavných subjektov v systéme EU ETS. Pokiaľ ide 

o „akreditačný orgán“, pozri aj poznámku pod čiarou č. 22. 

Operator of installation Prevádzkovateľ zariadenia 
Prepare monitoring plan Vypracovanie plánu monitorovania 
Carry out monitoring Vykonávanie monitorovania 
Prepare annual emission report Vypracovanie ročnej správy o emisiách 
Submit verified emission report Predloženie overenej správy o emisiách 
Surrender Allowances Odovzdanie kvót 

                                                      
22

 Nariadenie o overovaní a akreditácii zároveň vo výnimočných prípadoch umožňuje overovateľom 
(ak ide o fyzické osoby), aby boli certifikované vnútroštátnym orgánom menovaného daným člen-
ským štátom a aby boli pod jeho dohľadom (podľa článku 54 nariadenia o overovaní a akreditácii). 
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Competent Authority Príslušný orgán 
Check and approve monitoring plan Skontrolovanie a schválenie plánu moni-

torovania 
Inspection Inšpekcia 
Carry out (spot) checks Vykonávanie (náhodných) kontrol 
Accept report or prescribe „real“ emissions Prijatie správy alebo predpísa-

nie „skutočných“ emisií 
Verifier Overovateľ 
Apply for accreditation Žiadosť o akreditáciu 
Maintain accreditation Udržanie akreditácie 
Verify annual emission report Overenie ročnej správy o emisiách 
Accreditation body Akreditačný orgán 
Accreditation process Akreditačný proces 
Surveillance Dohľad 
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4 POJMY A PRÍSTUPY 

Táto kapitola sa venuje vysvetleniu najdôležitejších pojmov a pojmov potreb-

ných na vypracovanie plánu monitorovania. 

 

4.1 Hlavné zásady 

V článkoch 5 až 9 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sú uvedené hlavné 

zásady, ktoré prevádzkovatelia musia dodržiavať pri plnení svojich povinností. 

Sú to tieto zásady: 

1. Úplnosť (článok 5): úplnosť zdrojov emisií a zdrojových prúdov je zákla-

dom zásad monitorovania systému EU ETS. Na zaistenie úplnosti monitoro-

vaných emisií by prevádzkovateľ mal vziať do úvahy tieto hľadiská: 

 V článku 4 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa vyžaduje, aby 

sa zahrnuli všetky emisie z procesov a zo spaľovania zo všetkých 

zdrojov emisií a zdrojových prúdov ( oddiel 4.2), ktoré patria do čin-

ností uvedených v prílohe I k smernici o systéme EU ETS alebo ktoré 

sú zahrnuté v systéme EU ETS jednostranným začlenením („opt-in“, 

podľa článku 24 smernice, ako napr. niektoré činnosti, pri ktorých do-

chádza k vypúšťaniu emisií N2O, počas druhej fázy systému EU ETS). 

 V prílohe I k smernici o systéme EU ETS je uvedené, že do systému 

EU ETS sa začlenia všetky spaľovacie činnosti zariadenia, ak sa pre-

kročí prahová hodnota ktorejkoľvek z ďalších činností. Na základe 

vymedzenia „spaľovania“ v smernici
23

 to v týchto prípadoch zahŕňa aj 

emisie z procesov z čistenia výfukových plynov. 

 Ďalšie špecifické body, ktoré je potrebné zvážiť pre každú činnosť, 

možno nájsť v prílohe IV k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní 

pod hlavičkou „Rozsah pôsobnosti“ pre každú činnosť. 

 Podľa článku 20 sa musia zahrnúť emisie z pravidelnej prevádzky, 

ako aj z mimoriadnych udalostí vrátane uvádzania do prevádzky 

a vyraďovania z prevádzky a havarijných situácií.  

 Emisie z pojazdných strojov používaných v rámci zariadenia sú vše-

obecne vyňaté. 

 Prevádzkovatelia by mali poznať aj usmernenie
24

, ktoré Komisia vyda-

la k výkladu prílohy I k smernici o systéme EU ETS. 

2. Konzistentnosť a porovnateľnosť (článok 6 ods. 1): časové sledy
25

 úda-

jov musia byť v priebehu rokov dôsledné. Svojvoľné zmeny metodík monito-

rovania sú zakázané. Preto musí príslušný orgán schváliť plán monitorova-

nia, ako aj zásadné zmeny plánu monitorovania. Keďže pre všetky zariade-

nia sú vymedzené rovnaké prístupy k monitorovaniu, z ktorých si možno 

                                                      
23

 V článku 3 písm. t) smernice o systéme EU ETS sa uvádza toto vymedzenie: „"spaľovanie" je 
každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická alebo mecha-
nická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatné priamo s tým spojené činnosti vrá-
tane mokrého čistenia odpadového plynu“. 

24
 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf  

25
 Z toho nevyplýva požiadavka vypracúvať časové sledy údajov, ale myšlienka, že prevádzkovateľ, 
overovateľ alebo príslušný orgán môže časové sledy použiť ako prostriedok na kontrolu dôsled-
nosti. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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zvoliť používanie systému úrovní ( pozri oddiel 4.5), vytvorené údaje sú 

porovnateľné aj medzi zariadeniami.  

3. Transparentnosť (článok 6 ods. 2): všetok zber údajov, zostavovanie 

a výpočty sa musia vykonávať transparentným spôsobom. Znamená to, že 

samotné údaje, metódy ich získavania a používania (inými slovami: celý tok 

údajov) musia byť zdokumentované transparentne a všetky dôležité infor-

mácie sa musia bezpečne uchovávať a archivovať, aby k nim mali oprávne-

né tretie strany dostatočný prístup. Najmä overovateľ a príslušný orgán mu-

sia mať k týmto informáciám povolený prístup.   

Treba spomenúť, že transparentnosť je v záujme samotného prevádzkovate-

ľa. Uľahčuje prenos zodpovedností medzi existujúcimi a novými pracovníkmi 

a znižuje pravdepodobnosť chýb a opomenutí. To následne znižuje riziko 

nadmerného alebo nedostatočného odovzdania a pokút. Bez transparen-

tnosti sú overovacie činnosti zložitejšie a časovo náročnejšie.   

Okrem toho, v článku 66 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa ďalej 

uvádza, že relevantné údaje sa uchovávajú 10 rokov. Minimálne údaje, ktoré 

sa majú archivovať, sú uvedené v prílohe IX k nariadeniu o monitorovaní 

a nahlasovaní. 

4. Správnosť (článok 7): prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby boli údaje 

presné, t. j. aby neboli systematicky ani vedome nepresné. Od prevádzkova-

teľov sa vyžaduje náležité úsilie o najvyššiu dosiahnuteľnú správnosť. Ako 

sa uvádza v ďalšom bode, „najvyššia dosiahnuteľná“ sa môže chápať ako 

technicky realizovateľná a taká, ktorá nevedie k „neprimeraným nákladom“. 

5. Integrita metodiky (článok 8): táto zásada je podstatou každého systému 

monitorovania, nahlasovania a overovania. V nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní to je výslovne uvedené a pridávajú sa doň niektoré prvky, kto-

ré sú potrebné na dobré monitorovanie. 

 Metodika monitorovania a riadenie údajov musia prevádzkovateľovi 

umožniť dosiahnuť „primeranú istotu“
26

 v súvislosti so správami 

o emisiách, t. j. monitorovanie musí byť schopné zvládnuť intenzívny 

test. 

 Údaje nesmú obsahovať podstatné skreslenia
27

 a spôsobovať predpo-

jatosť. 

 Údaje musia poskytovať vierohodnú a vyváženú evidenciu emisií za-

riadenia. 

 Pokiaľ ide o úsilie o väčšiu správnosť, prevádzkovatelia môžu zvážiť 

prínos v porovnaní s dodatočnými nákladmi. Musia sa snažiť „o čo 

najvyššiu dosiahnuteľnú správnosť s výnimkou prípadu, keď je takéto 

riešenie technicky nerealizovateľné alebo by viedlo k neprimeraným 

nákladom“.  

6. Priebežné zlepšovanie (článok 9): okrem požiadavky uvedenej 

v článku 69, podľa ktorej prevádzkovateľ musí pravidelne predkladať správy 

o možných vylepšeniach, napr. na dosiahnutie vyšších úrovní, táto zásada 

predstavuje takisto základ povinnosti prevádzkovateľa reagovať na odporú-

                                                      
26

 V článku 3 ods. 18 nariadenia o overovaní a akreditácii je uvedené: „"primeraná istota" je vysoký, 
no nie absolútny stupeň istoty, jasne vyjadrený vo verifikačnom stanovisku, že správa prevádzko-
vateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorá je predmetom overovania, neobsahuje podstatne 
skreslené údaje“. Podrobnejšie údaje o vymedzení tohto pojmu možno nájsť v usmerňovacích do-
kumentoch o overovaní a akreditácii. V oddiele 2.3 je odkaz na tieto dokumenty. 

27
 Pozri poznámku pod čiarou č. 26. 
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čania overovateľa (pozri aj Obrázok 1: Zásada cyklu zabezpečovania 

zhody systému EU ETS 

na strane 14). 

 

 

4.2 Zdrojové prúdy, zdroje emisií a súvisiace termíny 

Zdroj emisií: v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní (článok 3 ods. 5) je 

uvedené toto vymedzenie: „,zdroj emisií‛ je samostatne identifikovateľná časť 

zariadenia alebo proces v rámci zariadenia, kde vznikajú emisie relevantných 

skleníkových plynov, alebo (v prípade činností leteckej dopravy) jednotlivé lie-

tadlo“. Za zdroj emisií sa teda môže považovať (fyzická) časť zariadenia alebo 

skôr skutočná konštrukcia, ktorá vymedzuje systémové hranice procesu, ktorý 

vedie k emisiám.  

 

Ako sa uvádza ďalej, na monitorovanie možno využiť rôzne metodiky, ktoré sú 

vymedzené v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní. V prípade týchto metodík 

sa ako vhodné na zaistenie úplnosti monitorovaných emisií preukázali dva ďal-

šie pojmy: 

 zdrojové prúdy a 

 body merania. 

Zdrojové prúdy
28

: tento termín sa vzťahuje na všetky vstupy a výstupy, ktoré 

sa musia monitorovať pri uplatňovaní prístupu založeného na výpočtoch (po-

zri oddiel 4.3). Toto znenie je výsledkom pokusu rýchlo vyjadriť „palivá alebo 

materiály, ktoré vstupujú do zariadenia alebo vystupujú z neho a ktoré majú 

priamy vplyv na emisie“. V najjednoduchšom prípade to znamená palivá „prú-

diace“ do zariadenia a tvoriace „zdroj“ emisií. To isté platí o surovinách, ktoré 

prispievajú ku vzniku emisie z procesov. V niektorých prípadoch sa emisie 

z procesov vypočítavajú na základe produktu, ako je napríklad pálené vápno. 

V tomto prípade je produkt zdrojovým prúdom. Pojem okrem toho zahŕňa aj 

hmotnostné toky vstupujúce do systémových hraníc hmotnostnej bilancie 

a vychádzajúce z nich. Dôvodom je skutočnosť, že na hmotnostné toky vstupu-

júce do zariadenia a vychádzajúce z neho sa v zásade vzťahujú rovnaké požia-

davky
29

 ako na ostatné zdrojové prúdy, ako možno usúdiť z oddielov 4.3.1 a 

4.3.2. 

Bod merania (článok 3 ods. 42) „je zdroj emisií, v prípade ktorého sa na mera-

nie emisií používajú systémy kontinuálneho merania emisií (SKME), alebo prie-

rez potrubného systému, v prípade ktorého sa tok CO2 určuje pomocou systé-

mov kontinuálneho merania“. Stručne povedané, je to bod, kde sú nainštalova-

né prístroje systému kontinuálneho merania. 

                                                      
28

 V článku 3 ods. 4 nariadenia o nahlasovaní a monitorovaní sa uvádza: „zdrojový prúd" je:  
a) špecifický typ paliva, surovina alebo výrobok, pri ktorého spotrebe alebo výrobe vznikajú emisie 
relevantných skleníkových plynov z jedného alebo viacerých zdrojov emisií;  
b) špecifický typ paliva, surovina alebo výrobok, ktorý obsahuje uhlík a je zahrnutý do výpočtu 
emisií skleníkových plynov pomocou metódy hmotnostnej bilancie".  

29
 Rovnaké požiadavky sa vzťahujú na údaje o činnosti, pričom sa používajú iné faktory výpočtu 
(obsah uhlíka namiesto emisného faktoru). Ako sa však uvádza v oddiele 4.3.2, emisný faktor 
a obsah uhlíka sa dajú vypočítať zo seba navzájom. Z hľadiska analytickej chémie sa vždy určuje 
obsah uhlíka. 
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Nasledujúce termíny majú význam len pre opis zariadenia, ktoré sa musí zahr-

núť do plánu monitorovania. 

Emisné body: tento pojem nie je v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní vý-

slovne vymedzený. Objasní sa však, keď sa pozrieme na to, kde sa pojem 

v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní používa. V prílohe I, v oddiele 1 na-

riadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa v bode 4 písm. b) vyžaduje, aby plán 

monitorovania obsahoval „zoznam všetkých relevantných emisných bodov po-

čas typickej prevádzky, počas obmedzenej prevádzky a počas prechodných fáz 

(vrátane obdobia porúch alebo fázy uvádzania do prevádzky) doplnený o dia-

gram výrobného procesu, ak o to požiada príslušný orgán“. Inými slovami, 

v opise zariadenia v pláne monitorovania musia byť uvedené všetky emisné 

body vo forme opisu bodov, kde sa skleníkové plyny v skutočnosti vypúšťajú zo 

zariadenia, a to vrátane prchavých emisií (v relevantných prípadoch). 

Technické jednotky: na účely úplnosti treba spomenúť, že pojem „technická 

jednotka“ sa používa v smernici o systéme EU ETS ako odkaz na časti zariade-

nia, najmä v úvodnej časti prílohy I k smernici. Pojem sa používa na vysvetlenie 

pravidla súhrnu na určenie toho, či sa zariadenie má začleniť do systému EU 

ETS, alebo nie
30

. Príslušnému úradu preto pomôže, ak bude mať zoznam tých-

to jednotiek. Zahrnutie tohto zoznam do plánu monitorovania sa teda takisto 

môže považovať za jeden z osvedčených postupov. 

 

 

4.3 Prístupy k monitorovaniu 

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní podobne ako usmernenia 

o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 umožňuje prevádzkovateľovi 

zvoliť si metodiky monitorovania z modulového systému založeného na rôznych 

prístupoch k monitorovaniu. Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní však vý-

razne presahuje pružnosť usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 

2007, keďže teraz sú povolené všetky druhy kombinácií týchto prístupov pod 

podmienkou, že prevádzkovateľ preukáže, že nedôjde k dvojitému započítaniu 

emisií, ani nebudú chýbať príslušné údaje. Výber metodiky musí schváliť prí-

slušný orgán, pričom tento súhlas sa udeľuje zvyčajne ako súčasť schválenia 

plánu monitorovania. 

K dispozícii sú tieto metodiky: 

1. Prístupy založené na výpočtoch: 

a. štandardná metodika (rozlišujúca emisie zo spaľovania a emisie 

z procesov); 

b. hmotnostná bilancia. 

2. Prístupy založené na meraniach. 

3. Metodika, ktorá nie je založená na úrovniach („rezervná metodika“). 

4. Kombinácie prístupov. 

                                                      
30

 Ďalšie informácie sa nachádzajú v usmernení k výkladu prílohy I k smernici o systéme EU ETS, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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Upozorňujeme, že v prístupoch založených na výpočtoch sú potrebné aj mera-

nia. V tomto prípade sa však meranie zvyčajne týka parametrov, ako je naprí-

klad spotreba paliva, ktoré môžu súvisieť s vypočítanými emisiami, zatiaľ čo 

prístup založený na meraniach vždy zahŕňa meranie samotných skleníkových 

plynov. Tieto prístupy sú stručne opísané v ďalšom texte. 
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4.3.1 Štandardná metodika 

Pojmy „štandardná metodika“ a „faktory výpočtu“ sa v usmerneniach 

o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 nepoužívali. Prístup zahrnutý 

do štandardnej metodiky sa však do nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní 

preniesol bez väčších zmien. 

Princíp tejto metódy spočíva vo výpočte emisií prostredníctvom údajov 

o činnosti (napr. množstvo paliva alebo spotrebovaný vstupný materiál použitý 

v procesoch) vynásobených emisným faktorom (a ďalšími faktormi). Znázorne-

né to je na Obrázok 4: Princíp štandardnej metodiky pre výpočet emisií 

. Týmito ďalšími faktormi sú oxidačný faktor pre emisie zo spaľovania a kon-

verzný faktor pre emisie z procesov. Obidva sa používajú na opravu čísiel 

o emisiách v prípade neúplných chemických reakcií. 

 

Emissions = 
= Input  Emission factor

Products and waste
accounted for
by further factors

Fuels

Process inputs

Picture by

 

Obrázok 4: Princíp štandardnej metodiky pre výpočet emisií 

Fuels Palivá 
Process inputs Vstupné materiály 
Emissions = Input x Emission factor Emisie = vstup x emisný faktor 
Products and waste accounted for by further factors Produkty a odpad zohľad-

nené v ostatných faktoroch 

 

V rámci tejto metodiky sa na emisie CO2
31

 uplatňujú tieto vzorce: 

1. Emisie zo spaľovania 

 
OFEFADEm 

 (1) 

Kde: 

Em ...... emisie [t CO2] 

AD ....... údaje o činnosti [TJ, t alebo Nm
3
] 

EF ....... emisný faktor [t CO2/TJ, t CO2/t alebo t CO2/Nm
3
] 

OF ....... oxidačný faktor [bezrozmerný] 

                                                      
31

 Emisie N2O sa väčšinou určujú pomocou prístupov založených na meraniach a na plnofluórované 
uhľovodíky (PFC) sa vzťahujú osobitné požiadavky. Preto nie sú zahrnuté v tomto oddiele. 
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Faktory s jednotkami vyjadrenými v tonách sa väčšinou používajú pre pevné 

látky a kvapaliny. Jednotka Nm
3 

sa zvyčajne používa pre plynné palivá. Aby sa 

dosiahli čísla podobnej veľkosti, hodnoty sa v praxi zvyčajne uvádzajú 

v [1000 Nm
3
]. 

 

Údaje o činnosti týkajúce sa palív (vrátane prípadov, keď sa palivá používajú 

ako vstupný materiál) sa musia vyjadriť ako hodnota čistej výhrevnosti: 

 
NCVFQAD 

 (2) 

Kde: 

FQ ....... množstvo paliva [t alebo Nm
3
] 

NCV .... hodnota čistej výhrevnosti (Net Calorific Value) [TJ/t alebo TJ/Nm
3
] 

Za určitých podmienok (keď by používanie emisného faktora vyjadreného ako 

CO2/TJ viedlo k neprimeraným nákladom alebo keď možno dosiahnuť minimál-

ne rovnocennú správnosť vypočítaných emisií) príslušný orgán môže prevádz-

kovateľovi povoliť použitie emisného faktora vyjadreného ako t CO2/t paliva ale-

bo t CO2/Nm
3
 (článok 36 ods.2). V takomto prípade sa údaje o činnosti vyjadru-

jú ako tony alebo Nm
3
 paliva namiesto použitia rovnice (2) a hodnota čistej vý-

hrevnosti sa môže určiť pomocou nižšej úrovne ako v ostatných prípadoch (člá-

nok 26 ods. 5). 

 

Keď ide o biomasu, emisný faktor sa musí určiť z predbežného emisného fakto-

ru a pomernej časti biomasy v palive: 

 
)1( BFEFEF pre 

 (3) 

Kde: 

EF ....... emisný faktor 

EFpre .... predbežný emisný faktor (t. j. podľa článku 3 ods. 35), „predpokladaný 

celkový emisný faktor zmiešaného paliva alebo materiálu vychádzajúci 

z celkového obsahu uhlíka, ktorý sa skladá z pomernej časti biomasy a pomer-

nej časti fosílií, pred jeho vynásobením pomernou časťou fosílií, ktorým sa vy-

počíta emisný faktor“ 

BF ....... pomerná časť biomasy [bezrozmerná]  

 

Celkový štandardný vzorec pre emisie zo spaľovania je takýto: 

 
OFBFEFNCVFQEm pre  )1(

 (4) 

 

2. Emisie z procesov sa vypočítavajú takto: 

 CFEFADEm   (5) 

Kde: 

Em ...... emisie [t CO2] 

AD ....... údaje o činnosti [t alebo Nm
3
] 
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EF ....... emisný faktor [t CO2/t alebo t CO2/Nm
3
] 

CF ....... konverzný faktor [bezrozmerný] 

Upozorňujeme, že údaje o činnosti sa môžu vzťahovať na vstupný materiál 

(napr. vápenec alebo uhličitan sodný) alebo na výsledný výstup procesu, napr. 

cementový slink alebo pálené vápno. Z dôvodu priamej korelácie s hodnotou 

emisií sa údaje o činnosti v obidvoch prípadoch používajú s kladnými hodnota-

mi. V prílohe II, oddiel 4 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní je na tento 

účel zavedená metóda A (založená na vstupoch) a metóda B (založená na vý-

stupoch). Obidve metódy sa považujú za rovnocenné, t. j. prevádzkovateľ by si 

mal zvoliť metódu, ktorá vedie k spoľahlivejším údajom, je vhodnejšia pre jeho 

zariadenie a nespôsobuje neprimerané náklady.  

Ďalšie podrobnosti špecifické pre jednotlivé činnosti sú uvedené v prílohe IV 

k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní. Upozorňujeme, že v prípade zloži-

tejších procesov hmotnostná bilancia predstavuje zvyčajne vhodnejší prístup 

k monitorovaniu. Ďalej treba spomenúť, že v prípade emisií N2O z procesov je 

vždy potrebný prístup založený na meraniach
32

. Emisie plnofluórovaných uhľo-

vodíkov (PFC) z procesov sa určujú pomocou prístupu založeného na výpo-

čtoch, ktorý je opísaný v oddiele 6.4. 

Ďalšie podrobné informácie o požiadavkách nariadenia o monitorovaní 

a nahlasovaní na monitorovanie pomocou štandardnej metodiky sú uvedené 

v kapitole 6. 

 

4.3.2 Prístup hmotnostnej bilancie 

Podobne ako štandardný prístup aj prístup hmotnostnej bilancie
33

 je metóda za-

ložená na výpočtoch na určenie emisií zariadenia. Štandardný prístup sa použí-

va v prípadoch, keď palivo alebo materiál priamo súvisí s emisiami. 

V prípadoch, ako sú napríklad integrované oceliarne alebo chemické závody, sa 

však emisie často ťažko dávajú do priameho súvisu s jednotlivými vstupnými 

materiálmi, pretože produkty (a odpady) obsahujú významné množstvo uhlíka 

(napr. väčšina organických chemikálií, sadze atď.). Preto nestačí zohľadniť 

množstvo nevypusteného uhlíka prostredníctvom oxidačného faktora 

a konverzného faktora. Namiesto toho sa používa úplná bilancia uhlíka vstupu-

júceho do a vystupujúceho zo zariadenia alebo jeho vymedzenej časti
34

 (pozri 

Obrázok 5: Princíp prístupov hmotnostnej bilancie 

). 

 

                                                      
32

 Výnimka: N2O z dočasných výskytov neznížených emisií sa odhaduje na základe výpočtov, pozri 
oddiel 8.2. 

33
 Z dôvodov zrozumiteľnosti sa pojem „materiálová bilancia“ v tomto dokumente používa na určenie 
údajov o činnosti na základe merania podľa dávok (pozri oddiel 6.1.2)), zatiaľ čo „hmotnostná bi-
lancia“ sa striktne používa na prístup k výpočtu opísaný v tomto oddiele a v článku 25. 

34
 Ako bude znázornené v príklade na strane 32. 
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Input
 C

Output

Emissions = f ( CInput -  COutput)
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Obrázok 5: Princíp prístupov hmotnostnej bilancie 

Emissions Emisie 
Input Vstup 
Output Výstup 

 

Na hmotnostné bilancie sa vzťahuje tento vzorec: 

   
i

iiMB CCADfEm  (6) 

Kde: 

EMMB ... emisie zo všetkých zdrojových prúdov zahrnutých v hmotnostnej bilancii 

[t CO2] 

f ........... faktor na prepočet molárnej hmotnosti uhlíka na CO2; hodnota f je 3,664 

t CO2/t C (článok 25 ods.1) 

i ........... ukazovateľ pre posudzovaný materiál alebo posudzované palivo 

ADi ...... údaje o činnosti (t. j. hmotnosť v tonách) posudzovaného materiálu ale-

bo paliva; vstupné materiály alebo palivá sa považujú za kladné, vý-

stupné materiály alebo palivá majú záporné údaje o činnosti; aby sa 

dosiahli správne výsledky za kalendárny rok, musia sa príslušne zo-

hľadniť hmotnostné toky do zásob a zo zásob  

CCi ...... obsah uhlíka v posudzovanej zložke; vždy bezrozmerný a kladný 

Ak sa má obsah uhlíka v palive vypočítať z emisného faktora vyjadreného ako 

t CO2/TJ, použije sa tento vzorec: 

 
fNCVEFCC iii /

 (7) 

Ak sa má obsah uhlíka v materiáli alebo palive vypočítať z emisného faktora vy-

jadreného ako t CO2/t, použije sa tento vzorec: 

 
fEFCC ii /

 (8) 

 

Pri vypracúvaní plánu monitorovania pomocou hmotnostnej bilancie by sa mali 

zvážiť tieto body: 
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 Emisie oxidu uhoľnatého (CO) sa v hmotnostnej bilancii nepočítajú ako vý-

stupný zdrojový prúd, ale považujú sa za molárny ekvivalent emisií CO2 

(článok 25 ods. 2). To sa dá jednoducho dosiahnuť neuvedením CO ako 

výstupného materiálu. 

 Ak je v hmotnostnej bilancii zahrnutá biomasa (materiál alebo palivo), CCi 

sa upraví len pre pomernú časť fosílií. Keď sa predpokladá, že biomasa 

patrí k výstupným prúdom, prevádzkovateľ by mal príslušnému orgánu po-

skytnúť odôvodnenie tejto domnienky. V navrhnutej metodike sa množstvo 

emisií nesmie podhodnotiť. 

 Je dôležité dodržiavať zásadu úplnosti údajov monitorovania, t. j. musia sa 

započítať všetky vstupné materiály a palivá, ak nie sú monitorované pomo-

cou iného prístupu, ako je hmotnostná bilancia. V niektorých prípadoch 

však môže byť ťažké presne určiť menšie množstvá uhlíka. V takejto situá-

cii by mal prevádzkovateľ preskúmať, či by sa materiál mohol považovať 

za zdrojový prúd de minimis (pozri oddiel 4.4.3). Najmä predpoklad, že 

množstvo uhlíka vystupujúceho zo zariadenia vo forme trosiek alebo odpa-

dov je nulové, sa môže považovať sa použiteľnú metódu odhadu takýchto 

zdrojových prúdov de minimis. Je to podobné, akoby sme predpokladali 

konverzný faktor vo výške 100 % v prípade štandardnej metodiky. 

Ďalšie podrobné informácie o požiadavkách nariadenia o monitorovaní 

a nahlasovaní na monitorovanie pomocou hmotnostnej bilancie sú uvedené 

v kapitole 6. 

 

Ako je znázornené v tomto príklade, môže byť užitočné skombinovať prístup 

hmotnostnej bilancie so štandardným prístupom. 

 

V tomto zariadení existujú dve jasne oddeliteľné časti. Plynové zariadenie na 
kombinovanú výrobu elektriny a tepla a neintegrovaná produkcia ocele (proces 
v elektrickej oblúkovej peci). V takomto prípade je užitočné skombinovať prí-
stupy založené na výpočtoch. 

 Zariadenie na kombinovanú výrobu: štandardná metodika; zdrojové prúdy: 

 zemný plyn (z dôvodu jednoduchosti môže byť užitočné zahrnúť sem 

všetky prúdy zemného plynu, dokonca aj prúdy patriace do oceliarne)  

 Oceliareň: hmotnostná bilancia; zdrojové prúdy: 

 vstup: šrot, surové železo, legovacie prvky 

 výstup: produkty, trosky  

 

 

4.3.3 Prístupy založené na meraniach 

V porovnaní s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

sa ustanovenia o metodikách založených na meraniach výrazne aktualizovali. 

Na rozdiel od prístupov založených na výpočtoch sú v prístupoch založených 

na meraniach predmetom merania samotné skleníkové plyny vo výstupných 

plynoch zariadenia. Tento prístup je zložitý v zariadeniach s veľkým počtom 

emisných bodov (komínov) a dokonca nemožný, ak sa majú zohľadniť prchavé 
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emisie
35

. Na druhej strane, silnou stránkou metodík založených na meraniach je 

nezávislosť od počtu rôznych palív a použitých materiálov (napr. v prípadoch, 

keď sa spaľuje viacero rôznych druhov odpadov) a ich nezávislosť od stechio-

metrických vzťahov (preto sa musia emisie N2O monitorovať týmto spôsobom).  

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa predpokladá, že so súčasným vy-

bavením nemožno s dostatočnou spoľahlivosťou kontinuálne merať pomernú 

časť biomasy vo vypustenom CO2. Preto sa v nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní vyžaduje, aby sa všetka biomasa určovala pomocou prístupu za-

loženého na výpočtoch s cieľom odpočítať ju od celkových emisií určených me-

raním. S ohľadom na očakávaný vedecký pokrok by však budúce aktualizácií 

nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní mohli zahŕňať ďalšie ustanovenia 

na určenie biomasy pomocou merania
36

. 

 

Emissions

Concentration

Flow meter

CO2(e)

Picture by
 

Obrázok 6: Schematický opis systému kontinuálneho merania emisií (SKME). 

Emissions Emisie 
Concentration Koncentrácia 
Flow meter Prietokomer 
 

Na použitie SKME (systému kontinuálneho merania emisií
37

) sú vždy potrebné 

dva prvky: 

 meranie koncentrácie skleníkových plynov
38

; a 

 volumetrický prietok prúdu plynov v bode, kde sa vykonáva meranie. 

                                                      
35

 Prchavé emisie sú emisie, ktoré nie sú vedené cez potrubie, ako napríklad emisie z otvorených 
vysokých pecí alebo z úniku z potrubných systémov. 

36
 Pozri usmerňovací dokument č. 3 o záležitostiach týkajúcich sa biomasy, kde možno nájsť ďalšie 
možnosti na využitie pružnejších spôsobov určovania pomernej časti biomasy. S ohľadom na ná-
kladovú efektívnosť by sa tieto metódy odhadu potrebné pre prístupy založené na výpočtoch 
mohli preskúmať, pokiaľ ide o ich použitie v súvislosti so systémami kontinuálneho merania emisií 
(SKME). 

37
 V článku 3 ods. 39 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní je uvedené: „"kontinuálne meranie 
emisií" je súbor operácií s cieľom určiť kvantitatívnu hodnotu prostredníctvom periodických mera-
ní, buď pomocou merania v komíne, alebo pomocou extrakčných meraní pomocou meracieho 
prístroja umiestneného v blízkosti komína, pričom sú vylúčené metodiky merania založené 
na odoberaní jednotlivých vzoriek z komína“. 

38
 V tomto prípade môžu byť potrebné dodatočné opravy napríklad pre obsah vlhkosti. 
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Podľa článku 43 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa emisie najprv ur-

čia pre každú hodinu
39

 merania z priemernej koncentrácie za hodinu 

a priemerného prietoku prúdu za hodinu. Potom sa všetky hodinové hodnoty 

za obdobie nahlasovania sčítajú a výsledkom sú celkové emisie daného emis-

ného bodu. Keď sa monitorujú viaceré emisné body (napr. dva samostatné ko-

míny elektrárne), vykoná sa tento súhrn údajov najprv osobitne pre každý zdroj 

a potom sa sčítajú emisie všetkých zdrojov na určenie celkových emisií
40

. 

Ďalšie požiadavky týkajúce sa používania SKME sú uvedené v kapitole 8 tohto 

dokumentu. 

 

 

                                                      
39

 Podľa článku 44 ods. 1 prevádzkovatelia používajú kratšie obdobia ako jedna hodina, ak je to 
možné bez vzniku dodatočných nákladov. Zohľadňuje sa tým skutočnosť, že mnohé meracie sys-
témy automaticky generujú polhodinové hodnoty, a to z dôvodu iných požiadaviek, ako sú usta-
novené v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní. V takomto prípade sa používajú hodnoty 
za polhodinu. 

40
 „Celkové“ tu znamená súčet všetkých emisií určených pomocou SKME. To nevylučuje, že boli ur-
čené ďalšie emisie z iných častí zariadenia pomocou prístupov založených na výpočtoch. 
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4.3.4 Rezervná metodika 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je stanovený veľmi široký súbor me-

todík monitorovania a vymedzení úrovní, ktoré sa v priebehu posledných rokov 

preukázali ako primerané takmer vo všetkých zariadeniach v systéme EU ETS. 

Uznalo sa však, že v zariadeniach môžu existovať osobitné podmienky, za kto-

rých je používanie systému úrovní technicky nerealizovateľné alebo vedie k ne-

primeraným nákladom pre prevádzkovateľa. Hoci môžu existovať iné pomerne 

presné metódy monitorovania, tieto podmienky by prevádzkovateľovi znemožnili 

dodržiavanie nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

S cieľom zabrániť takémuto nechcenému „pseudonedodržiavaniu“, nariadenie 

o monitorovaní a nahlasovaní (článok 22) umožňuje prevádzkovateľovi použiť 

metodiku, ktorá nie je založená na úrovniach (známa aj ako „rezervná metodi-

ka“), ak: 

 uplatnenie aspoň úrovne 1 v rámci prístupu založeného na výpočtoch 

v prípade jedného alebo viacerých väčších alebo menších zdrojových prú-

dov ( pozri oddiel 4.4.3) je technicky nerealizovateľné alebo by viedlo 

k neprimeraným nákladom; a 

 prístup založený na meraniach pre korelovaný zdroj emisií s uplatnením 

úrovne 1 takisto nie je realizovateľný bez spôsobenia neprimeraných ná-

kladov. 

Upozorňujeme, že tento oddiel sa nevzťahuje na zdrojové prúdy de minimis ( 

pozri oddiel 4.4.3), pretože pre ne aj tak nie sú povolené metodiky odhadu, kto-

ré nie sú založené na úrovniach. 

Ak sú uvedené podmienky splnené, prevádzkovateľ môže v pláne monitorova-

nia navrhnúť alternatívnu metodiku monitorovania, pri ktorej vie preukázať, že 

umožňuje dosiahnutie požadovanej celkovej úrovne neistoty pre emisie celého 

zariadenia
41

. Inými slovami: namiesto dodržania úrovní neistoty pre jednotlivé 

zdrojové prúdy sa musí dodržať jedna spoločná úroveň neistoty pre emisie ce-

lého zariadenia. Nevýhodou takéhoto osobitného prístupu k monitorovaniu však 

je to, že ho nemožno jednoducho porovnať s ostatnými prístupmi. Prevádzkova-

teľ musí preto: 

 každý rok vykonávať úplné hodnotenie neistoty
42

 pre emisie zariadenia 

a poskytnúť dôkaz, že splnil požadovanú úroveň neistoty; 

 predložiť výsledok spoločne s ročnou správou o emisiách (aj pre overenie); 

a 

 uviesť odôvodnenie použitia rezervnej metodiky a preukázať neprimerané 

náklady alebo nemožnosť technickej realizácie v pravidelných správach 

o vylepšeniach ( pozri oddiel 5.7) v súlade s článkom 69. Ak by už pod-

mienky neboli splnené, prevádzkovateľ musí zmeniť plán monitorovania 

a začať uplatňovať prístup založený na úrovniach.  

Poznámka: z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže potrebnej pre rezervné 

metodiky sa prevádzkovateľom odporúča, aby starostlivo posúdili, či prístup za-

ložený na úrovniach predsa len je možný pre všetky väčšie a menšie zdrojové 

                                                      
41

 Táto celková neistota musí byť nižšia ako 7,5 % v prípade zariadení kategórie A, nižšia ako 5,0 % 
pre zariadenia kategórie B a nižšia ako 2,5 % pre zariadenia kategórie C. Kategorizácia zariadení 
je uvedená v oddiele 4.4. 

42
 V tomto prípade sa musia dodržiavať pokyny ISO k vyjadreniu neistôt merania (JCGM 100:2008). 
Tento dokument je verejne prístupný na adrese 
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html.  

 

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
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prúdy alebo zdroje emisií. Prevádzkovatelia by sa predovšetkým mali usilovať 

o používanie „štandardných“ prístupov založených na úrovniach pri čo najväč-

šom počte zdrojových prúdov a zdrojov emisií, dokonca aj keď nakoniec bude 

rezervná metodika potrebná len pre obmedzenú časť emisií zariadenia. 

 

4.3.5 Kombinácie prístupov 

Okrem prípadov, keď sa v prílohe IV vyžaduje v prípade niektorých činností po-

užívanie špecifických metodík, nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní umož-

ňuje prevádzkovateľovi jednoducho skombinovať rôzne uvedené prístupy 

pod podmienkou, že nechýbali príslušné údaje, ani nedošlo k dvojitému započí-

taniu emisií. Keby rôzne prístupy viedli k podobným úrovniam, prevádzkovateľ 

môže použiť ďalšie kritériá na zvolenie metodiky, ako sú napríklad: 

 Ktorá metodika prináša najspoľahlivejšie výsledky, t. j. kde sa používajú 

spoľahlivejšie meracie prístroje, kde je treba menej pozorovaní atď.? 

 Ktorá metodika má nižšie vlastné riziko? ((pozri oddiel 5.5) T. j. ktorá 

metodika sa jednoduchšie kontroluje pomocou druhého zdroja údajov, kde 

je menej možností výskytu chýb alebo opomenutí? 

 

Príklad: toto fiktívne zariadenie by mohlo súčasne používať všetky možné prí-

stupy. Pozostáva z týchto prvkov: 

 Kotol na uhlie: používa sa metodika založená na meraniach. (Poznámka: 

ak by sa monitorovanie vykonávalo pomocou štandardného prístupu, emi-

sie zo spaľovania uhlia a emisie zo súvisiacich procesov z používania vá-

penca v odsírovaní výfukového plynu by sa museli monitorovať osobitne.) 

 Výroba železa a ocele (elektrická oblúková pec):  

 zemný plyn používaný na kúrenie: najjednoduchším prístupom je 

štandardná metodika; 

 výroba ocele: používa sa hmotnostná bilancia (vstup: šrot, surové že-

lezo, legujúce prvky; výstup: produkty, trosky). 

 V zariadení je okrem toho recyklačný závod (činnosť: výroba a spracovanie 

neželezných kovov), kde sa v rotačnej peci páli šrot z elektrických prístro-

jov. Všetok šrot sa považuje za jeden (väčší) zdrojový prúd. Z dôvodu veľ-

kej heterogénnosti tohto materiálu sa musí používať rezervná metodika 

(obsah uhlíka by sa mohol odhadnúť napr. z kombinovanej tepelnej 

a hmotnostnej bilancie tejto pece). 

 

 

4.4 Kategorizácia zariadení, zdrojov emisií a zdrojových 
prúdov 

V systéme monitorovania, nahlasovania a overovania systému EU ETS je zá-

kladnou filozofiou, že najväčšie emisie by sa mali monitorovať najpresnejšie, 

zatiaľ čo v prípade menších emisií možno použiť menej ambiciózne metódy. 

Tým sa zohľadní nákladová efektívnosť a zabráni sa neprimeranej finančnej 

a administratívnej záťaži, keď by bol prínos ďalšieho úsilia nepodstatný. 
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4.4.1 Kategórie zariadení 

Prevádzkovateľ musí na účely určenia požadovanej „úrovne ambicióznosti“ mo-

nitorovania (podrobnosti sú uvedené v oddiele 5.2) klasifikovať zariadenie podľa 

priemerných ročných emisií (článok 19 ods. 2): 

 kategória A: priemerné ročné emisie predstavujú najviac 50 000 ton CO2(e); 

 kategória B: priemerné ročné emisie predstavujú viac ako 50 000 ton 

CO2(e), ale najviac 500 000 ton CO2(e); 

 kategória C: priemerné ročné emisie predstavujú viac ako 500 000 ton 

CO2(e). 

„Priemerné ročné emisie“ sú v tomto prípade ročným priemerom overených 

emisií z predchádzajúceho obdobia obchodovania. Pokiaľ ide o ročné nahlaso-

vanie, emisie z biomasy sú vyňaté (t. j. majú hodnotu nula), ale na rozdiel od 

ročného nahlasovania sa prípadný CO2 prevedený mimo zariadenia započítava 

ako vypustený s cieľom poskytnúť lepší obraz o objeme skleníkových plynov 

vznikajúcich v zariadení.  

Ak priemerné ročné overené emisie zariadenia za obdobie obchodovania, ktoré 

bezprostredne predchádza súčasnému obdobiu obchodovania, nie sú 

k dispozícii alebo nie sú presné, prevádzkovateľ použije konzervatívny odhad 

(článok 19 ods. 4). Ide najmä o prípady, keď sa hranice zariadenia zmenia 

z dôvodu rozšírenia pôsobnosti smernice o systéme EU ETS. 

 

Príklad: prevádzkovateľ určí kategóriu zariadenia pre tretiu fázu systému EU 

ETS (ktorá začne v roku 2013) takto: 

 Priemerné ročné overené emisie v období rokov 2008 až 2012 (predpokla-

dá sa prevedený priemer za rok 2012 z údajov za obdobie rokov 2008 až 

2011, keďže údaje za rok 2012 ešte nie sú v čase predloženia plánu moni-

torovania na rok 2013 k dispozícii) bez biomasy boli 349 000 ton CO2(e). 

Nedošlo k žiadnemu prevodu CO2, takže zariadenie patrí do kategórie B. 

 V roku 2015 sa v zariadení uvedie do prevádzky ďalšie zariadenie na kom-

binovanú výrobu, ktoré má podľa návrhu vyprodukovať približne 

200 000 t CO2 za rok. Množstvo emisií už teda nie je presné 

a prevádzkovateľ musí vykonať konzervatívny odhad emisií. Nový odhad 

ročných emisií je 549 000 t CO2 za rok, takže zariadenie sa zaradí do ka-

tegórie C. Prevádzkovateľ musí v dôsledku toho revidovať plán monitoro-

vania (možno budú potrebné vyššie úrovne) a príslušnému orgánu predlo-

žiť na schválenie aktualizovaný plán monitorovania (pozri oddiel 5.6). 

 V roku 2017 sa v zariadení začne pilotný projekt na zachytávanie CO2 

a prevádza sa priemerne 100 000 t CO2 do zariadenia na geologické ukla-

danie CO2. V tomto prípade sa však kategória zariadenia nezmení na B, 

pretože prevod CO2 sa nemá zohľadňovať. Z dôvodu významných zmien 

fungovania zariadenia je však jednoznačne potrebná revízia plánu monito-

rovania. 
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4.4.2 Zariadenia s nízkymi emisiami 

Zariadenia, ktoré priemerne vypúšťajú menej ako 25 000 t CO2(e) ročne, môžu 

byť v súlade s článkom 47 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní klasifikova-

né ako „zariadenia s nízkymi emisiami“. Na takéto zariadenia sa vzťahujú oso-

bitné zjednodušenia systému monitorovania, nahlasovania a overovania 

s cieľom znížiť administratívne náklady (pozri oddiel 7). 

Ako aj v prípade ostatných kategórií zariadení ročné priemerné emisie sa určia 

ako priemerné ročné overené emisie predchádzajúceho obdobia obchodovania 

bez CO2 pochádzajúceho z biomasy a pred odpočítaním prevedeného CO2. 

Keď takéto priemerné emisie nie sú k dispozícii alebo už nie sú použiteľné 

z dôvodu zmien hraníc zariadenia alebo zmien prevádzkových podmienok za-

riadenia, použije sa v súvislosti s predpokladanými emisiami v nasledujúcich 

piatich rokoch konzervatívny odhad. 

Ak emisie zariadenia prekročia prahovú hodnotu 25 000 t CO2 za rok, vzniká 

mimoriadna situácia. V takomto prípade bude potrebné revidovať plán monito-

rovania a predložiť príslušnému orgánu nový plán, na ktorý sa už nebudú vzťa-

hovať zjednodušenia pre malé zariadenia. Zo znenia článku 47 ods. 8 však vy-

plýva, že prevádzkovateľovi by malo byť povolené pokračovať ako zariadeniu 

s nízkymi emisiami, pokiaľ prevádzkovateľ príslušnému orgánu vie preukázať, 

že hranica 25 000 t CO2 nebola v predchádzajúcich piatich rokoch prekročená 

a už nebude prekročená (napr. z dôvodov obmedzenej kapacity zariadenia). 

Vysoké emisie v jednom z piatich rokov teda môžu byť tolerovateľné, ale ak sa 

v jednom z nasledujúcich piatich rokov hranica opäť prekročí, táto výnimka sa 

už nebude dať uplatniť. 

 

Príklad: jeden rok sa musí používať starší a menej účinný náhradný kotol, pre-

tože hlavný kotol musel byť pre dlhšiu údržbu odstavený. Emisie v danom roku 

presiahli hranicu 25 000 t CO2/rok, ale prevádzkovateľ vie príslušnému úradu 

jednoducho dokázať, že po týchto údržbárskych prácach sa to v priebehu na-

sledujúcich 5 rokov už nestane. 

 

4.4.3 Zdrojové prúdy 

V zariadení sa najväčšia pozornosť venuje a mala by sa venovať väčším zdro-

jovým prúdom. Na menšie zdrojové prúdy sa vzťahujú nižšie požiadavky na 

úrovne pochádzajúce z nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní (oddiel 5.2). 

Prevádzkovateľ musí klasifikovať všetky zdrojové prúdy, pri ktorých používa 

prístupy založené na výpočtoch. Na tento účel musí porovnať emisie zdrojové-

ho prúdu so „súčtom všetkých monitorovaných položiek“. Táto úprava sa zdá 

byť komplexnejšou ako v usmerneniach o monitorovaní a predkladaní správ 

z roku 2007, pretože v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa umožňujú 

voľné kombinácie metodík monitorovania, zatiaľ čo v usmerneniach 

o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 sa predpokladá, že zdrojové 

prúdy sa klasifikujú, len ak sa používajú metodiky založené na výpočtoch. 

Musia sa vykonať tieto kroky (z dôvodu rozšírenej možnosti kombinovať prístu-

py, pričom táto klasifikácia sa odchyľuje od prístupu uvedeného v usmerneniach 

o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007). 
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 Určenie „súčtu všetkých monitorovaných položiek“ prostredníctvom sčíta-

nia: 

 emisií (CO2(e)) všetkých zdrojových prúdov pomocou štandardnej me-

todiky (pozri oddiel 4.3.1); 

 absolútnych hodnôt všetkých prúdov CO2 v hmotnostnej bilancii (t. j. 

výstupné prúdy sa vždy počítajú ako kladné; pozri oddiel 4.3.2); a 

 všetkých emisií CO2 a CO2(e), ktoré sa určia pomocou metodiky zalo-

ženej na meraniach (pozri oddiel 4.3.3). 

 V tomto výpočte sa zohľadní len CO2 z fosílnych zdrojov. Prevedený 

CO2 sa od súčtu neodpočítava. 

 Prevádzkovateľ by mal potom uviesť všetky zdrojové prúdy (vrátane tých, 

ktoré sú súčasťou hmotnostnej bilancie, v absolútnych hodnotách) zorade-

né zostupne.  

 Prevádzkovateľ si potom môže vybrať zdrojové prúdy, v prípade ktorých 

chce, aby boli klasifikované ako „menšie“ alebo „de minimis“, a bude môcť 

na ne uplatniť nižšie požiadavky. Na tento účel sa musia dodržať uvedené 

hranice. 

Prevádzkovateľ si ako menšie zdrojové prúdy môže zvoliť: zdrojové prúdy, 

ktoré spoločne zodpovedajú množstvu menej ako 5000 ton fosílneho CO2 ročne 

alebo menej ako 10 % „súčtu všetkých monitorovaných položiek“, (pričom ma-

ximálny príspevok predstavuje 100 000 ton fosílneho CO2 ročne), pričom sa 

uprednostní vyššia absolútna hodnota. 

Prevádzkovateľ si ako zdrojové prúdy de minimis môže zvoliť: zdrojové prú-

dy, ktoré spoločne zodpovedajú množstvu menej ako 1 000 ton fosílneho CO2 

ročne alebo menej ako 2 % „súčtu všetkých monitorovaných položiek“, (pričom 

maximálny príspevok predstavuje 20 000 ton fosílneho CO2 ročne), pričom sa 

uprednostní vyššia absolútna hodnota. Upozorňujeme, že zdrojové prúdy de 

minimis už nie sú súčasťou menších zdrojových prúdov. 

Všetky ostatné zdrojové prúdy sú klasifikované ako väčšie zdrojové prúdy.  

Poznámka: v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní nie je konkrétne určené 

referenčné obdobie pre tieto klasifikácie, ako napríklad predchádzajúce obdobie 

obchodovania v prípade kategorizácie zariadení. V článku 14 ods. 1 sa však 

vyžaduje, aby prevádzkovateľ pravidelne kontroloval, „či plán monitorovania od-

zrkadľuje povahu a fungovanie zariadenia“ a či možno vylepšiť metodiku moni-

torovania.  

Táto kontrola by sa mala vykonávať najmenej jeden raz ročne (napr. po zosta-

vení ročnej správy o emisiách, keďže vtedy je zrejmé, či zdrojové prúdy pre-

siahli príslušné prahové hodnoty). Osvedčeným postupom je uplatniť postup, 

ktorý takúto kontrolu spojí s pravidelným vykonávaním kontrolných činností, ako 

sú napríklad mesačné horizontálne alebo vertikálne kontroly (pozri oddiel 5.5). 

Takáto kontrola by sa ďalej mala automaticky spustiť pri akejkoľvek zmene ka-

pacity alebo činností zariadenia. 

 

Príklad: pomocou uvedeného prístupu sa klasifikujú zdrojové prúdy fiktívneho 

zariadenia opísaného v oddiele 4.3.5. Výsledok je uvedený v Tabuľka 3: Katego-

rizácia zdrojových prúdov fiktívneho zariadenia.. 
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Tabuľka 3: Kategorizácia zdrojových prúdov fiktívneho zariadenia. 

Zdrojový prúd/Zdroj 
emisií 

Ekviva-
lent CO2  

Absolútna 
hodnota 

% zo 
súčtu 

Povolená kate-
gória zdrojové-
ho prúdu 

SKME (kotol na uhlie) 400 000  400 000  71,6 % (nie je zdrojový 
prúd ale zdroj 
emisií) 

Zemný plyn 100 000  100 000  17,9 % väčší 

Emisie z recyklácie (re-
zervná) 

50 000  50 000  8,9 % menší 

Surové železo 5 000  5 000  0,9 % de minimis 

Legujúce prvky 2 000  2 000  0,4 % de minimis 

Železný šrot 1 000  1 000  0,2 % de minimis 

Oceľové výrobky
43

 

 

-1 000  1 000  0,2 % de minimis 

 

 

4.4.4 Zdroje emisií 

Podľa článku 41 sa musí rozlišovať medzi zdrojmi emisií monitorovanými sys-

témom SKME rôznych veľkostí. Znížené požiadavky na úrovne sa uplatňujú na 

zdroje emisií, ktoré samostatne vypúšťajú najviac 5 000 t CO2(e) ročne alebo sú 

zodpovedné za najviac 10 % celkových (fosílnych) emisií zariadenia, podľa to-

ho, ktorá hodnota je vyššia. 

 

4.5 Systém úrovní 

Ako už bolo spomenuté, systém monitorovania a nahlasovania systému EU 

ETS má modulový systém metodík monitorovania. Každý parameter potrebný 

na určenie emisií sa dá určiť pomocou rôznych „úrovní kvality údajov“. Tieto 

„úrovne kvality údajov“ sa nazývajú „úrovne“
44

. Myšlienka modulov je znázorne-

ná na Obrázok 7: Znázornenie systému úrovní pre prístupy založené na 

výpočtoch (emisie zo spaľovania). 

, kde sú úrovne, ktoré možno vybrať na určenie emisií paliva v rámci metodík 

založených na výpočtoch. Podrobnejší opis jednotlivých úrovní (t. j. požiadavky 

na dosiahnutie týchto úrovní) sa uvádza v kapitole 6. 

Všeobecne sa dá povedať, že úrovne s nižšími číslami predstavujú metódy 

s menšími požiadavkami a sú menej presné ako vyššie úrovne. Úrovne 

s rovnakými číslami (napr. úroveň 2a a 2b) sa považujú za rovnocenné.  

                                                      
43

 Je to výrobný tok, t. j. prispieva k hmotnostnej bilancii ako výstup. Ekvivalent CO2 je preto záporné 
číslo. 

44
 V článku 3 ods. 8 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: „"úroveň" je pevná požia-
davka na určenie údajov o činnosti, faktorov výpočtu, ročných emisií a ročných priemerných hodi-
nových emisií, ako aj na užitočné zaťaženie“. 
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Obrázok 7: Znázornenie systému úrovní pre prístupy založené na výpočtoch (emisie 

zo spaľovania). 

Fuel quantity Množstvo paliva 
Net calorific value Čistá výhrevnosť 
(prelim.) Emission factor (predbežný) Emisný faktor 
Biomass fraction Pomerná časť biomasy 
Oxidation factor Oxidačný faktor 
Tier Úroveň 

 

Dosiahnutie vyšších úrovní sa vo všeobecnosti považuje za ťažšie 

a nákladnejšie ako v prípade nižších úrovní (napr. z dôvodu použitia drahších 

meraní). Nižšie úrovne sa preto zvyčajne požadujú pre menšie objemy emisií, t. 

j. pre menšie zdrojové prúdy a zdrojové prúdy de minimis (pozri oddiel 4.4.3) 

a pre menšie zariadenia (kategorizácia je uvedená v oddiele 4.4.1). Takýmto 

spôsobom je zabezpečený nákladovo efektívny prístup. 

V oddiele 5.2 je podrobne uvedené, ktorú úroveň si prevádzkovateľ musí vybrať 

podľa požiadaviek nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

 

 

4.6 Dôvody na výnimky 

Nákladová efektívnosť je pre nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní dôleži-

tým pojmom. Prevádzkovateľ vo všeobecnosti môže získať povolenie od prí-

slušného orgánu na odchýlenie sa od konkrétnej požiadavky nariadenia 

o monitorovaní a nahlasovaní (ako je napríklad požadovaná úroveň), ak by úpl-

né uplatňovanie požiadavky viedlo k neprimeraným nákladom. Preto je po-

trebné jasné vymedzenie pojmu „neprimerané náklady“. Možno ho nájsť 

v článku 18 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. Ako sa uvádza v oddiele 
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4.6.1, vymedzenie vychádza z analýzy nákladov a prínosov pre predmetnú po-

žiadavku.  

Podobné výnimky možno uplatniť, ak je opatrenie technicky nerealizovateľné. 

Technická realizovateľnosť nie je otázkou nákladov/prínosov, ale toho, či pre-

vádzkovateľ je vôbec schopný splniť určitú požiadavku. V článku 17 nariadenia 

o monitorovaní a nahlasovaní sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ poskytol odô-

vodnenie, ak tvrdí, že je niečo technicky nerealizovateľné. Týmto odôvodnením 

sa musí preukázať, že prevádzkovateľ nemá k dispozícii prostriedky 

na splnenie určitej požiadavky v rámci stanovenej lehoty.  

 

4.6.1 Neprimerané náklady 

V rámci posudzovania toho, či náklady na určité opatrenie sú primerané, sa ná-

klady porovnajú s prínosom, ktorý by toto opatrenie prinieslo. Náklady sa pova-

žujú za neprimerané, keď sú vyššie ako prínos (článok 18). Podrobný opis ana-

lýzy nákladov a prínosov je novým prvkom v nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní. 

Náklady: je na prevádzkovateľovi, aby predložil primeraný odhad príslušných 

nákladov. Zohľadniť by sa mali len náklady, ktoré sú navyše oproti nákladom 

uplatniteľným v alternatívnom scenári. V nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní sa takisto vyžaduje, aby sa náklady na zariadenie hodnotili na 

základe obdobia odpisovania, ktoré je primerané hospodárskej životnosti zaria-

denia. Pri posudzovaní by sa preto mali použiť skôr ročné náklady počas život-

nosti než celkové náklady na zariadenie. 

 

Príklad: zistilo sa, že starý merací prístroj už nefunguje správne a má sa vyme-

niť za nový. Starý prístroj umožňoval dosiahnutie neistoty vo výške 3 % zodpo-

vedajúcej úrovni 2 (± 5 %) pre údaje o činnosti (vymedzenia úrovní sú uvedené 

v oddiele 6.1). Keďže prevádzkovateľ by aj tak musel uplatniť vyššiu úroveň, 

zvažuje, či by lepší prístroj nespôsobil neprimerané náklady. Prístroj A stojí 

40 000 € a vedie k neistote vo výške 2,8 % (stále úroveň 2), prístroj B stojí 

70 000 €, ale umožňuje dosiahnuť neistotu vo výške 2,1 % (úroveň 3, ± 2,5 %). 

Drsné prostredie v zariadení spôsobuje, že za primerané sa považuje obdobie 

odpisovania v trvaní 5 rokov.  

Náklady, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní neprimeraných nákladov, sú 

30 000 EUR (t. j. rozdiel medzi týmito dvoma prístrojmi) vydelené 5 rokmi, t. j. 

6 000 EUR. Nemali by sa zvažovať žiadne náklady na pracovný čas, keďže sa 

predpokladá rovnaká pracovná záťaž bez ohľadu na typ prístroja, ktorý sa nain-

štaluje. Obdobne by sa mali predpokladať podobné náklady na údržbu. 

 

Prínos: keďže prínos napr. presnejšieho merania je ťažké vyjadriť vo finančnej 

hodnote, musí sa vykonať odhad podľa nariadenia o monitorovaní 

a nahlasovaní. Prínos sa považuje za úmerný k množstvu kvót podľa veľkosti 

zníženej neistoty. S cieľom vykonať tento odhad nezávisle od denných kolísaní 

cien, v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa vyžaduje použitie pevnej ce-

ny 20 EUR za kvótu. Na určenie predpokladaného prínosu sa táto cena za kvó-

tu vynásobí „faktorom vylepšenia“, čo je vylepšenie neistoty vynásobené prie-
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mernými ročnými emisiami spôsobenými príslušným zdrojovým prúdom
45

 

za ostatné tri roky
46

. Zlepšenie neistoty je rozdiel medzi doteraz dosiahnutou 

neistotou
47

 a prahovou hodnotou neistoty danej úrovne, ktorá by sa dosiahla 

vďaka zlepšeniu.  

V prípade, že vylepšením sa nedosiahne priame vylepšenie presnosti údajov 

o emisiách, faktor vylepšenia je vždy 1 %. V článku 18 ods. 3 sú uvedené nie-

ktoré takéto vylepšenia, napr. prechod z predvolených hodnôt na analýzy, zvý-

šenie počtu analyzovaných vzoriek, vylepšenie toku údajov a kontrolného sys-

tému atď. 

Minimálna prahová hodnota, ktorá sa v nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní zaviedla: celkové náklady na vylepšenie do 2 000 EUR ročne sa 

vždy považujú za primerané bez posúdenia prínosu. V prípade zariadení 

s nízkymi emisiami ( oddiel 4.4.2) je táto prahová hodnota len 500 EUR. 

Keď sa uvedené zosumarizuje do vzorca, náklady sa považujú za primerané, 

ak:  

 
 tiernewcurr UUAEmPC 

 (9) 

Kde: 

C ......... náklady [EUR/rok] 

P ......... daná cena za kvótu = 20 EUR/t CO2(e) 

AEm .... priemerné emisie zo súvisiacich zdrojových prúdov [t CO2(e)/rok] 

Usúčasná súčasná neistota (nie úroveň) [%] 

Unová úroveň prahová hodnota neistoty novej úrovne, ktorú možno dosiahnuť 

[%]. 

 

 

Príklad: pokiaľ ide o uvedenú náhradu meracích prístrojov, prínos vylepšenia 

pre nástroj A je nulový, keďže ide len o náhradu, ktorá udržuje súčasnú úroveň. 

Náklady nemôžu byť neprimerané, keďže zariadenie nemôže fungovať bez toh-

to prístroja. 

V prípade prístroja B možno dosiahnuť úroveň 3 (prahová hodnota neistoty = 

2,5 %). Zlepšenie neistoty je teda: Usúčasná– Unová uroveň= 2,8 % – 2,5 % = 0,3 %.  

Celkové ročné emisie sú: AEm = 120 000 t CO2/rok. Predpokladaný prínos je 

teda: 0,003 ·120 000 ·20 EUR = 7 200 EUR. Prínos je vyšší ako predpokladané 

náklady (pozri uvedené výpočty). Preto nie je neprimerané požadovať inštaláciu 

prístroja B. 

                                                      
45

 Keď sa pre viacero zdrojových prúdov používa jeden merací prístroj, ako napríklad mostná váha, 
mal by sa použiť súčet emisií všetkých súvisiacich zdrojových prúdov. 

46
 Posudzujú sa len fosílne emisie. Prevedený CO2 sa neodpočítava. V prípade, že priemerné emi-
sie za ostatné tri roky nie sú k dispozícii alebo nie sú uplatniteľné z dôvodu technických zmien, 
použije sa konzervatívny odhad. 

47
 Dávajte pozor na to, že tu ide o „skutočnú“ neistotu a nie o prahovú hodnotu neistoty pre danú 
úroveň. 
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4.7 Neistota 

Ak by chcel niekto položiť základnú otázku o kvalite systému monitorovania, 

nahlasovania a overovania akéhokoľvek systému obchodovania s emisiami, 

pravdepodobne by sa opýtal: „Aké spoľahlivé sú údaje?“ alebo skôr „môžeme 

veriť meraniam, ktorými získavame údaje o emisiách?“ Pri určovaní kvality me-

rania sa medzinárodné normy odvolávajú na mieru (veľkosť) „neistoty“. Tento 

pojem si vyžaduje vysvetlenie. 

Existujú rôzne termíny, ktoré sa často používajú podobným spôsobom ako neis-

tota. Tieto termíny však nie sú synonymá, ale majú svoj vlastný vymedzený 

význam (pozri aj Obrázok 8: Znázornenie pojmov správnosť, presnosť 

a neistota. Stred terča znamená predpokladanú skutočnú hodnotu, „zásahy“ 

predstavujú výsledky merania. 

 
 
High accuracy Vysoká správnosť 
High precision Vysoká presnosť 
Low uncertainty Nízka neistota 
High uncertainty Vysoká neistota 

 

). 

 Správnosť: znamená blízkosť zhody medzi nameranou hodnotou 

a skutočnou hodnotou množstva. Ak je meranie správne, priemer výsled-

kov meraní je blízko „skutočnej“ hodnoty (čo môže byť napr. nominálna 

hodnota certifikovaného štandardného materiálu
48

). Ak meranie nie je 

správne, môže to byť niekedy spôsobené systémovou chybou. Často to 

možno napraviť kalibráciou a nastavením prístrojov. 

 Presnosť: tento pojem popisuje blízkosť výsledkov meraní rovnakého me-

raného množstva za rovnakých podmienok, t. j. rovnaká vec sa meria viac-

krát. Často sa vyčísľuje ako štandardná odchýlka hodnôt okolo priemeru. 

Odráža skutočnosť, že všetky merania zahŕňajú náhodnú chybu, ktorú 

možno znížiť, ale nie úplne odstrániť.  

 Neistota
49

: týmto pojmom sa charakterizuje rozpätie, v rámci ktorého sa 

očakáva výskyt skutočnej hodnoty s určenou úrovňou istoty. Je to nadra-

dený pojem, ktorý spája správnosť a predpokladanú presnosť. Ako je zná-

zornené na Obrázok 8: Znázornenie pojmov správnosť, presnosť 

a neistota. Stred terča znamená predpokladanú skutočnú hodnotu, „zása-

hy“ predstavujú výsledky merania. 

 

 
High accuracy Vysoká správnosť 
High precision Vysoká presnosť 

                                                      
48

 Aj štandardný materiál, ako napr. kópia prototypu kilogramu, má určitú neistotu spôsobenú výrob-
ným procesom. Táto neistota je zvyčajne malá v porovnaní s neistotami, ktoré sa vyskytnú neskôr 
pri jeho používaní. 

49
 V v článku 3 ods. 6 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa vymedzuje: „‛neistota‛ je parame-
ter súvisiaci s výsledkom určovania kvantity, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt reálne prisúditeľ-
ných konkrétnej kvantite vrátane vplyvu systematických aj náhodných faktorov, ktorý je vyjadrený 
v percentách a ktorý opisuje interval spoľahlivosti okolo priemernej hodnoty predstavujúcej 95 % 
odvodených hodnôt, pričom sa zohľadňuje každá asymetria rozloženia hodnôt“. 
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Low uncertainty Nízka neistota 
High uncertainty Vysoká neistota 

 

, merania môžu byť správne, ale nepresné, alebo naopak. Ideálny stav je, keď 

je meranie presné aj správne.  

Keď laboratórium hodnotí a optimalizuje svoje metódy, zvyčajne chce odlíšiť 

správnosť od presnosti, keďže to vedie k odhaleniu chýb a omylov. Môžu sa 

ukázať veľmi rozdielne dôvody chýb, ako napríklad potreba údržby alebo kalib-

rácie prístrojov alebo lepšieho zaškolenia personálu. Konečný používateľ vý-

sledku merania (v prípade systému ETS je to prevádzkovateľ a príslušný orgán) 

však chce len vedieť, aký veľký je interval (meraný priemer ± neistota), v rámci 

ktorého sa pravdepodobne nachádza skutočná hodnota.  

V systéme EU ETS sa v ročnej správe o emisiách udáva pre emisie len jedna 

hodnota. Do overenej tabuľky s emisiami v registri sa zadáva len jedna hodno-

ta. Prevádzkovateľ nemôže odovzdať „N ± x %“ kvót, ale len presnú hodnotu N. 

Preto je jasné, že v záujme všetkých je vyčísliť a čo najviac znížiť neistotu x. To 

je dôvod, prečo musia príslušné orgány schvaľovať plány monitorovania 

a prečo musia prevádzkovatelia preukázať zhodu s určitými úrovňami, ktoré sú-

visia s povolenými neistotami. 

Ďalšie podrobné informácie o vymedzení úrovní sú uvedené v kapitole 6. Hod-

notenie neistoty, ktoré sa prikladá k plánu monitorovania ako sprievodný doku-

ment (článok 12 ods. 1), je opísané v oddiele 5.3. Ďalšie podrobné údaje sa 

uvádzajú v samostatnom usmerňovacom dokumente o hodnotení neistoty 

v systéme EU ETS (pozri oddiel 2.3). 

 

 

Picture by

H
ig

h
 a

c
c

u
ra

c
y

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

Picture byPicture by

H
ig

h
 a

c
c

u
ra

c
y

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

H
ig

h
 a

c
c

u
ra

c
y

High precision

High uncertainty

Low uncertainty

 

Obrázok 8: Znázornenie pojmov správnosť, presnosť a neistota. Stred terča znamená 

predpokladanú skutočnú hodnotu, „zásahy“ predstavujú výsledky merania. 
 
High accuracy Vysoká správnosť 
High precision Vysoká presnosť 
Low uncertainty Nízka neistota 
High uncertainty Vysoká neistota 
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5 PLÁN MONITOROVANIA 

V tejto kapitole je opísaný spôsob, ako môže prevádzkovateľ vypracovať plán 

monitorovania úplne od piky. Týka sa to len niekoľkých zariadení, t. j. nových 

zariadení vrátane zariadení, ktoré budú do systému EU ETS zaradené prvý raz 

od roku 2013. Prechod z usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 

2007 na nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní však spôsobil, že je potrebné, 

aby prevádzkovatelia revidovali plány monitorovania všetkých zariadení 

s cieľom určiť medzery alebo príslušné možnosti na zlepšenie. Preto bude táto 

kapitola užitočná aj pre existujúce zariadenia. Tam, kde sa v porovnaní 

s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 zaviedli výz-

namné zmeny, to bude v texte osobitne zdôraznené zvyčajnými symbolmi. 

 

5.1 Vypracovanie plánu monitorovania 

Pri vypracúvaní plánu monitorovania by prevádzkovatelia mali dodržiavať nie-

koľko usmerňovacích zásad. 

 Keďže prevádzkovateľ podrobne pozná situáciu svojho zariadenia, jeho 

metodika monitorovania by mala byť čo najjednoduchšia. Dosiahne sa to 

snahou o používanie najspoľahlivejších zdrojov údajov, spoľahlivých mera-

cích prístrojov, krátkych tokov údajov a účinných kontrolných postupov.  

 Prevádzkovatelia by si mali svoju ročnú správu o emisiách predstaviť 

z pohľadu overovateľa. Čo by sa mohol overovateľ pýtať v súvislosti s tým, 

ako boli údaje zozbierané? Ako možno zvýšiť transparentnosť toku úda-

jov? Aké kontroly zabraňujú chybám, skresleniam a opomenutiam? 

 Keďže zariadenia v priebehu rokov zvyčajne podstupujú technické zmeny, 

plány monitorovania sa musia do určitej miery považovať za živé doku-

menty. V snahe o minimalizáciu administratívnej záťaže by prevádzkovate-

lia mali dávať pozor na to, ktoré prvky musia byť uvedené v samotnom 

pláne monitorovania a čo možno uviesť do písomných postupov, ktoré sú 

priložené k plánu monitorovania. 

Poznámka: na zariadenia s nízkymi emisiami a niektoré „jednoduché“ za-

riadenia sa táto kapitola vzťahuje len čiastočne. Odporúčame pozrieť si 

najprv kapitolu 7 tohto dokumentu.  

 

Za užitočný sa môže považovať tento postupný prístup: 

1. Vymedziť hranice zariadenia. Prevádzkovatelia existujúcich zariadení by 

mali vedieť, že v rámci revízie systému EU ETS sa aktualizoval rozsah pô-

sobnosti smernice o systéme EU ETS (jej príloha I)
50

. Hranice by sa preto 

mali prehodnotiť pred začiatkom nového obdobia systému ETS v roku 

2013. 

2. Určiť kategóriu zariadenia ( pozri oddiel 4.4.1) na základe odhadu roč-

ných emisií skleníkových plynov zariadenia. V prípade, že hranice existujú-

                                                      
50

 Pozri usmerňovací dokument Komisie k výkladu novej prílohy I:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf 

small

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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ceho zariadenia zostali nezmenené, môže sa použiť priemer overených 

ročných emisií za predchádzajúce roky. V ostatných situáciách je potrebný 

konzervatívny odhad. 

3. Uviesť všetky zdroje emisií a zdrojové prúdy ( vymedzenia sú uvedené 

v oddiele 4.2), aby bolo možné prijať rozhodnutie s ohľadom na prístupe za-

ložený na výpočtoch alebo na meraniach. Príslušne klasifikovať zdrojové 

prúdy ako väčšie, menšie a de minimis.  

4. Určiť požiadavky na úrovne na základe kategórie zariadenia (pozri oddiel 

5.2). Upozorňujeme, že systém požadovaných úrovní sa v nariadení 

o monitorovaní a nahlasovaní v porovnaní s usmerneniami o monitorovaní 

a predkladaní správ z roku 2007 výrazne zmenil. 

5. Uviesť a posúdiť možné zdroje údajov. 

a. Pre údaje o činnosti (podrobné požiadavky sú uvedené v oddiele 6.1. 

Upozorňujeme, že články 27 až 29 prinášajú významné zmeny 

v porovnaní s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z roku 

2007, pokiaľ ide o hodnotenie toho, či sa dodržala neistota potrebná na 

dosiahnutie konkrétnych úrovní): 

i. Ako sa dá určiť množstvo paliva alebo materiálu? 

 Existujú prístroje na kontinuálne meranie, ako sú napríklad 

prietokomery, vážne pásy atď., ktoré poskytujú priame výsled-

ky pre množstvo materiálu vstupujúceho do procesu alebo vy-

stupujúceho z procesu v priebehu času? 

 Alebo sa musí množstvo paliva alebo materiálu určovať podľa 

kupovaných dávok? Ako možno v takomto prípade na konci 

roka určiť množstvo na sklade alebo v nádržiach? 

ii. Sú meracie prístroje, ktoré prevádzkovateľ vlastní/riadi, dostupné?  

 Ak áno: aká je ich úroveň neistoty? Je ťažké ich kalibrovať? 

Vzťahuje sa na ne zákonná metrologická kontrola
51

? 

 Ak nie: môžu sa používať meracie prístroje, ktoré ovláda do-

dávateľ paliva? (Často sa to stáva v prípade plynomerov 

a mnohých prípadoch, keď sa množstvá určujú na základe 

faktúr.) 

iii. Odhadnúť neistotu spojenú s týmito prístrojmi a určiť príslušnú do-

siahnuteľnú úroveň. Poznámka: pri hodnotení neistoty možno pou-

žiť viacero zjednodušení, najmä ak merací prístroj podlieha vnútro-

štátnej zákonnej metrologickej kontrole. Podrobnejšie informácie 

sú uvedené v usmerňovacom dokumente č. 4 (pozri oddiel 2.3).  

b. Faktory výpočtu (čistá výhrevnosť, emisný faktor alebo obsah uhlíka, 

oxidačný alebo konverzný faktor, pomerný podiel biomasy). Podľa po-

žadovaných úrovní (ktoré sa určujú na základe kategórie zariadenia 

a kategórie zdrojového prúdu): 

                                                      
51

  Niektoré meracie prístroje používané na obchodné transakcie podliehajú vnútroštátnej zákonnej 
metrologickej kontrole. Na takéto prístroje sa podľa nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní 
vzťahujú osobitné požiadavky (zjednodušené prístupy). Podrobnejšie informácie sú uvedené 
v usmerňovacom dokumente č. 4 (pozri oddiel 2.3). 
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i. Môžu sa použiť predvolené hodnoty? Ak áno, sú tieto hodnoty 

k dispozícii? (Príloha VI k nariadeniu o monitorovaní 

a nahlasovaní, publikácie príslušného orgánu, hodnoty 

vo vnútroštátnych zoznamoch?) 

ii. Ak sa má použiť najvyššia úroveň alebo ak nie sú uplatniteľné 

žiadne predvolené hodnoty, musia sa na určenie chýbajúcich fak-

torov výpočtu vykonať chemické analýzy. V tomto prípade pre-

vádzkovateľ musí 

 rozhodnúť o laboratóriu, ktoré použije; ak nie je dostupné 

žiadne akreditované laboratórium
52

, poskytnúť dôkazy rovno-

cenné s akreditáciou (pozri oddiel 6.2.2); 

 vybrať príslušnú analytickú metódu (a príslušnú normu); 

 navrhnúť plán odoberania vzoriek (pozri usmerňovací doku-

ment č. 5, pozri oddiel 2.3). 

6. Možno dosiahnuť všetky požadované úrovne? Ak nie, možno dosiahnuť 

nižšiu úroveň, ak to bude povolené na základe technickej realizovateľnosti 

a neprimeraných nákladov ( oddiel 4.6)?  

7. Použijú sa prístupy založené na meraniach
53

 (SKME, pozri oddiely 4.3.3 

a 8)? Možno dodržať príslušné úrovne a ostatné požiadavky? (Upozorňu-

jeme, že v porovnaní s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z 

roku 2007 sa požiadavky na používanie SKME výrazne zmenili.) 

8. Ak sú odpovede na body 0. . .  a 7 záporné: existuje možnosť použiť re-

zervnú metodiku (pozri oddiel 4.3.4)? V takomto prípade sa musí vykonať 

úplné hodnotenie neistoty pre zariadenie. 

9. Prevádzkovateľ by mal ďalej vymedziť všetky toky údajov (kto berie aké 

údaje a odkiaľ, čo robí s týmito údajmi, komu odovzdáva výsledky atď.) 

od meracích prístrojov alebo faktúr po záverečnú ročnú správu. Mohol by 

pomôcť nákres vývojového diagramu. Podrobnejšie informácie 

o činnostiach súvisiacich s tokom údajov sa nachádzajú v oddiele 5.5. 

10. S takýmto prehľadom zdrojov údajov a tokov údajov môže prevádzkovateľ 

vykonať analýzu rizika (pozri oddiel 5.5). Zistí tak, kde v systéme by sa 

mohli najpravdepodobnejšie vyskytnúť chyby. 

11. Prevádzkovateľ by pomocou analýzy rizika mal: 

a. v relevantných prípadoch rozhodnúť, či je vhodnejší SKME alebo prí-

stupy založené na výpočtoch;  

b. posúdiť, ktoré meracie prístroje a zdroje údajov sa majú použiť na údaje 

o činnosti (pozri bod 5.a)); v prípade viacerých možností by sa mala vy-

užiť možnosť s najnižšou neistotou a najnižším rizikom; 

                                                      
52

 Pojem „akreditované laboratórium“ sa tu používa ako skrátená forma znenia „laboratórium, ktoré 
bolo akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025 pre požadovanú analytickú metódu”. 

53
 SKME sa musí použiť pre emisie N2O a môže sa použiť pre emisie CO2. Ak nemožno dosiahnuť 
požiadavky na metódy založené na výpočtoch pre CO2, za rovnako prijateľnú alternatívu by sa 
mal považovať SKME. 
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c. vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré si vyžadujú rozhodnutia
54

, roz-

hodnúť na základe najnižšieho súvisiaceho rizika; a 

d. vymedziť kontrolné činnosti na zmiernenie identifikovaných rizík (pozri 

oddiel 5.5). 

12. Pred napísaním plánu monitorovania a súvisiacich postupov môže byť po-

trebné zopakovať niektoré z krokov 5 až 11. Po vymedzení kontrolných čin-

ností bude potrebná najmä aktualizácia analýzy rizika. 

13. Potom prevádzkovateľ napíše plán monitorovania (pomocou šablón po-

skytnutých Komisiou, ekvivalentnej šablóny členského štátu alebo osobit-

ného systému IT zabezpečeného členským štátom) a potrebné sprievodné 

dokumenty (článok 12 ods. 1): 

a. dôkaz, že sa dosiahli všetky úrovne uvedené v pláne monitorovania (na 

to je potrebné hodnotenie neistoty, ktoré môže byť vo väčšine prípadov 

veľmi jednoduché, pozri oddiel 5.3); 

b. výsledok konečnej analýzy rizika (oddiel 5.5), ktorým sa preukáže, že 

vymedzený kontrolný systém primerane zmierňuje identifikované riziká; 

c. môže byť potrebné priložiť ďalšie dokumenty (ako napríklad opis zaria-

denia a diagram); 

d. treba vypracovať písomné postupy, na ktoré odkazuje plán monitorova-

nia, ktoré sa nemusia priložiť k plánu monitorovania pri jeho predložení 

príslušnému orgánu (pozri oddiel 5.4 o postupoch). 

Prevádzkovateľ by mal zaistiť, aby boli jasne identifikovateľné všetky verzie 

plánu monitorovania, súvisiacich dokumentov a postupov a aby príslušný per-

sonál používal vždy najnovšie verzie. Odporúča sa náležitý systém riadenia do-

kumentov hneď od začiatku.  

 

 

5.2 Výber správnej úrovne 

V porovnaní s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

sa výrazne zmenil systém vymedzovania minimálnych požadovaných úrovní. 

V článku 26 je ustanovený nový systém pre prístupy založené na výpočtoch (t. 

j. pre štandardnú metodiku a hmotnostné bilancie). Všeobecné pravidlo je, že 

prevádzkovateľ má uplatňovať najvyššiu úroveň vymedzenú pre každý pa-

rameter
55

. Pre väčšie zdrojové prúdy v zariadeniach kategórie B a C je to po-

vinné. Pre ostatné zdrojové prúdy a menšie zariadenia sú výnimky z pravidla 

vymedzené týmto súborom pravidiel: 

1. Namiesto najvyššej vymedzenej úrovne musia zariadenia kategórie A 

uplatňovať prinajmenšom úrovne stanovené v prílohe V k nariadeniu 

o monitorovaní a nahlasovaní pre väčšie zdrojové prúdy.  

                                                      
54

 Napr. keď môžu s údajmi nakladať viaceré oddelenia, zvoliť najvhodnejšie s najnižším počtom 
možností chýb. 

55
 Toto pravidlo v skutočnosti nie je nové, ale existovalo už od usmernení o monitorovaní 
a predkladaní správ pre rok 2004. Pravidlo sa však prechodne zmiernilo pre prvé dve fázy. 
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2. Bez ohľadu na kategóriu zariadenia sa pre štandardné komerčné palivá
56

 

uplatňujú rovnaké úrovne prílohy V s ohľadom na faktory výpočtu. 

3. Keď prevádzkovateľ k spokojnosti príslušného orgánu preukáže, že uplat-

ňovanie úrovní, ktoré sa vyžadujú podľa predchádzajúcich bodov, vedie 

k neprimeraným nákladom ( oddiel 4.6) alebo je technicky nerealizovateľ-

né ( oddiel 4.6), môže uplatniť úroveň, ktorá je 

 v prípade zariadení kategórie C o jednu úroveň nižšia; 

 v prípade zariadení kategórie B a A o jednu alebo dve úrovne nižšia. 

Úroveň 1 je vždy najnižšou možnou úrovňou. 

4. V prípade, že úrovne požadované podľa predchádzajúceho bodu sú stále 

technicky nerealizovateľné alebo vedú k neprimeraným nákladom, príslušný 

orgán môže prevádzkovateľovi povoliť uplatnenie ešte nižšej úrovne (mini-

málne úrovne 1) na prechodné obdobie najviac troch rokov, ak prevádzko-

vateľ v tomto období predloží vhodný plán potrebných vylepšení. 

Uvedená situácia sa vzťahuje na väčšie zdrojové prúdy. V prípade menších 

zdrojových prúdov sú vo všeobecnosti povolené nižšie úrovne. V nariadení 

o monitorovaní a nahlasovaní sa preto uvádza, že najvyššia úroveň, ktorá je 

technicky realizovateľná a nevedie k neprimeraným nákladom, sa môže uplat-

ňovať s minimálnou úrovňou 1. To znamená, že prevádzkovateľ by mal najskôr 

preskúmať, ktorá úroveň sa v skutočnosti uplatňuje alebo sa môže ľahko uplat-

ňovať. Táto úroveň je potom stanovená v pláne monitorovania
57

. 

Od prevádzkovateľov sa očakáva, že budú uplatňovať úrovne rovné alebo vyš-

šie ako 1 aj pre zdrojové prúdy de minimis, ak sa to dá dosiahnuť „bez vyvi-

nutia dodatočného úsilia“ (t. j. bez významných nákladov). Môžu však existovať 

prípady, keď je aj na dosiahnutie úrovne 1 potrebné vynaložiť značné, alebo 

dokonca neprimerané náklady. Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní 

pre tieto prípady umožňuje, aby prevádzkovateľ použil metódu konzervatívne-

ho
58

 odhadu (metódu, ktorá nepoužíva úrovne). Prevádzkovateľ by mal túto me-

tódu opísať v pláne monitorovania. 

V niektorých prípadoch sa na faktory výpočtu vzťahujú osobitné pravidlá: 

 V prípade oxidačného a konverzného faktora môžu prevádzkovatelia 

uplatniť vo všetkých typoch zariadení úroveň 1 (t. j. stanovenie faktora 

na hodnotu 100 %)
59

. 

                                                      
56

 V článku 3 ods. 31 sa uvádza toto vymedzenie: „"štandardné komerčné palivo" je medzinárodne 
štandardizované komerčné palivo, ktoré pre svoju špecifikovanú hodnotu výhrevnosti vykazuje 95 
% interval spoľahlivosti nepresahujúci ± 1 %, vrátane plynového oleja, ľahkého palivového oleja, 
benzínu, lampového oleja, petroleja, etánu, propánu a butánu, petroleja pre prúdové motory (Jet 
A1 alebo Jet A), benzínu pre prúdové motory (Jet B) a leteckého benzínu (AvGas)“.  
Štandardné komerčné palivá sa považujú za ľahko monitorovateľné. V článku 31 ods. 4 sa preto 
umožňuje rovnaký prístup aj pre ostatné palivá, ktoré vykazujú podobné stále zloženie: „Na zá-
klade žiadosti prevádzkovateľa môže príslušný orgán povoliť, aby sa čistá výhrevnosť a emisné 
faktory palív určovali pomocou rovnakých úrovní, ako sa požadujú pre štandardné komerčné pali-
vá, pokiaľ prevádzkovateľ aspoň raz za tri roky poskytne dôkazy o tom, že v predchádzajúcich 
troch rokoch sa dodržiaval interval 1 % pre špecifikovanú výhrevnosť.“ 

57
 Treba poznamenať, že plán monitorovania musí vždy odrážať skutočne uplatňovanú úroveň, nie 
minimálnu požadovanú úroveň. Všeobecná zásada je, že prevádzkovatelia by sa mali usilovať 
o zlepšenie systémov monitorovania vždy, keď to je možné. 

58
 „Konzervatívna“ znamená, že metóda nepovedie k podhodnoteniu emisií. 

59
 Ide o „preformulovanie“ znenia článku 26 ods. 4 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní, 
v ktorom sa uvádza: „uplatňuje prevádzkovateľ ako minimum najnižšie úrovne uvedené v prílohe 
II“. 
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 Čistá výhrevnosť palív nie je pri niektorých metodikách potrebná na výpo-

čet, ale musí sa uvádzať len z dôvodov konzistentnosti. Podľa článku 26 

ods. 5 je to prípad: 

 palív, pri ktorých príslušný orgán povolil používanie emisného faktoru 

vyjadreného ako t CO2 na tonu (alebo Nm
3
) namiesto t CO2/TJ; 

 palív, ktoré sa používajú ako vstupný materiál (ak emisný faktor nie je 

vyjadrený ako za TJ); 

 palív, ktoré sú súčasťou hmotnostnej bilancie podľa opisu 

v oddiele 4.3.2. 

V týchto prípadoch sa čistá výhrevnosť môže určiť pomocou nižšej úrovne, 

ako je tá najvyššia, t. j. pomocou ktorejkoľvek z úrovní 1, 2a a 2b. Mala by 

sa však použiť najvyššia úroveň, ktorú možno dosiahnuť bez dodatočného 

úsilia.  

Celý systém požiadaviek na výber úrovní pre prístupy založené na výpočtoch je 

zhrnutý v Tabuľka 4: Súhrn požiadaviek na úrovne pre prístupy založené na 

výpočtoch. Upozorňujeme, že ide len o stručný prehľad. Ak hľadáte podrobné 

informácie, je potrebné prečítať si celé znenie tohto oddielu.. 

 

Poznámka: ak pre údaje o činnosti alebo faktor výpočtu väčšieho alebo men-

šieho zdrojového prúdu nemožno dosiahnuť ani úroveň 1, prevádzkovateľ môže 

zvážiť uplatnenie prístupu založeného na meraniach ( oddiel 4.3.3). Ak ani 

potom nemožno dosiahnuť ani úroveň 1, môže sa zvážiť rezervná metodika ( 

oddiel 4.3.4). 

 

Tabuľka 4: Súhrn požiadaviek na úrovne pre prístupy založené na výpočtoch. 

Upozorňujeme, že ide len o stručný prehľad. Ak hľadáte podrobné 

informácie, je potrebné prečítať si celé znenie tohto oddielu. 

Zdrojový prúd Kategória A Kategória B Kategória C 

väčší príloha V najvyššia najvyššia 

väčší, ale technická nerealizo-
vateľnosť alebo neprimerané 
náklady  

až o 2 úrovne 
nižšia, mini-
málne úroveň 1 

až o 2 úrovne 
nižšia, mini-
málne úroveň 1 

o 1 úroveň niž-
šia, minimálne 
úroveň 1 

väčší, ale technická nerealizo-
vateľnosť pretrváva alebo spô-
sobuje neprimerané náklady; 
plán vylepšení (prechodné ob-
dobie v dĺžke max. 3 roky) 

minimálna úro-
veň 1 

minimálna úro-
veň 1 

minimálna úro-
veň 1 

menší  najvyššia technicky realizovateľná úroveň bez ne-
primeraných nákladov (minimálna úroveň 1) 

de minimis konzervatívny odhad, pokiaľ nemožno dosiahnuť 
vymedzenú úroveň bez dodatočného úsilia 
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V prípade metodík založených na meraniach je podobná hierarchia prístupov 

stanovená v článku 41. V prípade väčších zdrojov, t. j. zdrojov, ktoré vypúšťajú 

viac ako 5 000 t CO2/ročne alebo viac ako 10 % emisií zariadenia, sa uplatní 

najvyššia úroveň. V prípade menších zdrojov sa uplatní najbližšia nižšia úroveň. 

Keď prevádzkovateľ preukáže neprimerané náklady ( oddiel 4.6.1) alebo sku-

točnosť, že daná úroveň je technicky nerealizovateľná, môže sa uplatniť ešte 

nižšia úroveň (minimum je úroveň 1). 

Ak nie je možná ani úroveň 1, prevádzkovateľ môže použiť rezervnú metodiku. 

 

Dôležitá poznámka: plán monitorovania musí vždy vychádzať zo skutočne 

uplatňovanej úrovne, nie z minimálne požadovanej úrovne. Všeobecná zásada 

je, že prevádzkovatelia by sa mali usilovať o zlepšenie systémov monitorovania 

všade, kde je to možné. 

 

 

5.3 Hodnotenie neistoty ako sprievodný dokument 

5.3.1 Všeobecné požiadavky 

Ako je uvedené v oddiele 6.1, úrovne pre údaje o činnosti sa vyjadrujú pomocou 

stanovenej „maximálne prípustnej neistoty počas obdobia nahlasovania“. Keď 

prevádzkovateľ predkladá nový alebo aktualizovaný plán monitorovania, musí 

preukázať súlad svojej metodiky monitorovania (najmä používaných meracích 

prístrojov) s týmito úrovňami neistoty. Podľa článku 12 ods. 1 to má urobiť for-

mou predloženia hodnotenia neistoty ako sprievodného dokumentu spolu 

s plánom monitorovania. (Poznámka: zariadenia s nízkymi emisiami (pozri od-

diel 4.4.2) sú oslobodené od tejto požiadavky.)  

Tento sprievodný dokument má obsahovať tieto informácie: 

 dôkaz dodržiavania prahových hodnôt neistoty pre údaje o činnosti; 

 dôkaz dodržiavania neistoty požadovanej pre faktory výpočtu (v relevant-

ných prípadoch)
60

; 

 dôkaz dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa neistoty pre metodiky zalo-

žené na meraniach (v relevantných prípadoch); 

 ak sa aspoň pre časť zariadenia používa rezervná metodika, musí sa pred-

ložiť hodnotenie neistoty pre celkové emisie zariadenia. 

Odporúča sa, aby prevádzkovateľ zároveň vypracoval pragmatický postup 

pre pravidelné opakovanie tohto hodnotenia
61

.  

 

Pre údaje o činnosti musí hodnotenie obsahovať (článok 28 ods. 2, analogicky 

požadované aj v článku 29):  

 určenú neistotu používaných meracích prístrojov,  

                                                      
60

 Uplatňuje sa to len v prípade, keď sa frekvencia odoberania vzoriek na analýzy určí na základe 
pravidla 1/3 neistoty údajov o činnosti (článok 35 ods. 2). Ďalšie informácie sú uvedené 
v oddiele 6.2.2. 

61
 Tento postup musí byť uvedený v pláne monitorovania v súlade s prílohou I oddiel 1 bod 1 
písm. c) zarážka ii) a je potrebný na dodržanie článku 28 ods. 1 a článku 22, ak sa uplatňuje. 
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 neistotu spojenú s kalibráciou a  

 akúkoľvek ďalšiu neistotu súvisiacu so spôsobom používania meracích 

prístrojov v praxi. 

 Okrem toho, ak je to relevantné, musí sa zahrnúť vplyv neistoty týkajúcej 

sa určenia zásob na konci/začiatku roka. Sú relevantné v týchto prípadoch: 

 ak sa množstvá paliva alebo materiálu určujú na základe meraní dá-

vok a nie na základe kontinuálneho merania, t. j. väčšinou pri použí-

vaní faktúr,  

 ak sa v skladovacích zariadeniach môže umiestniť najmenej 5 % roč-

ne využívaného množstva príslušného paliva alebo materiálu a 

 ak zariadenie nie je zariadenie s nízkymi emisiami ( oddiel 4.4.2). 

 

 

5.3.2 Zjednodušenia 

Ako bolo spomenuté v tomto oddiele a v oddiele 4.7, neistota zahŕňa viacero 

zdrojov neistoty, najmä chyby, ktoré sú spôsobené nedostatočnou presnosťou 

(v zásade tu ide o neistotu meracieho prístroja podľa špecifikácie výrobcu pri 

používaní v príslušnom prostredí a určité podmienky zariadenia, ako napríklad 

dĺžka rovného potrubia pred prietokomerom a po ňom) a nedostatočnou správ-

nosťou (spôsobenou napr. opotrebením alebo koróziou prístroja, čo môže viesť 

k vychýleniu). V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa preto požaduje, aby 

sa v hodnotení neistoty zohľadnila neistota meracieho prístroja, ako aj vplyv ka-

librácie a všetkých ostatných možných ovplyvňujúcich parametrov. V praxi je 

však takéto hodnotenie neistoty veľmi náročné a presahuje možnosti zdrojov 

mnohých prevádzkovateľov. Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní preto za-

bezpečuje viaceré pragmatické zjednodušenia. 

 

5.3.2.1 Zjednodušenie založené na prístupe ETSG 

V takzvanom usmerňovacom dokumente ETSG sa pre druhú fázu systému EU 

ETS navrhol zjednodušený prístup, ktorý umožňoval aproximáciu celkovej neis-

toty pre údaje o činnosti týkajúce sa zdrojového prúdu pomocou neistoty zná-

mej pre určitý typ prístroja pod podmienkou, že ostatné zdroje neistoty budú 

dostatočne znížené. Ide najmä o prípady, keď sa prístroj nainštaluje za určitých 

podmienok. Poznámka o ETSG obsahuje zoznam typov prístrojov a podmienok 

zariadení, ktorý používateľovi pomôže pri uplatnení tohto prístupu. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa využíva princíp tohto prístupu 

a prevádzkovateľovi sa umožňuje použiť „maximálnu prípustnú prevádzkovú 

chybu“
62

 špecifikovanú pre prístroj ako celkovú neistotu pod podmienkou, že 

meracie prístroje sú nainštalované v prostredí vhodnom pre ich špecifické pou-

žitie. Keď informácie o maximálnej prípustnej prevádzkovej chybe nie sú do-

stupné alebo keď prevádzkovateľ vie dosiahnuť lepšie hodnoty, ako sú predvo-

lené hodnoty, môže sa použiť neistota získaná pomocou kalibrácie vynásobená 

                                                      
62

 Maximálna prípustná prevádzková chyba je výrazne vyššia ako maximálna prípustná chyba no-
vého prístroja. Maximálna prípustná prevádzková chyba sa často vyjadruje ako faktor vynásobený 
maximálnou prípustnou chybou nového prístroja. 
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faktorom konzervatívnych úprav, aby sa zohľadnila vyššia neistota, keď je prí-

stroj v prevádzke. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní už nie je bližšie určený zdroj informá-

cií pre maximálnu prípustnú prevádzkovú chybu ani špecifikácie pre vhodné 

použitie, čo ponecháva priestor pre istú pružnosť. Možno predpokladať, že 

vhodnými zdrojmi sú špecifikácie výrobcu, špecifikácie zákonnej metrologickej 

kontroly, ale takisto usmerňovacie dokumenty, ako je napríklad usmernenie 

Komisie. 

 

5.3.2.2 Spoliehanie sa na vnútroštátnu zákonnú metrologickú kontrolu 

Druhé zjednodušenie, ktoré nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní povoľuje, 

je v praxi ešte zjednodušujúcejšie: Keď prevádzkovateľ k spokojnosti príslušné-

ho orgánu preukáže, že merací prístroj podlieha vnútroštátnej zákonnej metro-

logickej kontrole, môže sa za neistotu považovať maximálna prípustná (pre-

vádzková) chyba povolená podľa právnych predpisov o metrologickej kontrole, 

a to bez predloženia ďalších dôkazov
63

.  

 

5.3.2.3 Zariadenia s nízkymi emisiami 

V článku 47 ods. 4 a ods. 5 je ustanovená výnimka pre prevádzkovateľov zaria-

dení s nízkymi emisiami ( oddiel 4.4.2), ktorí sú úplne oslobodení od povin-

nosti predkladať hodnotenie neistoty, keď sa údaje o činnosti zakladajú na zá-

znamoch o nákupe. 

 

5.3.3 Ďalšie usmernenie 

Téme hodnotenia neistoty a súvisiacim témam, ako sú napríklad predvolené 

hodnoty pre maximálnu prípustnú prevádzkovú chybu a podmienky používania 

často používaných typov prístrojov, sa venuje usmerňovací dokument č. 4 (po-

zri oddiel 2.3). 

 

5.4 Postupy a plán monitorovania 

Plán monitorovania by mal zabezpečiť, aby prevádzkovateľ v priebehu rokov 

dôsledne vykonával všetky činnosti monitorovania, ako podľa určitého receptá-

ra. Aby sa predišlo neúplnosti alebo svojvoľným zmenám zo strany prevádzko-

vateľa, vyžaduje sa schválenie zo strany príslušného orgánu. V rámci monitoro-

vacích činností však vždy existujú prvky, ktoré sú menej podstatné alebo ktoré 

sa môžu často meniť.  

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je pre takéto situácie zriadený uži-

točný nástroj. Takéto monitorovacie činnosti sa môžu (alebo dokonca musia) 

                                                      
63

 Hlavnou myšlienkou tohto prístupu je, že kontrolu tu nevykonáva príslušný orgán zodpovedný pre 
systém EU ETS, ale iný orgán, ktorý má na starosti metrologickú kontrolu. Odstraňuje sa tým dvo-
jitá regulácia a znižuje sa administratívna záťaž. 

small
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zhrnúť do „písomných postupov“
64

, ktoré sú v pláne monitorovania spomenuté 

a stručne opísané, ale ktoré sa nepovažujú za jeho súčasť. Tieto postupy sú 

úzko spojené s plánom monitorovania, ale netvoria jeho súčasť. V pláne moni-

torovania musia byť tieto postupy opísané len do takej miery podrobností, aby 

príslušný orgán porozumel obsahu postupu a mohol odôvodnene predpokladať, 

že prevádzkovateľ vedie a vykonáva úplnú dokumentáciu postupu. Úplné zne-

nie postupov sa príslušnému orgánu predkladá len na vyžiadanie. Prevádzko-

vateľ musí postupy sprístupniť aj na účely overovania (článok 12 ods. 2). 

V dôsledku toho nesie prevádzkovateľ plnú zodpovednosť za postup. Dáva mu 

to pružnosť na zmeny a doplnenia postupu v prípade potreby bez toho, aby bo-

la potrebná aktualizácia plánu monitorovania, pokým obsah postupu zostane 

v rámci opisu uvedeného v pláne monitorovania. 

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sa 

majú zhrnúť do písomných postupov, ako napríklad: 

 riadenie zodpovedností a právomocí personálu; 

 tok údajov a kontrolné postupy ( oddiel 5.5); 

 opatrenia na zabezpečenie kvality; 

 metóda odhadovania náhradných údajov na doplnenie zistených chýbajú-

cich údajov; 

 pravidelné preskúmanie plánu monitorovania so zameraním na jeho prime-

ranosť (vrátane hodnotenia neistoty v relevantných prípadoch); 

 plán odoberania vzoriek
65

, ak sa uplatňuje ( pozri oddiel 6.2.2), a postup 

na revíziu plánu odoberania vzoriek v relevantných prípadoch; 

 postupy pre metódy analýzy (v relevantných prípadoch); 

 postup na preukázanie dôkazu ekvivalencie akreditácie laboratórií podľa 

normy EN ISO/IEC 17025 (v relevantných prípadoch); 

 postup na hodnotenie neistoty v prípade používania rezervných metodík 

( oddiel 4.3.4); 

 postupy na používanie metodík založených na meraniach, a to aj pre vý-

počty na potvrdenie emisií a na odpočítanie emisií biomasy (v relevantných 

prípadoch); 

 len ak to požaduje členský štát, postup na zabezpečenie dodržiavania po-

žiadaviek uvedených v článku 24 ods. 1 CIM. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je ďalej uvedené, ako musí byť pos-

tup opísaný v pláne monitorovania. Upozorňujeme, že v prípade jednoduchých 

zariadení budú aj postupy zvyčajne veľmi jednoduché a jasné. Keď je postup 

veľmi jednoduchý, môže byť vhodné použiť text postupu rovno ako „opis“ po-

stupu požadovaný v pláne monitorovania.  

 

                                                      
64

 Článok 11 ods. 1 pododsek 2: „K plánu monitorovania musia byť pripojené písomné postupy, kto-
ré zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla 
(podľa toho, čo je vhodné).“ 

65
 Plán odoberania vzoriek obsahuje informácie o metodikách prípravy vzoriek vrátane informácií 
o vymedzení zodpovednosti, umiestneniach, frekvenciách a množstvách a metodikách uskladňo-
vania a prepravy vzoriek (článok 33). 
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Príklad postupu: 

Prevádzkovateľ môže ako palivo používať rôzne frakcie komunálneho alebo 

priemyselného odpadu. Ak by sa mal každý typ odpadu považovať za 

samostatný zdrojový prúd, prevádzkovateľ by musel plán monitorovania 

aktualizovať pri každej dodávke nového odpadu. Od príslušného orgánu by sa 

zakaždým vyžadovalo, aby schválil plán monitorovania. Takúto situáciu teda 

nemožno považovať za praktickú, najmä ak je metóda monitorovania vždy 

rovnaká (napr. používa sa rovnaká bilancia, rovnaký postup odoberania vzoriek 

a rovnaké metódy analýzy). 

Poznámka: v tomto príklade nie sú zohľadnené žiadne iné zákonné požiadavky 

týkajúce sa spaľovania odpadu, ako sú napríklad požiadavky podľa smernice 

o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). V tomto príklade sa 

predpokladá, že jednotlivé typy spomínaného odpadu neporušujú podmienky 

povoľovania ani iné zákonné požiadavky. Pozornosť sa tu venuje len aspektom 

monitorovania v rámci systému EU ETS. 

Riešenie pre monitorovanie: pred uplatnením prístupu k monitorovaniu 

vymedzeného v pláne monitorovania prevádzkovateľ uplatňuje postup 

na kontrolu toho, či dodaný odpad zapadá do rozmedzia určeného zdrojového 

prúdu. Postup možno opísať takto: 

1. Pracovná zmena pracujúca na vstupnej bráne má nahlásiť každú dodávku 

odpadového materiálu zodpovednému riadiacemu pracovníkovi zmeny 

pre ETS
66

. 

2. Riadiaci pracovník zmeny skontroluje, či dodaný odpad spĺňa normu kvality 

vymedzenú v <postupe x.y.1>. V tomto postupe sa vymedzuje, že: 

a. príslušný orgán povoľuje len odpad určitých katalógových čísel; 

b. v zariadení sa môže používať len určitá čistá výhrevnosť, vlhkosť 

a veľkosť častíc; 

c. riadiaci pracovník zmeny v prípade pochybností požiada miestne 

laboratórium o vykonanie príslušných analýz. 

3. Ak odpad nie je v súlade s <postupom x.y.1>, musí sa uskladniť, pokým sa 

neurčia faktory výpočtu. V takomto prípade sa odpad začlení do zoznamu 

nových materiálov, ktorý sa príslušnému orgánu predkladá každý rok 

v prvom novembrovom týždni. 

4. Potom sa odpad môže v zariadení použiť. Riadiaci pracovník zmeny zadá 

hmotnosť uvedenú na dodacom liste a faktory výpočtu do záznamu 

o údajoch ETS, názov súboru “E:\Raw data\SourceStreamData.xls”, hárok 

“WasteLog”. 

<Koniec postupu> 

 

V Tabuľka 5: Príklad týkajúci sa riadenia personálu. Opis písomného postupu 

podľa požiadaviek plánu monitorovania.  a Tabuľka 6: Príklad týkajúci sa 

riadenia kvality pre opis písomného postupu v pláne monitorovania. Zariadenie 

v príklade je zjavne pomerne zložité. sú pre každý postup uvedené potrebné 

prvky informácií, ktoré sa musia uviesť v pláne monitorovania (článok 12 ods. 

                                                      
66

 Netreba uvádzať mená zodpovedných osôb, ale názov príslušnej funkcie, s cieľom vyhnúť sa ne-
vyhnutným aktualizáciám pri zmene pracovníkov. 
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2), a sú tam príklady postupov. 

 

Tabuľka 5: Príklad týkajúci sa riadenia personálu. Opis písomného postupu podľa 

požiadaviek plánu monitorovania.  

Položka podľa článku 12 ods. 2 Možný obsah (príklad) 

názov postupu riadenie personálu ETS 

sledovateľný a overiteľný odkaz na identi-
fikáciu postupu 

ETS 01-P 

pozícia alebo oddelenie zodpovedné za 
vykonávanie postupu a pozícia alebo od-
delenie zodpovedné za riadenie súvisia-
cich údajov (ak sa líšia) 

zástupca vedúceho jednotky HSEQ 

stručný opis postupu
67

 

 

 zodpovedná osoba vedie zoznam 
personálu, ktorý sa zaoberá riadením 
údajov ETS 

 zodpovedná osoba uskutočňuje mini-
málne jedno stretnutie ročne s každou 
zainteresovanou osobou, minimálne 4 
stretnutia ročne s hlavným personá-
lom vymedzeným v prílohe k postupu; 
cieľ: identifikácia potrebných školení 

 zodpovedná osoba riadi interné 
a externé školenia podľa identifikova-
ných potrieb 

umiestnenie príslušných záznamov a in-
formácií 

papierová forma: kancelária HSEQ, po-
lička 27/9, zakladač „ETS 01-P“ 

elektronická forma: 
“P:\ETS_MRV\manag\ETS_01-P.xls“ 

názov používaného počítačového systé-
mu (v relevantných prípadoch) 

žiadny (normálne sieťové jednotky) 

zoznam používaných noriem EN 
a ostatných noriem (v relevantných prí-
padoch) 

žiadny 

 

Tabuľka 6: Príklad týkajúci sa riadenia kvality pre opis písomného postupu v pláne 

monitorovania. Zariadenie v príklade je zjavne pomerne zložité. 

Položka podľa článku 12 ods. 2 Možný obsah (príklad) 

názov postupu riadenie kvality pre prístroje ETS 

sledovateľný a overiteľný odkaz na identi-
fikáciu postupu 

QM 27-ETS 

pozícia alebo oddelenie zodpovedné za 
vykonávanie postupu a pozícia alebo od-
delenie zodpovedné za riadenie súvisia-
cich údajov (ak sa líšia) 

referent pre životné prostredie / obchod-
ná jednotka 2 

                                                      
67

 Tento opis musí byť dostatočne jasný, aby prevádzkovateľ, príslušný orgán a overovateľ porozu-
meli zásadným parametrom a vykonávaným operáciám. 
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Položka podľa článku 12 ods. 2 Možný obsah (príklad) 

stručný opis postupu  zodpovedná osoba vedie kalendár 
príslušnej kalibrácie a intervalov údrž-
by pre prístroje uvedené v tabuľke X.9 
plánu monitorovania 

 zodpovedná osoba týždenne kontrole, 
ktoré činnosti riadenia kvality sa majú 
podľa kalendára vykonať v priebehu 
nasledujúcich 4 týždňov; na týžden-
ných stretnutiach s manažérom pod-
niku vyhradí podľa potreby zdroje po-
trebné na tieto úlohy 

 zodpovedná osoba objedná externých 
odborníkov (kalibračné ústavy), keď to 
je potrebné 

 zodpovedná osoba zabezpečí vyko-
návanie činností riadenia kvality 
v dohodnutých dňoch 

 zodpovedná osoba vedie záznamy 
o uvedených činnostiach riadenia kva-
lity 

 zodpovedná osoba podáva manažé-
rovi podniku správy o potrebných ná-
pravných opatreniach  

 na nápravné opatrenie sa vzťahuje 
postup QM 28-ETS 

umiestnenie príslušných záznamov a in-
formácií 

papierová forma: kancelária HS3/27, po-
lička 3, zakladač „QM 27-ETS –nnnn“ 
(nnnn = rok) 

elektronická forma: 
„Z:\ETS_MRV\QM\calibr_log.pst“ 

názov používaného počítačového systé-
mu (v relevantných prípadoch) 

kalendár MS Outlook používaný aj 
na chronologické uchovávanie dokumen-
tov ako príloh 

zoznam používaných noriem EN 
a ostatných noriem (v relevantných prí-
padoch) 

v zozname prístrojov (dokument ETS-
Instr-A1.xls) sú uvedené príslušné normy; 
tento dokument sa na požiadanie sprí-
stupní príslušnému orgánu 
a overovateľovi 
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5.5 Tok údajov a kontrolný systém 

Monitorovanie údajov o emisiách zahŕňa viac ako len odčítanie z prístrojov ale-

bo vykonanie chemických analýz. Je mimoriadne dôležité, aby sa údaje produ-

kovali, zhromažďovali, spracúvali a uchovávali kontrolovaným spôsobom. Pre-

vádzkovateľ preto musí stanoviť pokyny, kto berie údaje, odkiaľ a čo s nimi robí. 

Tieto „činnosti súvisiace s tokom údajov“ (článok 57) sú súčasťou plánu monito-

rovania (alebo sú prípadne uvedené v písomných postupoch, pozri oddiel 5.4). 

Diagram s tokom údajov je často užitočným nástrojom na analýzu a/alebo prí-

pravu postupov súvisiacich s tokom údajov. Príklady činností súvisiacich 

s tokom údajov zahŕňajú odčítanie z prístrojov, zaslanie vzoriek do laboratória 

a prijímanie výsledkov, súhrn údajov, výpočet emisií z rôznych parametrov 

a uchovávanie všetkých významných informácií na neskoršie použitie. 

Keďže do tohto procesu sú zapojené ľudské bytosti (a často rôzne systémy in-

formačných technológií), možno počas týchto činností očakávať chyby. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa preto požaduje, aby prevádzkova-

teľ zriadil účinný kontrolný systém (článok 58). Tento kontrolný systém tvoria 

dva prvky: 

 hodnotenie rizika a 

 kontrolné činnosti na zmiernenie zistených rizík. 

Pojem „riziko“ je parameter, ktorý zohľadňuje pravdepodobnosť incidentu a jeho 

vplyv. V súvislosti s monitorovaním emisií sa riziko vzťahuje na pravdepodob-

nosť výskytu skresleného údaja (opomenutie, nesprávna informácia alebo chy-

ba) a jeho vplyv na údaje o ročných emisiách.  

Keď prevádzkovateľ vykonáva hodnotenie rizika, u každého bodu v toku údajov 

potrebnom na monitorovanie celkových emisií zariadenia analyzuje, či tam exis-

tuje riziko skreslených údajov. Riziko sa väčšinou vyjadruje skôr pomocou kvali-

tatívnych parametrov (nízke, stredné, vysoké) než snahou o priradenie pres-

ných čísel. Okrem toho posúdi príčiny dôvody skreslených údajov (ako naprí-

klad presun papierových kópií medzi oddeleniami, kde môžu vzniknúť one-

skorenia, alebo chyby pri kopírovaní elektronických údajov) a určí, ktoré opatre-

nia by mohli znížiť zistené riziká, napr. elektronické posielanie údajov 

a uchovávanie papierovej kópie v prvom oddelení, hľadanie duplicitných údajov 

alebo opomenutí v tabuľkových procesoroch, kontrola nezávislou osobou („zá-

sada štyroch očí“)… 

Vykonajú sa určené opatrenia na zmiernenie rizík. Hodnotenie rizika sa potom 

ešte raz posúdi s novými (menšími) rizikami, pokým prevádzkovateľ nepríde k 

záveru, že zvyšné riziká sú dostatočne nízke na to, aby bolo možné vypracovať 

ročnú správu o emisiách, ktorá nebude obsahovať podstatne skreslené údaje
68

.  

Kontrolné činnosti sú stanovené v písomných postupoch a sú uvedené v pláne 

monitorovania. Výsledky hodnotenia rizika (so zohľadnením kontrolných činnos-

tí) sa vo forme sprievodnej dokumentácie predložia príslušnému orgánu, keď 

prevádzkovateľ žiada o schválenie plánu monitorovania. 

                                                      
68

 Prevádzkovateľ by sa mal snažiť vypracovať správu o emisiách, ktorá nebude obsahovať chyby 
(článok 7: prevádzkovatelia „vynaložia náležité úsilie, aby sa zabezpečilo, že výpočet a meranie 
emisií vykážu najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť.“) Overenie však nemôže zabezpečiť 100 % isto-
tu. Cieľom overovania je zabezpečiť primeranú úroveň istoty, že správa neobsahuje podstatne 
skreslené údaje. Ďalšie informácie sa uvádzajú v príslušnom usmerňovacom dokumente 
o nariadení o overovaní a autorizácii (pozri oddiel 2.3). 
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Prevádzkovatelia musia zaviesť a zachovávať písomné postupy týkajúce sa 

kontrolných činností aspoň pre (článok 58 ods. 3): 

(a) zabezpečenie kvality meracieho zariadenia; 

(b) zabezpečenie kvality systému informačných technológií, ktorý sa používa 

pre činnosti súvisiace s tokom údajov, vrátane počítačovej technológie kon-

troly procesu; 

(c) oddelenie úloh v rámci činností súvisiacich s tokom údajov a kontrolných 

činností, ako aj riadenie nevyhnutne potrebných spôsobilostí; 

(d) interné preskúmania a validácia údajov; 

(e) opravy a nápravné opatrenia; 

(f) kontrola externe zabezpečovaných procesov; 

(g) vedenie záznamov a dokumentácie vrátane riadenia verzií dokumentov. 

 

Zariadenia s nízkymi emisiami: v článku 47 ods. 3 je ustanovená výnimka pre 

prevádzkovateľov zariadení s nízkymi emisiami ( oddiel 4.4.2), podľa ktorej sú 

oslobodení od predloženia analýzy rizika pri predložení plánu monitorovania na 

schválenie príslušným orgánom. Prevádzkovatelia však budú vypracovanie 

hodnotenia rizika považovať za užitočné aj na svoje vlastné účely. Predstavuje 

to výhodu v podobe zníženie rizika nahlásenia nedostatočného množstva, ne-

dostatočného odovzdania kvót a následných pokút a takisto nahlásenia 

a odovzdania príliš veľkého množstva. 

Upozorňujeme, že sa plánuje aj osobitný dokument s podrobnejšími informá-

ciami o činnostiach súvisiacich s tokom údajov a o kontrolnom systéme (vrátane 

analýzy rizika). 

 

 

5.6 Aktualizovanie plánu monitorovania 

Plán monitorovania musí vždy zodpovedať aktuálnej povahe a fungovaniu za-

riadenia. Keď sa zmení skutočný stav zariadenia, napr. z dôvodu zmeny tech-

nológií, postupov, palív, materiálov, meracích zariadení, systémov IT alebo or-

ganizačných štruktúr (napr. zaradenie personálu), keď je zmena relevantná pre 

monitorovanie emisií, metodika monitorovania sa musí aktualizovať (článok 

14)
69

. V závislosti od povahy zmien môže vzniknúť jedna z týchto situácií. 

                                                      
69

 V článku 14 ods. sú uvedené minimálne situácie, keď je aktualizácia plánu monitorovania povin-
ná: 
„a) ak vzniknú nové emisie zapríčinené vykonávaním nových činností alebo využívaním nových 
typov palív alebo materiálov, ktoré ešte nie sú uvedené v pláne monitorovania;  
b) ak na základe zmeny dostupnosti údajov z dôvodu využívania nových typov meracích prístro-
jov, metód odoberania vzoriek alebo metód analýzy alebo z iných dôvodov došlo k zvýšeniu pres-
nosti určovania emisií;  
c) ak sa zistilo, že údaje získané pomocou predošlej metodiky monitorovania boli nesprávne; 
d) ak sa zmenou plánu monitorovania zvýši presnosť nahlasovaných údajov, s výnimkou prípadu, 
že je takéto riešenie technicky nerealizovateľné alebo by viedlo k neprimeraným nákladom;  
e) ak plán monitorovania nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a príslušný orgán po-
žiada prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o jeho zmenu;  
f) ak je potrebné zareagovať na návrhy vylepšení plánu monitorovania, ktoré sú uvedené v správe 
o overovaní.“ 

small

 

 



62  

 Ak sa musí aktualizovať časť samotného plánu monitorovania, môže platiť 

jedna z týchto situácii: 

 zmena plánu monitorovania je významná; táto situácia je opísaná 

v oddiele 5.6.1; v prípade pochybností musí prevádzkovateľ predpo-

kladať, že zmena je významná; 

 zmena plánu monitorovania nie je významná; použije sa postup opí-

saný v oddiele 5.6.2. 

 Musí sa aktualizovať časť písomného postupu. Ak to neovplyvní opis po-

stupu v pláne monitorovania, prevádzkovateľ vykoná aktualizáciu na vlast-

nú zodpovednosť bez oznámenia príslušnému orgánu. 

Rovnaké situácie môžu nastať v dôsledku požiadavky priebežne zlepšovať me-

todiku monitorovania (pozri oddiel 5.7). 

V článku 16 ods. 3 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní je ustanovená po-

vinnosť viesť záznamy o všetkých aktualizáciách plánu monitorovania, aby sa 

zachovala úplná história aktualizácií plánu monitorovania, čo umožňuje úplne 

transparentný audit, a to aj na účely overovania.  

Na tento účel sa za osvedčený postup považuje, aby prevádzkovateľ použil 

„denník“, v ktorom sa budú zaznamenávať všetky nevýznamné zmeny plánu 

monitorovania a postupov a takisto všetky verzie predložených a schválených 

plánov monitorovania. K tomu musí byť priložený písomný postup pre pravidel-

né hodnotenie toho, či je plán monitorovania aktuálny (článok 14 ods. 1 a bod 1 

písm. c) oddielu 1 prílohy I). 

 

 

5.6.1 Významné zmeny 

Keď je potrebná významná zmena plánu monitorovania, prevádzkovateľ bez 

zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu aktualizáciu. Príslušný orgán 

potom posúdi, či je zmena naozaj významná. V článku 15 ods. 3 je uvedený 

(nevyčerpávajúci) zoznam aktualizácií plánu monitorovania, ktoré sa považujú 

za významné
70

. Ak zmena nie je významná, uplatňuje sa postup opísaný 

v oddiele 5.6.2. V prípade významných zmien potom príslušný orgán vykoná 

svoj bežný postup schvaľovania plánov monitorovania
71

. 

                                                      
70

 Článok 15 ods. 3:  
„3. Významné zmeny plánu monitorovania zariadenia sú okrem iného:  
a) zmeny kategórie zariadenia;  
b) bez ohľadu na článok 47 ods. 8, zmeny súvisiace s otázkou, či sa zariadenie považuje za za-
riadenie s nízkymi emisiami;   
c) zmeny zdrojov emisií;   
d) prechod od metodiky založenej na výpočtoch k metodike založenej na meraniach alebo naopak 
pri určovaní emisií;   
e) zmena uplatňovanej úrovne;  
f) zavedenie nových zdrojových prúdov;   
g) zmena kategorizácie zdrojových prúdov, t. j. prechod medzi typmi zdrojových prúdov – väčšími, 
menšími alebo de minimis;  
h) zmena predvolenej hodnoty faktoru výpočtu, ak sa má táto hodnota stanoviť v pláne monitoro-
vania;   
i) zavedenie nových postupov na odoberanie vzoriek, analýzu alebo kalibráciu, ak majú zmeny 
týchto postupov priamy vplyv na presnosť údajov o emisiách;  
j) vykonávanie alebo úpravy metodiky kvantifikácie v prípade emisií z úniku v úložiskách.“ 

71
 Tento postup môže byť v jednotlivých členských štátoch odlišný. Zvyčajný postup zahŕňa kontrolu 
úplností poskytnutých informácií, kontrolu primeranosti nového plánu monitorovania, pokiaľ ide 
o zmenený stav zariadenia, a kontrolu súladu s nariadením o monitorovaní a nahlasovaní. Prí-
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Postup schvaľovania môže niekedy trvať dlhšie ako fyzická zmena zariadenia 

(napr. keď sa zavádzajú nové zdrojové prúdy pre monitorovanie). Príslušný or-

gán môže okrem toho aktualizáciu plánu monitorovania považovať za neúplnú 

alebo neprimeranú a môže požadovať ďalšie doplnenia plánu monitorovania. 

Monitorovanie podľa starého plánu monitorovania teda môže byť neúplné alebo 

môže viesť k nepresným výsledkom, kým si prevádzkovateľ nie je istý, či jeho 

nový plán monitorovania bude schválený, ako požadoval. V nariadení 

o monitorovaní a nahlasovaní je pre takýto prípad stanovený pragmatický prí-

stup. 

Podľa článku 16 ods. 1 prevádzkovateľ okamžite používa nový plán monitoro-

vania, keď môže odôvodnene predpokladať, že aktualizovaný plán monitorova-

nia bude schválený podľa návrhu. Môže to uplatniť, keď sa napríklad zavádza 

ďalšie palivo, ktoré sa bude monitorovať s použitím rovnakých úrovní ako po-

rovnateľné palivá v danom zariadení. Ak nový plán monitorovania nie je zatiaľ 

uplatniteľný, pretože situácia v zariadení sa zmení až po schválení plánu moni-

torovania príslušným orgánom, monitorovanie sa vykonáva podľa starého plánu 

monitorovania, pokým nebude schválený nový plán. 

Keď si prevádzkovateľ nie je istý, či príslušný orgán zmeny schváli, vykonáva 

monitorovanie súbežne podľa nového a aktualizovaného plánu monitorovania 

(článok 16 ods. 1). Po schválení príslušným orgánom prevádzkovateľ používa 

len údaje získané v súlade s novým schváleným plánom monitorovania (člá-

nok 16 ods. 2). 

 

5.6.2 Nevýznamné aktualizácie plánu monitorovania 

Hoci významné aktualizácie plánu monitorovania sa musia oznámiť čo možno 

najskôr, príslušný orgán môže prevádzkovateľovi povoliť odklad oznámenia ne-

významných aktualizácii s cieľom zjednodušiť administratívny postup (článok 15 

ods. 1). Keď to je tak a prevádzkovateľ môže odôvodnene predpokladať, že 

zmeny plánu monitorovania nie sú významné, môžu byť zhromaždené 

a predložené príslušnému orgánu raz za rok (do 31. decembra), ak príslušný 

orgán povolí tento prístup. 

Konečné rozhodnutie, či zmena plánu monitorovania je významná, je zodpo-

vednosťou príslušného orgánu. Prevádzkovateľ však môže toto rozhodnutie 

odôvodnenie predpokladať v mnohých prípadoch: 

 keď je zmena porovnateľná s príkladmi uvedenými v článku 15 ods. 3, je 

významná; 

 keď je vplyv navrhnutej zmeny plánu monitorovania na celkovú metodiku 

monitorovania alebo na riziko chyby malý, môže byť nevýznamná; 

 v prípade pochybností predpokladajte, že zmena je významná a dodržujete 

pokyny uvedené v oddiele 5.6.1. 

Na nevýznamné zmeny nie je potrebné schválenie príslušného orgánu. Na úče-

ly právnej istoty však príslušný orgán musí čo možno najskôr informovať pre-

vádzkovateľa o svojom rozhodnutí považovať zmeny za nevýznamné, keď ich 

prevádzkovateľ oznámil ako významné. Prevádzkovatelia pravdepodobne oce-

nia, ak príslušný orgán všeobecne potvrdí príjem oznámení. 

                                                                                                                                  
slušný orgán môže aj zamietnuť nový plán monitorovania a požadovať ďalšie zlepšenia. Príslušný 
orgán môže prísť aj k záveru, že navrhnuté zmeny nie sú významné. 
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5.7 Zásada vylepšovania 

Zatiaľ čo predchádzajúci oddiel sa venoval aktualizáciám plánu monitorovania, 

ktoré sú povinné v dôsledku skutočných zmien zariadenia, v nariadení 

o monitorovaní a nahlasovaní sa takisto požaduje, aby prevádzkovateľ preskú-

mal možnosti, ako zlepšiť metodiky monitorovania, aj keď samotné zariadenie 

ostane nezmenené. V súvislosti s vykonávaním tejto zásady vylepšovania exis-

tujú dve požiadavky: 

 prevádzkovatelia musia zohľadniť odporúčania uvedené v správach o ove-

rení (článok 9) a 

 prevádzkovatelia musia pravidelne iniciatívne skúmať, či možno zlepšiť 

metodiku monitorovania (článok 14 ods. 1 a článok 69 ods. 1 až 3). 

Prevádzkovatelia musia na tieto zistenia o možných vylepšeniach reagovať tak-

to:  

 príslušnému orgánu zašlú na schválenie správu o navrhnutých vylepše-

niach, 

 vykonajú príslušnú aktualizáciu plánu monitorovania (pomocou postupov 

opísaných v oddieloch 5.6.1 a 5.6.2) a 

 vykonajú vylepšenia v súlade s harmonogramom navrhnutým v schválenej 

správe o vylepšeniach. 

Prevádzkovateľ musí na odporúčania overovateľa reagovať formou správy 

o vylepšeniach do 30. júna roku vydania správy o overení. Prevádzkovateľ musí 

iniciatívnu správu o vylepšeniach (ktorú možno spojiť so správou o zisteniach 

overovateľa) predložiť takisto do 30. júna, ale musí ju predkladať: 

 v prípade zariadení kategórie C každý rok, 

 v prípade zariadení kategórie B každé dva roky a 

 v prípade zariadení kategórie A každé štyri roky. 

Príslušný orgán môže lehotu 30. júna predĺžiť až do 30. septembra. 

Prevádzkovatelia s nízkymi emisiami ( oddiel 4.4.2) musia vo svojom monito-

rovaní zohľadniť odporúčania overovateľa, ale sú oslobodení od povinnosti 

predložiť príslušnému orgánu zodpovedajúcu správu o vylepšeniach (článok 47 

ods. 3). 

 

Správy o vylepšeniach musia obsahovať najmä tieto informácie: 

 Zlepšenia na dosiahnutie vyšších úrovní, ak sa zatiaľ neuplatňujú „požado-

vané“ úrovne. „Požadované“ tu znamená úrovne, ktoré sa uplatňujú, ak 

nevzniknú neprimerané náklady a úroveň je technicky realizovateľná
72

.  
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 Tieto požadované úrovne sú:  
a) pre prístupy založené na výpočtoch (prvý pododsek článku 26 ods. 1): najvyššie úrovne defi-
nované v prílohe II nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní pre zariadenia kategórií B a C 
a úrovne stanovené v prílohe V pre zariadenia kategórie A a pre faktory výpočtu pre štandardné 
komerčné palivá;  
b) pre prístupy založené na meraniach (článok 41 ods. 1): najvyššia úroveň pre každý zdroj emi-
sií, ktorý vypúšťa viac ako 5 000 ton CO2(e) ročne alebo ktorý je zodpovedný za viac ako 10 % 
celkových ročných emisií zariadenia; ďalšia nižšia úroveň pre ostatné zdroje. 

 

small
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 Ak prevádzkovateľ používa rezervnú metodiku ( oddiel 4.3.4), správa 

musí obsahovať odôvodnenie, prečo je používanie aspoň úrovne 1 pre je-

den alebo viacero väčších alebo menších zdrojových prúdov technicky ne-

realizovateľné alebo prečo by viedlo k neprimeraným nákladom. Ak toto 

odôvodnenie už neplatí, prevádzkovateľ musí nahlásiť, ako sa pre tieto 

zdrojové prúdy bude uplatňovať aspoň úroveň 1. 

 Správa by mala pre každé možné vylepšenie obsahovať buď jeho opis 

a súvisiaci harmonogram, alebo prípadne dôkaz o technickej nerealizova-

teľnosti alebo o neprimeraných nákladoch ( oddiel 4.6). 

Poznámka: Komisia plánuje vypracovať harmonizované šablóny správ 

o vylepšeniach. 

 

 



66  

6 PRÍSTUPY ZALOŽENÉ NA VÝPOČTOCH 

V tejto kapitole sú uvedené ďalšie podrobnosti, ktoré je potrebné zohľadniť 

pri používaní metodík monitorovania založených na výpočtoch. Zásady metodi-

ky už boli opísané v oddieloch 4.3.1 (štandardná metodika) a 4.3.2 (hmotnostná 

bilancia). Všetky prístupy založené na výpočtoch majú spoločné prvky, ktoré sa 

musia vymedziť v pláne monitorovania. V tejto kapitole budú opísané takto: 

 v prípade monitorovania údajov o činnosti sa musia monitorovať množstvá 

materiálu alebo palív, pričom úrovne sa určia podľa neistoty merania ( 

oddiel 6.1); 

 faktory výpočtu sa určia ako predvolené hodnoty (oddiel 6.2) alebo sa mu-

sia určiť pomocou analýz (oddiel 6.2.2); 

 pre faktory výpočtu je v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní uvedených 

niekoľko špecifických požiadaviek, ktoré sú opísané v oddiele 6.3. 

 

 

6.1 Monitorovanie údajov o činnosti  

6.1.1 Vymedzenia úrovní 

Ako bolo opísané v predchádzajúcom texte, úrovne ( oddiel 4.5) pre údaje 

o činnosti týkajúce sa zdrojového prúdu sa vymedzujú pomocou prahových 

hodnôt maximálnej neistoty povolenej na určenie množstva paliva alebo mate-

riálu počas obdobia nahlasovania. Skutočnosť, či je dodržaná úroveň, sa musí 

preukázať predložením hodnotenia neistoty príslušnému orgánu spoločne 

s plánom monitorovania okrem prípadu, keď ide o zariadenie s nízkymi emisia-

mi ( oddiel 4.4.2). Prvky tohto hodnotenia neistoty sú opísané v oddiele 5.3. V 

Tabuľka 7: Typické vymedzenia úrovní pre údaje o činnosti na základe ne-

istoty, uvedené ako príklad pre spaľovanie palív sú pre ilustráciu uvedené vy-

medzenia úrovní pre spaľovanie palív. Úplný zoznam vymedzení úrovní uvede-

ných v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je uvedený v oddiele 1 prílohy II 

k tomuto nariadeniu.  

 

Tabuľka 7: Typické vymedzenia úrovní pre údaje o činnosti na základe neistoty, 

uvedené ako príklad pre spaľovanie palív 

Č. úrov-
ne 

Vymedzenie 

1 Množstvo paliva [t] alebo [Nm
3
] počas obdobia nahlasovania

73
 sa určí 

s maximálnou neistotou menšou ako ± 7,5 %. 

 

2 Množstvo paliva [t] alebo [Nm
3
] počas obdobia nahlasovania sa určí 

s maximálnou neistotou menšou ako ± 5,0 %. 

3 Množstvo paliva [t] alebo [Nm
3
] počas obdobia nahlasovania sa určí 

s maximálnou neistotou menšou ako ± 2,5 %. 

                                                      
73

 Obdobím nahlasovania je kalendárny rok. 



 

 67 

4 Množstvo paliva [t] alebo [Nm
3
] počas obdobia nahlasovania sa určí 

s maximálnou neistotou menšou ako ± 1,5 %. 

 

Upozorňujeme, že neistota sa vzťahuje na všetky zdroje neistoty vrátane neis-

toty prístrojov, kalibrácie, environmentálnych vplyvov, pokiaľ sa neuplatňujú 

niektoré zo zjednodušení spomenutých v oddiele 5.3.2. V prípade potreby treba 

zahrnúť aj vplyv určovania zmien zásob na začiatku a na konci obdobia. 

 

6.1.2 Významné prvky plánu monitorovania 

Prevádzkovateľ musí pri vypracúvaní plánu monitorovania prijať niekoľko roz-

hodnutí v súvislosti so spôsobom, akým sa určujú údaje o činnosti. V prípade 

palív zahŕňajú „údaje o činnosti“ faktor čistej výhrevnosti. V tomto prípade však 

ide konkrétne o množstvo materiálu alebo paliva, na ktoré sa vzťahujú faktory 

výpočtu. Na účely jednoduchosti sa tu pojem „údaje o činnosti“ používa syno-

nymne s „množstvom materiálu alebo paliva“ a čistá výhrevnosť je spoločne 

s ostatnými faktormi výpočtu opísaná v oddieloch 6.2 a 6.3.2. 

 

Kontinuálne meranie verzus meranie podľa dávok 

V zásade existujú dva spôsoby, ako možno určiť údaje o činnosti (článok 27 

ods. 1): 

(a) na základe kontinuálneho merania postupu, ktorý spôsobuje emisie; 

(b) na základe súhrnu meraní oddelene dodaných množstiev (meranie podľa 

dávok), pričom sa zohľadnia príslušné zmeny zásob. 

 

Kontinuálne meranie: v prípade a) materiál alebo palivo priamo prechádza 

meracím prístrojom predtým, ako ide do procesu vypúšťania skleníkových ply-

nov (alebo v niektorých prípadoch prichádza odtiaľ). To je prípad napr. plyno-

merov alebo vážnych pásov. Podobne platí, že meranie sa môže vykonávať aj 

pri vstupe do zariadenia, čo je obvyklejšie pre dodávky zemného plynu. Množ-

stvo za obdobie nahlasovania sa odčíta z meracieho prístroja ako „hodnota na 

konci obdobia mínus hodnota na začiatku obdobia“ (to je zvyčajne prípad ply-

nomerov) alebo sčítaním (zlúčením) viacerých čítaní (napr. každú minútu, hodi-

nu alebo deň) za celé obdobie nahlasovania. Hodnotenie neistoty sa týka najmä 

neistoty tohto jedného prístroja. 

Upozorňujeme, že môžu existovať prípady, keď časť materiálu vstupujúceho do 

zariadenia sa nepoužíva v zariadení, ale vyvezie sa do iného zariadenia alebo 

sa spotrebúva v zariadení na činnosť, ktorá nie je súčasťou systému EU ETS. 

Hoci uvedená situácia nenastáva tak často ako v prvých dvoch fázach ETS
74

, 

v hodnotení neistoty sa musí zohľadniť meranie množstva vyvezeného paliva 

                                                      
74

 Dôležitý je najmä bod 5 prílohy I k revidovanej smernici o systéme EU ETS: „Keď sa zistí, že pra-
hová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti z tejto prílohy sa v nejakom zariadení prekročí, všetky 
jednotky, v ktorých sa spaľujú palivá, okrem jednotiek na spaľovanie nebezpečného alebo komu-
nálneho odpadu, sa začlenia do povolenia na emisie skleníkových plynov.“ Touto vetou sa výraz-
ne znižuje počet prípadov, ako je napríklad prípad, keď sa časť zemného plynu vstupujúceho do 
zariadenia spotrebúva v jednotkách, ktoré sa nepovažujú za súčasť povolenia na emisie skleníko-
vých plynov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v usmernení k výkladu prílohy I k smernici 
o systéme EU ETS. 
(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf) 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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alebo materiálu a meranie sa teda musí vykonať pomocou meracích prístrojov, 

ktoré umožňujú určenie celkového množstva používaného v rámci zariadenia 

systému EU ETS s celkovou neistotou nižšou, ako je povolená prahová hodno-

ta uplatniteľnej úrovne. 

 

Meranie podľa dávok: v prípade b) sa množstvo materiálu určuje pomocou 

hmotnostnej bilancie (článok 27 ods. 2): 

 
)( endbegin SSEPQ 

 (10) 

Kde: 

Q ......... množstvo paliva alebo materiálu použitého v danom období 

P ......... zakúpené množstvo  

E ......... vyvezené množstvo (napr. palivo dodané častiam zariadenia alebo 

iným zariadeniam, ktoré nie sú v systéme EU ETS) 

Sbegin .... zásoby materiálu alebo paliva na začiatku roka 

Send...... zásoby materiálu alebo paliva na konci roka 

Táto metóda sa zvyčajne používa v prípadoch, keď sa ako hlavný zdroj údajov 

pre parameter P používajú faktúry. Prevádzkovateľ by mal venovať osobitnú 

pozornosť vyjasneniu skutočnosti, či v zariadení dochádza k vývozom
75

. Pre-

vádzkovateľ by mal do plánu monitorovania ďalej začleniť opis toho, ako sa zá-

soby určujú na začiatku a na konci roka. V tejto súvislosti sú povolené určité 

zjednodušenia, ktoré sú opísané ďalej v tomto oddiele. 

Metóda b) sa často používa v prípadoch, keď prevádzkovateľ nemá vlastné me-

racie prístroje. Preto sa zvyčajne na hodnotenie neistoty uplatňujú požiadavky 

na „prístroje mimo kontroly prevádzkovateľa“. Prevádzkovateľ však musí zo-

hľadniť neistoty spojené s určovaním zmien zásob. Výnimka je povolená 

v prípadoch, keď v skladoch nemôže byť viac ako 5 % ročne používaného 

množstva paliva alebo materiálu. V takomto prípade sa z hodnotenia neistoty 

môže vynechať neistota týkajúca sa zmien zásob (článok 28 ods. 2). 

 

Poznámka k určovaniu zásob: 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní (článok 27 ods. 2) sú umožnené dve 

zjednodušenia pri určovaní zásob na začiatku a na konci roku nahlasovania. 

1. Keď je určenie množstiev na sklade priamym meraním technicky nerealizo-

vateľné alebo by viedlo k neprimeraným nákladom, prevádzkovateľ môže 

použiť metódu odhadu. Takéto situácie môžu nastať napr. v nádržiach pre 

ťažké vykurovacie oleje, kde pevná časť na vrchu kvapalného oleja zne-

možňuje presné merania povrchovej hladiny.  

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sú povolené metódy:  

a. údaje z predchádzajúcich rokov dané do súvisu s výstupom za obdobie 

nahlasovania; 
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 Typické „vývozy“ zahŕňajú použitie palív pre pojazdné stroje, ako sú napríklad vysokozdvižné vo-
zíky, alebo keď majú susediace zariadenia jeden spoločný plynomer, pričom minimálne jedno 
z týchto zariadení nie je súčasťou systému EU ETS.  
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b. zdokumentované postupy a príslušné údaje v overenej účtovnej závier-

ke za obdobie nahlasovania. 

2. Zásoby by sa teoreticky mali určovať o polnoci 31. decembra každého roku, 

čo v praxi nemusí byť možné. V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa 

preto ustanovuje, že si možno
76

 zvoliť ďalší najvhodnejší deň na odlíšenie 

roku nahlasovania od predchádzajúceho roku. Údaje sa musia zlúčiť podľa 

požadovaného kalendárneho roku. Odchýlky pre jeden zdrojový prúd alebo 

viaceré zdrojové prúdy sa musia jasne zaznamenať, keďže tvoria základ re-

prezentatívnej hodnoty za kalendárny rok, a musia sa hodnotiť dôsledne vo 

vzťahu k ďalšiemu roku. 

 

Prístroje prevádzkovateľa verzus prístroje dodávateľa 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa nevyžaduje, aby každý prevádz-

kovateľ za každú cenu vybavil zariadenie meracími prístrojmi Bolo by to 

v rozpore s prístupom nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní k nákladovej 

efektívnosti. Namiesto toho sa môžu používať prístroje, ktoré ovládajú iné stra-

ny (najmä dodávatelia paliva). Predovšetkým v súvislosti s komerčnými trans-

akciami, ako je nákup paliva, sa často stáva, že meranie vykonáva len jeden 

z obchodných partnerov. Druhý partner môže predpokladať, že neistota spojená 

s meraním je primerane nízka, pretože takéto merania často podliehajú zákon-

nej metrologickej kontrole. Eventuálne môžu byť do kúpnych zmlúv začlenené 

požiadavky na zabezpečenie kvality prístrojov vrátane údržby a kalibrácie. Pre-

vádzkovateľ však musí žiadať potvrdenie týkajúce sa neistoty týchto meracích 

prístrojov, aby mohol posúdiť, či je splnená požadovaná úroveň.  

Prevádzkovateľ si tak môže vybrať, či použije svoje vlastné prístroje alebo či sa 

spoľahne na prístroje, ktoré používa dodávateľ. V nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní sa však mierne uprednostňujú vlastné prístroje prevádzkovateľa. 

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne použiť iné prístroje napriek tomu, že má 

k dispozícii svoje vlastné, musí príslušnému orgánu predložiť dôkaz, že prístroje 

dodávateľa umožňujú dodržanie minimálne rovnakej úrovne, poskytujú spoľah-

livejšie výsledky a majú menšie riziká kontroly ako metodika založená na vlast-

ných prístrojoch. K tomuto dôkazu musí byť priložené zjednodušené hodnotenie 

neistoty. 

Toto hodnotenie neistoty bude v mnohých prípadoch veľmi krátke 

a jednoduché. Najmä ak prevádzkovateľ nemá k dispozícii žiadny vlastný alter-

natívny prístroj, nemusí porovnávať úroveň uplatniteľnú pri používaní svojho 

prístroja s úrovňou uplatniteľnou na prístroj dodávateľa. Na žiadosť príslušného 

orgánu sa musí k hodnoteniu neistoty priložiť náležitý dôkaz o preukázaní úrov-

ne uplatniteľnej pre prístroj dodávateľa. 

Kontrolné riziko je okrem toho nižšie v prípadoch, keď faktúry kontroluje účtov-

né oddelenie
77

. 

V prípade, že sa ako primárne údaje na určenie množstva materiálu alebo pali-

va využívajú faktúry, v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sa vyžaduje, aby 

                                                      
76

 Pod podmienkou, že presný čas by nebol technicky realizovateľný alebo by prevádzkovateľovi 
spôsobil neprimerané náklady. 

77
 Existencia účtovných kontrol automaticky neoslobodzuje prevádzkovateľa od povinnosti zahrnúť 
príslušné opatrenia na zníženie rizika do kontrolného systému týkajúceho sa systému EU ETS. 
Hodnotenie rizika podľa článku 58 ods. 2 musí primerane zahŕňať toto riziko. 
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prevádzkovateľ preukázal nezávislosť obchodných partnerov. V zásade to má 

zabezpečiť existenciu zmysluplných faktúr. V mnohých prípadoch to bude aj 

ukazovateľom, či sa uplatňuje vnútroštátna zákonná metrologická kontrola. 

Upozorňujeme, že v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je stanovená aj 

„kombinovaná“ možnosť. Prístroj je mimo kontroly prevádzkovateľa, ale odčíta-

nie monitorovania vykonáva prevádzkovateľ. V takomto prípade je majiteľ prí-

stroja zodpovedný za údržbu, kalibráciu, nastavenie prístroja a v konečnom dô-

sledku za uplatniteľnú hodnotu neistoty, ale údaje o množstve materiálu môže 

skontrolovať priamo prevádzkovateľ. K takejto situácii často dochádza v prípade 

plynomerov pre zemný plyn. 

 

Informácie o ďalších požiadavkách týkajúcich sa určenia údajov o činnosti: 

v rámci tohto oddielu 6.1 neboli prediskutované všetky témy týkajúce sa neisto-

ty vrátane údržby, kalibrácie a nastavenia meracích prístrojov. V každom prípa-

de to je veľmi dôležitá téma, ktorá presahuje rozsah pôsobnosti tohto usmerňo-

vacieho dokumentu. Preto odkazujeme na oddiel 5.3 a osobitne na oddiel 5.3.3, 

kde sú uvedené zdroje ďalších informácií. 

 

6.2 Faktory výpočtu – zásady 

Popri údajoch o činnosti sú „faktory výpočtu“ dôležitými časťami každého plánu 

monitorovania vychádzajúceho z metodiky založenej na výpočtoch. Tieto fakto-

ry sú (ako je uvedené v súvislosti so vzorcami v oddieloch 4.3.1 a 4.3.2): 

 v prípade štandardnej metodiky pre spaľovanie palív alebo palivá používa-

né ako vstupný materiál: emisný faktor, čistá výhrevnosť, oxidačný faktor 

a pomerná časť biomasy; 

 v prípade štandardnej metodiky pre emisie z procesov (najmä rozklad uhli-

čitanov): emisný faktor a konverzný faktor; 

 v prípade hmotnostných bilancií: obsah uhlíka a prípadne pomerná časť 

biomasy a čistá výhrevnosť. 

Podľa článku 30 ods. 1 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní možno tieto 

faktory určiť pomocou jedného z týchto zásad: 

a. ako predvolené hodnoty ( oddiel 6.2.1); alebo 

b. na základe laboratórnych analýz ( oddiel 6.2.2). 

Na základe uplatniteľnej úrovne sa určí, ktorá z týchto možností sa použije. Niž-

šie úrovne umožňujú predvolené hodnoty, t. j. hodnoty, ktoré sú rovnaké 

v priebehu rokov a aktualizujú sa len v prípade dostupnosti presnejších údajov. 

Najvyššou úrovňou vymedzenou pre každý parameter v nariadení 

o monitorovaní a nahlasovaní je zvyčajne laboratórna analýza, ktorá je nároč-

nejšia, ale, samozrejme, presnejšia. Výsledok analýzy je platný pre dávku, 

z ktorej sa odobrala vzorka, zatiaľ čo predvolená hodnota je väčšinou priemer-

nou alebo konzervatívnou hodnotou určenou na základe veľkých množstiev da-

ného materiálu. Napr. emisné faktory pre uhlie, ktoré sa používajú v národných 

zoznamoch, môžu byť uplatniteľné na priemernú hodnotu viacerých typov uhlia 

v celej krajine a používajú sa aj v energetických štatistikách, zatiaľ čo analýza je 

platná len pre jednu dávku jedného typu uhlia. 
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Dôležitá poznámka: prevádzkovateľ musí vo všetkých prípadoch zabezpečiť, 

aby sa údaje o činnosti a všetky faktory výpočtu používali dôsledne. T. j. keď sa 

množstvo paliva určuje v mokrom stave pred vstupom do kotla, faktory výpočtu 

sa musia takisto vzťahovať na mokrý stav. Keď sa analýzy vykonávajú 

v laboratóriu zo suchej vzorky, musí sa primerane zohľadniť vlhkosť, aby sa vy-

počítali faktory výpočtu uplatniteľné na mokrý materiál.  

Prevádzkovatelia musia dávať pozor aj na to, aby nepomiešali parametre rôz-

nych jednotiek. Keď sa množstvo paliva určuje podľa objemu, musia sa aj údaje 

o čistej výhrevnosti a/alebo emisný faktor vzťahovať na objem a nie na hmot-

nosť
78

.  

 

6.2.1 Predvolené hodnoty 

Keď prevádzkovateľ chce pre faktor výpočtu použiť predvolenú hodnotu, hodno-

ta daného faktoru musí byť zdokumentovaná v pláne monitorovania. Jedinou 

výnimkou je prípad, keď sa zdroj informácií každý rok mení. V zásade to je prí-

pad, keď príslušný orgán pravidelne aktualizuje alebo zverejňuje štandardné 

faktory používané v národnom zozname skleníkových plynov. V takýchto prípa-

doch by plán monitorovania mal obsahovať odkaz na miesto (webová stránka, 

úradný vestník atď.), kde sú tieto údaje zverejnené, a nie samotnú hodnotu 

(článok 31 ods. 2). 

Uplatniteľný typ predvolených hodnôt sa určí pomocou vymedzenia uplatniteľ-

nej úrovne. V oddieloch 2 až 4 prílohy II k nariadeniu o monitorovaní 

a nahlasovaní je uvedená všeobecná schéma pre tieto vymedzenia. Metodiky 

monitorovania špecifické pre jednotlivé odvetvia uvedené v prílohe IV ďalej vy-

medzujú tieto úrovne alebo niekedy nahrádzajú vymedzenia úrovní špecifickej-

šími vymedzeniami. Úplný zoznam všetkých vymedzených úrovní by výrazne 

presahoval rozsah tohto usmernenia. V Tabuľka 8: Prehľad najdôležitej-

ších vymedzení úrovní pre faktory výpočtu podľa prílohy II k nariadeniu 

o monitorovaní a nahlasovaní. Používajú sa tieto skratky: EF…emisný faktor, 

NCV…čistá výhrevnosť, OF…oxidačný faktor, CF…konverzný faktor, 

CC…obsah uhlíka, BF…pomerný podiel biomasy. Vymedzenia úrovní sú bližšie 

určené v ďalšom texte. je však uvedený zjednodušený prehľad vymedzení 

úrovní uvedených v prílohe II.  

 

Tabuľka 8: Prehľad najdôležitejších vymedzení úrovní pre faktory výpočtu podľa 

prílohy II k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní. Používajú sa tieto 

skratky: EF…emisný faktor, NCV…čistá výhrevnosť, OF…oxidačný 

faktor, CF…konverzný faktor, CC…obsah uhlíka, BF…pomerný podiel 

biomasy. Vymedzenia úrovní sú bližšie určené v ďalšom texte. 

Typ zdrojového 
prúdu 

Faktor Úroveň Vymedzenie úrovne 

emisie zo spaľo- EF
79

 1 predvolené hodnoty typu I 

                                                      
78

 Pozri oddiel 4.3.1, kde sú uvedené podmienky, za ktorých prevádzkovateľ môže používať emisné 
faktory vyjadrené ako t CO2/t paliva namiesto t CO2/TJ. 

79
 Podľa oddielu 2.1 prílohy II k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní sa vymedzené úrovne 
vzťahujú na predbežný emisný faktor, keď sa pomerná časť biomasy určuje pre zmiešané palivo 
alebo materiál. 
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Typ zdrojového 
prúdu 

Faktor Úroveň Vymedzenie úrovne 

vania  2a predvolené hodnoty typu II  

2b zaužívané zástupné hodnoty (v relevant-
ných prípadoch) 

3 laboratórne analýzy  

emisie zo spaľo-
vania 

OF 1 predvolená hodnota OF=1  

2 predvolené hodnoty typu II 

3 laboratórne analýzy  

emisie zo spaľo-
vania 
a hmotnostná bi-
lancia 

NCV 1 predvolené hodnoty typu I 

2a predvolené hodnoty typu II 

2b záznamy o nákupe (v relevantných prí-
padoch) 

3 laboratórne analýzy 

emisie zo spaľo-
vania 
a hmotnostná bi-
lancia 

BF 1 pomerná časť biomasy typu I 

2 pomerná časť biomasy typu II 

emisie z procesov 
(metóda A: zalo-
žená na vstupoch) 

EF 1 laboratórne analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

emisie z procesov 
(metóda B: zalo-
žená na výstu-
poch) 

EF 1 predvolené hodnoty typu I 

2 predvolené hodnoty typu II 

3 laboratórne analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

emisie z procesov 
(metódy A a B) 

CF 1 predvolená hodnota CF=1 

2 laboratórne analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

hmotnostná bilan-
cia zdrojových 
prúdov 

CC 1 predvolené hodnoty typu I 

2a predvolené hodnoty typu II 

2b zaužívané zástupné hodnoty (v relevant-
ných prípadoch)  

3 laboratórne analýzy 

 

 

Ako možno vidieť z Tabuľka 8: Prehľad najdôležitejších vymedzení úrovní pre 

faktory výpočtu podľa prílohy II k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní. Po-

užívajú sa tieto skratky: EF…emisný faktor, NCV…čistá výhrevnosť, 

OF…oxidačný faktor, CF…konverzný faktor, CC…obsah uhlíka, BF…pomerný 

podiel biomasy. Vymedzenia úrovní sú bližšie určené v ďalšom texte., v prípade 

najnižšej úrovne sa zvyčajne používa medzinárodne uplatniteľná predvolená 

hodnota (IPCC – štandardný faktor Medzivládneho panelu o zmene klímy alebo 

podobný faktor, ako je uvedené v prílohe VI k nariadeniu o monitorovaní 

a nahlasovaní). Druhá úroveň využíva vnútroštátny faktor, ktorý sa v zásade 

používa pre národný zoznam skleníkových plynov podľa Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). Povolené sú však 

aj ďalšie typy predvolených hodnôt alebo zástupných metód, ktoré sa považujú 
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za rovnocenné. V prípade najvyššej úrovne sa zvyčajne požaduje, aby sa faktor 

určil pomocou laboratórnych analýz. 

Krátky opis úrovní v Tabuľka 8: Prehľad najdôležitejších vymedzení úrovní pre 

faktory výpočtu podľa prílohy II k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní. Po-

užívajú sa tieto skratky: EF…emisný faktor, NCV…čistá výhrevnosť, 

OF…oxidačný faktor, CF…konverzný faktor, CC…obsah uhlíka, BF…pomerný 

podiel biomasy. Vymedzenia úrovní sú bližšie určené v ďalšom texte. v plnom 

znení znie takto: 

 Predvolené hodnoty typu I: štandardné faktory uvedené v prílohe VI (t. j. 

v zásade hodnoty IPCC) alebo iné konštantné hodnoty podľa písmena d) 

alebo e) článku 31 ods. 1, t. j. hodnoty zaručené dodávateľom
80

 alebo ana-

lýzy vykonané v minulosti, ktoré sú stále platné
81

. 

 Predvolené hodnoty typu II: emisné faktory špecifické pre danú krajinu 

podľa písmen b) a c) článku 31 ods. 1, t. j. hodnoty používané pre národný 

zoznam skleníkových plynov
82

, ďalšie hodnoty zverejnené príslušným or-

gánom pre menej súhrnné typy palív alebo iné hodnoty uvedené 

v literatúre, ktoré odsúhlasil príslušný orgán
83

. 

 Zaužívané zástupné hodnoty: tieto metódy sú založené na empirických 

koreláciách, ktoré sa určujú najmenej raz za rok podľa požiadaviek uplatni-

teľných na laboratórne analýzy (pozri oddiel 6.2.2). Tieto pomerne kompli-

kované analýzy sa však vykonávajú len raz za rok, preto sa táto úroveň 

považuje za nižšiu ako v prípade úplných analýz. Zástupné korelácie môžu 

byť založené na 

 meraní hustoty špecifických olejov alebo plynov vrátane tých, ktoré sa 

bežne používajú v odvetví rafinovania alebo oceliarstva; alebo 

 čistej výhrevnosti špecifických druhov uhlia. 

 Záznamy o nákupe: len v prípade komerčne obchodovaných palív sa mô-

že čistá výhrevnosť odvodiť od záznamov o nákupe poskytnutých dodáva-

teľom paliva pod podmienkou, že bola odvodená na základe akceptova-

ných vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem. 

 Laboratórne analýzy: v tomto prípade sa plne uplatňujú požiadavky opí-

sané v oddiele 6.2.2. 

                                                      
80

 V článku 31 ods. 1 písm. d) nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: „hodnoty špecifi-
kované a garantované dodávateľom materiálu, ak je prevádzkovateľ schopný príslušnému orgánu 
preukázať, že obsah uhlíka vykazuje 95 % interval spoľahlivosti, ktorý nepresahuje 1 %“ – podob-
ný prístup ako pre štandardné komerčné palivá definované v článku 3 ods. 31. 

81
 V článku 31 ods. 1 písm. e) nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: „hodnoty zalo-
žené na analýzach vykonaných v minulosti, ak je prevádzkovateľ príslušnému orgánu schopný 
preukázať, že dané hodnoty sú reprezentatívne pre budúce dávky toho istého materiálu“. Pred-
stavuje to značné zjednodušenie pre prevádzkovateľov, ktorí nemusia vykonávať pravidelné ana-
lýzy podľa opisu v oddiele 6.2.2. 

82
 V článku 31 ods. 1 písm. b) nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: „štandardné fak-
tory používané členským štátom vo svojich národných zoznamoch, ktoré predkladá sekretariátu 
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy“. 

83
 V článku 31 ods. 1 písm. c) nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: „hodnoty uvá-
dzané v literatúre, ktoré odsúhlasil príslušný orgán, vrátane štandardných faktorov zverejnených 
príslušným orgánom, ktoré sú kompatibilné s faktormi uvedenými v písmene b), ale sú reprezen-
tatívne pre menej súhrnné zdrojové prúdy paliva“. 
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 Pomerná časť biomasy typu I
84

: používa sa jedna z týchto metód, ktoré 

sa považujú za rovnocenné: 

 použitie predvolenej hodnoty alebo metódy odhadu zverejnenej Komi-

siou v súlade s článkom 39 ods. 2; 

 použitie hodnoty určenej v súlade s druhým pododsekom článku 39 

ods. 2 t. j.  

 predpoklad plne fosílneho paliva (BF = 0) alebo  

 použitie metódy odhadu schválenej príslušným orgánom. 

V prípade palív alebo materiálov pochádzajúcich z výrobného 

procesu s definovanými a sledovateľnými vstupnými tokmi môže 

prevádzkovateľ pri takomto odhade vychádzať z hmotnostnej bi-

lancie fosílneho uhlíka a uhlíka biomasy vstupujúceho do proce-

su a vychádzajúceho z procesu. 

 uplatňovanie článku 39 ods. 3 v prípade rozvodných sietí zemného 

plynu, do ktorých sa vstrekuje bioplyn: „prevádzkovateľ nepoužije na 

určenie pomernej časti biomasy analýzy, pokiaľ sa pre bioplyn, ktorý 

bol vstreknutý do plynárenskej siete a následne z tejto siete odstráne-

ný, predložilo potvrdenie pôvodu podľa článku 2 písm. j) a článku 15 

smernice 2009/28//ES“ (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie; 

v takomto prípade sa použije toto potvrdenie pôvodu systému. 

 Pomerná časť biomasy typu II: pomerná časť biomasy sa určuje podľa 

článku 39 ods. 1, t. j. laboratórnymi analýzami v súlade s požiadavkami 

opísanými v oddiele 6.2.2. V takomto prípade sa pre príslušné štandardné 

a analytické metódy, ktoré sa majú použiť, vyžaduje výslovné schválenie 

príslušného úradu.  

 

 

6.2.2 Laboratórne analýzy 

Keď je v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní uvedené, že parameter sa ur-

čuje „podľa článkov 32 až 35“, znamená to, že parameter sa musí určiť pomo-

cou (chemických) laboratórnych analýz. V nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní sú ustanovené pomerne prísne pravidlá pre tieto analýzy 

s cieľom zaistiť vysokú úroveň kvality výsledkov. Zvážiť treba najmä tieto body: 

 Laboratórium musí preukázať svoju spôsobilosť. Dosiahne sa to jedným 

z týchto prístupov: 

 akreditácia podľa normy EN ISO/IEC 17025, pričom požadovaná me-

tóda analýzy je v rámci rozsahu akreditácie; alebo 

 preukázaním, že sú splnené kritériá uvedené v článku 34 ods. 3. po-

važuje sa to za primerane rovnocenné s požiadavkami normy EN 

ISO/IEC 17025. Upozoräujeme, že tento prístup je povolený len 

v prípade, že použitie akreditovaného laboratória sa ukáže byť tech-

nicky nerealizovateľné alebo vedie k neprimeraným nákladom ( od-

diel 4.6). 

                                                      
84

 V tomto prípade nie je opísané, ako určiť, či sú splnené príslušné kritériá udržateľnosti (ak sa 
uplatňujú). Všeobecné informácie o záležitostiach týkajúcich sa biomasy sa nachádzajú 
v usmerňovacom dokumente č. 3 (pozri oddiel 2.3). 
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 Spôsob, akým sa vzorky z analyzovaného materiálu alebo paliva odobera-

jú, sa považuje za podstatný na získanie reprezentatívnych výsledkov. Na-

riadenie o monitorovaní a nahlasovaní sa preto na túto tému zameriava 

omnoho viac ako usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ z roku 

2007. Prevádzkovatelia musia vypracovať plány odoberania vzoriek 

vo forme písomných postupov ( pozri oddiel 5.4) a nechať si ich schváliť 

príslušným orgánom. Upozoräujeme, že táto požiadavka sa uplatňuje aj 

v prípade, keď prevádzkovateľ nevykonáva odber vzoriek sám, ale odobe-

ranie zadáva ako externú zákazku. 

 Na metódy analýzy sa zvyčajne vzťahujú medzinárodné alebo vnútroštátne 

normy
85

. 

Upozorňujeme, že uvedené postupy sa zvyčajne vzťahujú na najvyššie úrovne 

pre faktory výpočtu. Tieto pomerne náročné požiadavky sa preto málokedy tý-

kajú menších zariadení. Najmä prevádzkovatelia zariadení s nízkymi emisiami 

( oddiel 4.4.2) môžu využiť „akékoľvek laboratórium, ktoré je technicky spô-

sobilé a schopné generovať technicky platné výsledky pomocou relevantných 

analytických postupov a ktoré preukáže, že uplatňuje opatrenia na zabezpeče-

nie kvality uvedené v článku 34 ods. 3“. V skutočnosti minimálne požiadavky sú, 

aby laboratórium preukázalo, že je technicky spôsobilé a „schopné spoľahlivo 

riadiť svoj personál, postupy, dokumentáciu a úlohy“, a preukázalo opatrenia 

na zabezpečenie kvality kalibrácie a výsledkov testov
86

. Je však v záujme pre-

vádzkovateľa, aby z laboratória získal spoľahlivé výsledky. Prevádzkovatelia by 

sa preto mali snažiť o čo najlepšie splnenie požiadaviek uvedených v článku 34. 

Okrem toho je dôležité poznamenať, že v nariadení o monitorovaní 

a nahlasovaní v požiadavkách špecifických pre jednotlivé činnosti v prílohe IV je 

pre niektoré nižšie úrovne, pri ktorých sa neuplatňujú predvolené hodnoty, 

umožnené použitie usmernení „o osvedčených postupoch odvetvia“. V takýchto 

prípadoch, keď sú analýzy povinné napriek povoleniu používať metodiku niž-

ších úrovní, možno nie je vhodné alebo možné plne uplatňovať články 32 až 35. 

Príslušný orgán by však mal považovať za minimálne tieto požiadavky: 

 keď je použitie akreditovaného laboratória technicky nerealizovateľné ale-

bo by viedlo k neprimeraným nákladom, prevádzkovateľ môže využiť aké-

koľvek laboratórium, ktoré je technicky spôsobilé a schopné generovať 

technicky platné výsledky pomocou relevantných analytických postupov 

a ktoré preukáže, že uplatňuje opatrenia na zabezpečenie kvality uvedené 

v článku 34 ods. 3; 

 prevádzkovateľ predkladá plán odoberania vzoriek podľa článku 33; 

 prevádzkovateľ určí frekvenciu analýz podľa článku 35. 

 

                                                      
85

 V článku 32 ods. 1 je pre používanie noriem ustanovená táto hierarchia: „Prevádzkovateľ zabez-
pečí, aby sa všetky analýzy, odbery vzoriek, kalibrácie a validácie na určenie faktorov výpočtu vy-
konávali pomocou metód založených na zodpovedajúcich normách EN.  
Ak takéto normy nie sú k dispozícii, metódy sú založené na vhodných normách ISO alebo vnútro-
štátnych normách. Ak neexistujú žiadne zverejnené uplatniteľné normy, použijú sa vhodné návrhy 
noriem, usmernenia o osvedčených postupoch odvetvia alebo iné vedecky overené metodiky, kto-
rými sa obmedzuje chybovosť odberu vzoriek a merania.“ 

86
 Príklady takýchto opatrení sú uvedené v článku 34 ods. 3 písm. j): pravidelná účasť na progra-
moch na testovanie odbornosti, uplatňovanie analytických metód na certifikované referenčné ma-
teriály či porovnávanie s akreditovaným laboratóriom. 

small
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Podrobnejšie usmernenie k témam súvisiacim s laboratórnymi analýzami, odo-

beraním vzoriek, frekvenciou analýz, ekvivalenciou akreditácie atď. sú uvedené 

v usmerňovacom dokumente č. 5. 

 

6.3 Faktory výpočtu – osobitné požiadavky 

Okrem všeobecných prístupov k určeniu faktorov výpočtu (predvolené hodno-
ty/analýzy), ktoré sú opísané v oddiele 6.2, a všeobecného prehľadu uvedené-
ho v oddieloch 4.3.1 a 4.3.2 sú v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní usta-
novené niekoľké pravidlá pre každý faktor. Tieto pravidlá sú opísané ďalej v tex-
te. 

 

6.3.1 Emisný faktor 

V článku 3 ods. 13 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa uvádza: 

„'emisný faktor' je priemerná miera emisií skleníkových plynov súvisiacich 

s údajmi o činnosti za zdrojový prúd za predpokladu, že pri spaľovaní dochádza 

k úplnej oxidácii a pri všetkých ostatných chemických reakciách k úplnej kon-

verzii“. Okrem toho článok 3 ods. 35 je dôležitý pre materiály s obsahom bio-

masy: „'predbežný emisný faktor' je predpokladaný celkový emisný faktor zmie-

šaného paliva alebo materiálu vychádzajúci z celkového obsahu uhlíka, ktorý sa 

skladá z pomernej časti biomasy a pomernej časti fosílií, pred jeho vynásobe-

ním pomernou časťou fosílií, ktorým sa vypočíta emisný faktor“.  

Dôležité: podľa oddielu 2.1 prílohy II k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní 

sa úrovne vymedzené v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní vzťahujú na 

predbežný emisný faktor, keď sa pomerná časť biomasy určuje pre zmiešané 

palivo alebo materiál. T. j. úrovne sa uplatňujú vždy na jednotlivé parametre. 

Ako je vyjadrené vo vymedzení, emisný faktor je stechiometrický faktor, ktorý 

premieňa obsah (fosílneho) uhlíka materiálu na ekvivalentnú hmotnosť (fosílne-

ho) CO2, o ktorom sa predpokladá, že sa vypúšťa. Úprava neúplných reakcií sa 

vykonáva pomocou oxidačného alebo konverzného faktora. Ako je však uvede-

né v článku 37 ods. 1, v národných zoznamoch sa niekedy nepoužívajú oxidač-

né alebo konverzné faktory (t. j. tieto faktory sú stanovené na 100 %), ale úpra-

va neúplných reakcií je zahrnutá v emisnom faktore. Keď sa tieto faktory použí-

vajú ako predvolené hodnoty podľa článku 31 ods. 1 písm. b), prevádzkovatelia 

by to v prípade pochybností mali prekonzultovať s príslušným orgánom. 

V prípade emisií zo spaľovania sa emisný faktor vyjadruje vo vzťahu 

k energetickému obsahu (čistá výhrevnosť) paliva a nie k jeho hmotnosti alebo 

objemu. Príslušný orgán však za určitých podmienok (keď by používanie emis-

ného faktora vyjadreného ako CO2/TJ viedlo k neprimeraným nákladom alebo 

keď možno dosiahnuť minimálne rovnocennú správnosť vypočítaných emisií) 

môže prevádzkovateľovi povoliť používať emisný faktor vyjadrený ako t CO2/t 

paliva alebo t CO2/Nm
3
 (článok 36 ods.2). 
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Keď si uplatniteľná úroveň vyžaduje určenie emisného faktoru pomocou analýz, 

musí sa analyzovať obsah uhlíka. Keď palivo alebo materiál obsahuje organický 

a anorganický uhlík
87

, určuje sa zvyčajne obsah celkového uhlíka. Upozorňuje-

me, že anorganický uhlík sa vždy považuje za fosílny. 

V prípade palív sa musí určiť aj čistá výhrevnosť (v závislosti od úrovne môže 

byť potrebná ďalšia analýza rovnakej vzorky). 

Ak sa má emisný faktor paliva vyjadreného ako t CO2/TJ vypočítať z obsahu uh-

líka, použije sa táto rovnica: 

 
NCVfCCEF /

 (11) 

Ak sa má emisný faktor materiálu alebo paliva vyjadreného ako t CO2/t vypočí-

tať z obsahu uhlíka, použije sa táto rovnica: 

 
fCCEF 

 (12) 

Názvy premenných sú vysvetlené v oddieloch 4.3.1 a 4.3.2. 

 

6.3.2 Čistá výhrevnosť (NCV) 

Keďže údaje o činnosti týkajúce sa palív sa nahlasujú ako energetický obsah 

( oddiel 4.3.1), čistá výhrevnosť je dôležitým nahlasovaným parametrom. 

Umožňuje to porovnanie správ o emisiách s energetickými štatistikami a národ-

nými zoznamami skleníkových plynov podľa UNFCCC.  

Poznámka: hoci údaj o činnosti týkajúci sa palív je „čistá výhrevnosť vynásobe-

ná množstvom paliva“, vymedzenia úrovní pre údaje o činnosti sa vzťahujú len 

na množstvo paliva a čistá výhrevnosť je samostatný parameter (faktor výpo-

čtu), na ktorý sa uplatňuje individuálna úroveň. 

Za určitých podmienok však čistá výhrevnosť nie je nutná na výpočet emisií. Ide 

o tieto prípady: 

 emisné faktory palív sú vyjadrené ako t CO2/t paliva alebo t CO2/Nm
3
 (člá-

nok 36 ods. 2
88

); 

 palivá sa používajú ako vstupné materiály; a 

 palivá sú súčasťou hmotnostnej bilancie. 

V takýchto prípadoch sa čistá výhrevnosť môže určiť pomocou nižšej úrovne 

než v iných prípadoch (článok 26 ods. 5). 

 

 

6.3.3 Oxidačný faktor a konverzné faktory 

Tieto dva faktory sa používajú na zohľadnenie neúplnej reakcie. Ak sa teda ma-

jú určiť na základe laboratórnych analýz, faktor sa určí takto (oxidačný faktor): 

 combash CCOF /1
 (13) 

                                                      
87

 Napr. papier obsahuje organický uhlík (celulózová vláknina, živica atď.) a takisto anorganický uh-
lík (uhličitanové plnivo). 

88
 Príslušný orgán to môže povoliť, ak by používanie emisného faktoru vyjadreného ako t CO2/TJ 
viedlo k neprimeraným nákladom alebo ak možno pomocou tejto metódy dosiahnuť aspoň rovno-
cennú presnosť. 
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Kde: 

OF ....... oxidačný faktor [bezrozmerný] 

Cash ..... uhlík obsiahnutý v popole, sadziach a ostatných nezoxidovaných for-

mách uhlíka (okrem oxidu uhoľnatého, ktorý sa považuje za molárny 

ekvivalent emisií CO2) 

Ccomb ... (celkový) spálený uhlík 

Dve premenné C sú vyjadrené ako [tony C], t. j. množstvo materiálu alebo pali-

va vynásobené koncentráciou uhlíka v ňom. Preto analýzou nestačí určiť len 

obsah uhlíka v popole, ale musí sa určiť aj množstvo popola za obdobie, za aké 

sa určuje oxidačný faktor.  

 

Ďalšie body, ktoré treba zvážiť v súlade s článkom 37. 

 Na rozdiel od ostatných parametrov je pre všetky kategórie zariadení 

a zdrojových prúdov úroveň 1 minimálnou uplatniteľnou úrovňou. Zodpo-

vedá to OF = 1 alebo CF = 1, t. j. v každom prípade vyjadruje konzervatív-

ny predpoklad. 

 Príslušné orgány môžu od prevádzkovateľa požadovať používanie tejto 

úrovne 1. Ako je opísané v oddiele 6.3.1, môže sa to požadovať, pretože v 

niektorých prípadoch je vplyv neúplnej reakcie zahrnutý do emisného fak-

tora. 

 Keď sa v zariadení používajú viaceré palivá a požaduje sa úroveň 3 (t. j. 

laboratórne analýzy), prevádzkovateľ si môže vybrať jednu z dvoch mož-

ností: 

 určenie jednej priemernej oxidácie pre celý proces spaľovania, ktorá 

sa bude uplatňovať na všetky príslušné zdrojové prúdy; alebo 

 priradenie neúplnej oxidácie k jednému väčšiemu zdrojovému prúdu 

a použitie OF = 1 pre ostatné zdrojové prúdy. 

 Keď sa používa biomasa alebo zmiešané palivá, prevádzkovateľ musí po-

skytnúť dôkaz, že nedochádza k podhodnoteniu emisií. 

 

6.3.4 Obsah uhlíka v prípade hmotnostných bilancií 

Z dôvodu úzkeho vzťahu medzi emisným faktorom v štandardnej metodike 

a obsahom uhlíka v prípade hmotnostnej bilancie sa primerane uplatňujú prvky 

opísané v oddiele 6.3.1 (emisný faktor). Predovšetkým, analýzy sa uplatňujú 

rovnako a predvolené hodnoty uvedené v prílohe VI k nariadeniu o monitorova-

ní a nahlasovaní môžu byť konvertované na predvolené hodnoty pre obsah uh-

líka pomocou vzorcov uvedených v oddiele 4.3.2. 

 

 

6.3.5 Pomerný podiel biomasy 
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Pre témy týkajúce sa biomasy existuje samostatný usmerňovací dokument
89

. 

Tieto témy pokrývajú: 

 kritériá na ohodnotenie biomasy na nulu (t. j. či je povolené nastaviť emis-

ný faktor na nulu); opisujú sa najmä praktické prístupy na uplatnenie krité-

ria udržateľnosti uvedeného v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie
90

; 

 určenie pomernej časti biomasy (článok 39); 

 zjednodušenia, najmä pokiaľ ide o určenie údajov o činnosti (článok 38); 

 zoznam materiálov biomasy. 

 

 

6.4 Emisie plnofluórovaných uhľovodíkov 

V oddiele 8 prílohy IV k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní sa opisuje ur-

čovanie emisií plnofluórovaných uhľovodíkov (PFC). Systém ETS v súčasnosti 

pokrýva emisie PFC len pre činnosť „výroby primárneho hliníka“. Monitorujú sa 

plyny CF4 a C2F6. Musia sa zahrnúť emisie z anódového efektu a prchavé emi-

sie. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je uvedené, že prevádzkovateľ použi-

je „najnovšiu verziu pokynov uvedených v rámci úrovne 3 oddielu 4.4.2.4 

usmernení IPCC z roku 2006“. Týmito pokynmi je Protokol o skleníkových ply-

noch z odvetvia výroby hliníka, ktorý zverejnil inštitút International Aluminium 

Institute (IAI)
91

. Používa sa v ňom prístup založený na výpočtoch, ktorý sa vý-

razne odlišuje od prístupu založeného na výpočtoch, ktorý je opísaný v oddiele 

4.3.1. V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sú povolené dve rôzne metó-

dy: metóda sklonu a metóda prepätia. Ktorá metóda sa má použiť, závisí od vy-

bavenia na kontrolu procesov zariadenia.  

Zatiaľ čo v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní sú opísané hlavné požia-

davky a výpočtové vzorce, ostatné podrobné informácie o uplatniteľných metó-

dach treba prevziať z uvedených pokynov. Upozorňujeme, že pokyny IAI sa ne-

uplatňujú na emisie CO2 z výroby primárneho hliníka a z anódovej výroby. Na-

miesto toho sa používajú zvyčajné metódy výpočtu uvedené v nariadení o mo-

nitorovaní a nahlasovaní.  

Na výpočet emisií CO2(e) z emisií CF4 a C2F6 použije prevádzkovateľ tento vzo-

rec: 

 624
)()( 624 FCCF GWPFCEmGWPCFEmEm 

 (14) 

Kde 

Em .............. emisie vyjadrené ako t CO2(e) 

Em(CF4) ...... emisie CF4 v tonách 

                                                      
89

 Usmerňovací dokument č. 3. Odkaz je uvedený v oddiele 2.3. 
90

 Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie je smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 
a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Smernicu možno 
prevziať na adrese:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:SK:PDF.  

91
 Možno prevziať na adrese http://www.world-
aluminium.org/media/filer/2012/06/12/fl0000234.pdf.  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:SK:PDF
http://www.world-aluminium.org/media/filer/2012/06/12/fl0000234.pdf
http://www.world-aluminium.org/media/filer/2012/06/12/fl0000234.pdf
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Em(C2F6) ..... emisie C2F6 v tonách 

GWP ........... potenciál globálneho otepľovania uvedený v nariadení o monitoro-

vaní a nahlasovaní prílohe VI oddiele 3 tabuľke 6. 
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7 ZJEDNODUŠENÉ PRÍSTUPY 

7.1 Zariadenia s nízkymi emisiami 

Vymedzenie zariadení s nízkymi emisiami je uvedené v oddiele 4.4.2. Pre tieto 

zariadenia platia viaceré zjednodušenia uvedené v článku 47 nariadenia o mo-

nitorovaní a nahlasovaní. Sú to tieto zjednodušenia: 

 Zariadenie môže používať zjednodušený plán monitorovania (keď členský 

štát poskytol príslušnú šablónu), pozri oddiel 7.2. 

 Prevádzkovateľ môže pre údaje o činnosti a faktory výpočtu pre všetky 

zdrojové prúdy ako minimum používať úroveň 1, pokiaľ vyššiu správnosť 

nemožno dosiahnuť bez dodatočného úsilia prevádzkovateľa (t. j. nepoža-

duje sa odôvodnenie týkajúce sa neprimeraných nákladov). 

 Prevádzkovateľ nemusí pri predkladaní plánu monitorovania na schválenie 

predložiť sprievodné dokumenty uvedené v článku 12 ods. 1, t. j. nemusí 

predložiť: 

 dôkaz o dosiahnutí požadovaných úrovní (hodnotenie neistoty, pozri 

oddiel 5.3) a 

 hodnotenie neistoty ako súčasť kontrolného systému. 

 Prevádzkovateľ je oslobodený od povinnosti nahlásiť vylepšenia v reakcii 

na zistenia overovateľa. 

 Prevádzkovateľ môže určiť množstvo paliva alebo materiálu na základe 

dostupných a zdokumentovaných záznamov o nákupe a odhadovaných 

zmien zásob bez toho, aby musel predložiť hodnotenie neistoty.  

 Oslobodený je aj od povinnosti zahrnúť neistotu určovaných zásob na za-

čiatku a na konci roka do hodnotenia neistoty. 

 Ak prevádzkovateľ používa analýzy neakreditovaného laboratória, musí 

predložiť zjednodušené dôkazy o spôsobilosti laboratória
92

.  

Musia sa dodržiavať aj všetky ostatné požiadavky na zariadenia. Keďže však 

zariadenie s nízkymi emisiami môže uplatňovať nižšie úrovne, celkové požia-

davky na monitorovanie sú zvyčajne ľahko splniteľné.  

 

7.2 Ostatné „jednoduché“ zariadenia 

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní sa snaží zamedziť neprimeraným 

alebo nepomerným nákladom pre zariadenia vždy, keď to je možné. Pojem „za-

riadenia s nízkymi emisiami“, ktorý bol zavedený už v usmerneniach 

o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007, sa považoval za užitočný, ale 

nie dostatočne, keďže v systéme EU ETS existujú mnohé zariadenia, ktoré 

možno pomerne jednoducho monitorovať, ale ktoré nemôžu využiť niektoré 

zo zjednodušení určených pre zariadenia s nízkymi emisiami.  

                                                      
92

 Prevádzkovateľ môže využiť „akékoľvek laboratórium, ktoré je technicky spôsobilé a schopné ge-
nerovať technicky platné výsledky pomocou relevantných analytických postupov a ktoré preukáže, 
že uplatňuje opatrenia na zabezpečenie kvality uvedené v článku 34 ods. 3“. Podrobnejšie infor-
mácie sa uvádzajú v oddiele 6.2.2. 

small
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Kým prejdeme k ďalším prvkom nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní, mu-

síme si položiť otázku, ako sa dá plán monitorovania zjednodušiť vo všeobec-

nosti, t. j. ako sa dá znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov („jedno-

duchých“ zariadení)? V zásade musia byť v pláne monitorovania pokryté tri ob-

lasti (za predpokladu, že „jednoduché“ zariadenia používajú vždy metodiku mo-

nitorovania založenú na výpočtoch): 

 monitorovanie údajov o činnosti, 

 určovanie faktorov výpočtu a 

 organizačné záležitosti vrátane toku údajov a kontrolných postupov. 

Pri analýze možností nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní na zjednoduše-

nie sme zistili, že požiadavky uvedené v tomto nariadení sú z veľkej časti tak či 

tak úmerné. T. j. ak je zariadenie naozaj jednoduché, aj vykonávanie monitoro-

vania je jednoduché. Najzrejmejším zjednodušením pre monitorovanie údajov 

o činnosti je používanie faktúr. Pokiaľ ide o faktory výpočtu, len najvyššie úrov-

ne si vyžadujú väčšie úsilie z dôvodu povinnosti vykonávať laboratórne analýzy, 

zatiaľ čo prevádzkovatelia s menšími zdrojmi emisií môžu väčšinou používať 

predvolené hodnoty. Jedinou oblasťou, ktorú ešte treba zjednodušiť, sú „orga-

nizačné“ záležitosti (z ktorých mnohé si vyžadujú písomné postupy). Presne to 

je úloha článku 13 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

V nariadení o monitorovaní a nahlasovaní je umožnený flexibilný prístup, 

v rámci ktorého sú povolené zjednodušenia tam, kde to príslušný orgán považu-

je za vhodné. V článku 13 od. 1 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní sa 

členským štátom poskytuje možnosť povoliť prevádzkovateľom používanie 

štandardizovaných alebo zjednodušených plánov monitorovania, pre ktoré 

členské štáty môžu zverejniť šablóny založené na šablónach a usmerneniach 

vydaných Komisiou. V tomto článku sa osobitne spomína možnosť, že tieto 

šablóny môžu obsahovať (štandardizované) opis toku údajov a kontrolných po-

stupov ( oddiel 5.5). 

Špeciálne šablóny môžu vyriešiť dve veci. Po prvé, minimálny obsah plánov 

monitorovania uvedený v prílohe I k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní 

a elektronické šablóny plánov monitorovania poskytnuté Komisiou sa snažia 

o to, aby v plánoch monitorovania komplexných zariadení neboli žiadne medze-

ry. Ak by sa prevádzkovatelia malých alebo jednoduchých zariadení snažili 

o úplné dodržiavanie týchto povinností, mohlo by im to spôsobiť zbytočnú zá-

ťaž.  

Po druhé, môžu existovať prvky plánov monitorovania, ktoré obdobne platia pre 

mnohé zariadenia. Pre prevádzkovateľov by bolo veľkým zjednodušením, ak by 

boli k dispozícii štandardizované texty, ktoré by vo vhodných prípadoch mohli 

použiť a nemuseli by všetko vypracúvať sami. K ďalšiemu zlepšovaniu efektív-

nosti procesu schvaľovania plánov monitorovania dochádza v prípadoch, keď 

príslušné orgány poskytujú informácie o blokoch textov, ktoré považujú 

v štandardných situáciách za vhodné. 

 

7.2.1 Praktický prístup k zjednodušeniam 

S ohľadom na povahu a fungovanie šablón plánov monitorovania, ktoré poskyt-

la Komisia, sa zdá najpraktickejšie, aby členské štáty, ktoré chcú využiť článok 

13, poskytli upravené verzie pôvodnej šablóny plánu monitorovania, ktorú vy-
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pracovala Komisia. Tieto upravené šablóny možno prispôsobiť potrebám jedno-

duchých zariadení najmä prostredníctvom dvoch prvkov: 

 skrytia hárkov alebo oddielov šablóny
93

, ktoré nie sú relevantné; 

 vloženia blokov štandardného textu do šablóny, napríklad pre štandardné 

zdroje údajov (národný zoznam skleníkových plynov atď.) alebo predvole-

né hodnoty, jednoduchý tok údajov a kontrolné postupy. 

Takýto prístup by pomohol aj prevádzkovateľom, ktorí môžu používať len časti 

zjednodušených alebo štandardizovaných šablón plánu monitorovania.  

Upozoräujeme, že zjednodušenia v šablónach musia byť primerané typom za-

riadení, pre ktoré sa tieto šablóny vypracúvajú. 

 

7.2.2 Určenie rozsahu pre zjednodušené prístupy 

Hlavným nástrojom na určenie primeranosti zjednodušenia je hodnotenie rizi-

ka
94

. Príslušné orgány môžu povoliť akékoľvek používanie štandardizovaného 

a zjednodušeného prístupu v pláne monitorovania len vtedy, ak to nebude viesť 

k prílišnému riziku skreslenia údajov v správe o emisiách. Keďže každé zaria-

denie je iné, nezdá sa byť vhodné vymedziť jeden jediný spôsob všeobecného 

zjednodušenia pre široký okruh zariadení. V nariadení o monitorovaní a na-

hlasovaní sa príslušným orgánom poskytuje pružnosť, ale vyžaduje sa, aby bo-

lo každé zjednodušenie odôvodniteľné na základe zjednodušeného hodnotenia 

rizika. 

Uznáva sa, že podrobné hodnotenie rizika by pre príslušný orgán mohlo pred-

stavovať neúmerné úsilie. Preto je v tomto usmernení uvedených niekoľko uka-

zovateľov, na základe ktorých môžu príslušné orgány rozhodnúť, či možno 

zjednodušenie povoliť. Navrhuje sa klasifikovať zariadenia do týchto troch sku-

pín: 

1. zariadenia typov, ktoré sa považujú za príliš komplexné na povolenie zjed-

nodušení podľa článku 13 ( ukazovatele uvedené v oddiele 7.2.2.1); 

2. zariadenia, ktoré sú vhodné pre zjednodušené alebo štandardizované plány 

monitorovania podľa článku 13 ( oddiel 7.2.2.2), a 

3. zariadenia, u ktorých je potrebné posúdenie individuálnej situácie. 

V prípade tretej kategórie sa príslušným orgánom odporúča využiť druhý podo-

dsek článku 13 ods. 2, t. j. že hodnotenie rizika zariadenia by mal vykonať jeho 

prevádzkovateľ. V tomto konkrétnom prípade by možno bolo najvhodnejšie po-

užiť len niektoré zo zjednodušení uvedených v štandardizovaných šablónach 

plánu monitorovania. 
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 Pôvodná šablóna z dôvodu transparentnosti neskrýva úplné oddiely. Oddiely, ktoré z dôvodu 
iných vstupných údajov nie sú relevantné, budú automaticky šedé, ale zostanú viditeľné. 

94
 Článok 13 ods. 2: „Skôr, ako sa schváli zjednodušený plán monitorovania podľa odseku 1, prí-
slušný orgán vykoná zjednodušené hodnotenie rizika s cieľom zistiť, či navrhované kontrolné čin-
nosti a postupy kontrolných činností zodpovedajú zisteným vlastným rizikám a kontrolným rizi-
kám, a odôvodní použitie takéhoto zjednodušeného plánu monitorovania.   
Členské štáty môžu od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla prípadne vyžadovať, aby 
hodnotenie rizika podľa predošlého pododseku vykonal sám.“ 
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7.2.2.1 Zariadenia s potenciálne vysokými rizikami 

Tieto typy zariadení sa považujú za príliš komplexné na povolenie zjednoduše-

ných plánov monitorovania: 

 zariadenia, ktoré používajú prístupy založené na meraniach (SKME); 

 zariadenia vykonávajúce činnosti, pri ktorých sú PFC alebo N2O uvedené 

v prílohe I k smernici o systéme EU ETS; 

 zariadenia na zachytávanie, prepravu a geologické ukladanie CO2, ako je 

uvedené v prílohe I k smernici o systéme EU ETS; 

 zariadenia, ktoré používajú rezervnú metodiku v súlade s článkom 22 na-

riadenia o monitorovaní a nahlasovaní; 

 zariadenia kategórie C, ktoré používajú iné zdrojové prúdy ako štandardné 

komerčné palivá; 

 zariadenia kategórie B alebo C, ktoré majú najmenej jeden väčší zdrojový 

prúd, pre ktorý sa používajú prístroje, na ktoré sa nevzťahuje vnútroštátna 

zákonná metrologická kontrola; 

 zariadenia, ktoré musia používať laboratórne analýzy v súlade 

s článkami 33 až 35; 

 zariadenia, v ktorých sa musia monitorovať viac ako tri zdrojové prúdy ale-

bo ktoré používajú viacero rôznych metodík monitorovania (napr. meranie 

podľa dávok a niektoré kontinuálne merania údajov o činnosti, viaceré rôz-

ne plány odoberania vzoriek...). 

 

7.2.2.2 Zariadenia vhodné pre zjednodušené plány monitorovania 

Tieto typy zariadení sa všeobecne považujú za oprávnené na povolenie zjed-

nodušených plánov monitorovania: 

 zariadenia kategórie A a B, ktoré majú ako zdrojový prúd len zemný plyn; 

 zariadenia, ktoré používajú len štandardné komerčné palivá bez emisií 

z procesov; 

 zariadenia,  

 ktorým stačí na monitorovanie údajov o činnosti používať výhradne 

len faktúry; 

 ktoré pre faktory výpočtu používajú len predvolené hodnoty a 

 ktoré používajú obmedzený počet
95

 zdrojových prúdov s fosílnym uh-

líkom; 

 zariadenia s nízkymi emisiami, ak  

 sa pomocou faktúr a predvolených hodnôt nemonitorujú len malé 

zdrojové prúdy a zdrojové prúdy de minimis;  

 zariadenie nepoužíva SKME alebo rezervné prístupy a 

 zariadenie nevykonáva činnosti, pri ktorých vypúšťa PFC alebo N2O, 

ani zachytávanie, prepravu ani geologické ukladanie CO2; 

 zariadenia, ktoré vypúšťajú emisie fosílneho CO2 len z menších zdrojových 

prúdov a zdrojových prúdov de minimis. 

                                                      
95

 Odporúča sa, aby príslušný orgán vykonal samostatné hodnotenie v prípadoch, keď počet zdrojo-
vých prúdov presahuje 10. 
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Zoznam zahŕňa aj všetky zariadenia, ktoré spĺňajú uvedené kritériá, ale ktoré 

musia okrem toho monitorovať jeden alebo viac zdrojových prúdov biomasy. 

Inými slovami, zdrojové prúdy biomasy nemajú vplyv na oprávnenosť na zjed-

nodušené prístupy, ako ukazuje tento príklad. 

 

 

Zariadenie kategórie A alebo B má ako zdrojový prúd len zemný plyn a okrem 

toho používa rôzne typy pevnej biomasy. Mohla by to byť napr. elektráreň na 

biomasu na diaľkové vykurovanie, ktorá využíva zemný plyn na pokrytie období 

vrcholného odberu. 

Keď prehliadneme biomasu, toto zariadenie spĺňa prvé uvedené kritérium. Preto 

je aj ako celok vhodné pre používanie zjednodušených prístupov. 
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8 SKME 

8.1 Všeobecné požiadavky 

Okrem toho, čo bolo uvedené v oddiele 4.3.3 o metodikách založených na me-

raniach, sa musia zohľadniť aj ďalšie body. 

 Na rozdiel od usmernení o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

sú teraz systémy SKME rovnocenné s prístupmi založenými na výpočtoch, 

t. j. príslušnému orgánu sa už nemusí preukazovať, že používaním systé-

mov SKME sa dosiahne väčšia správnosť ako pomocou prístupu založe-

ného na výpočtoch použitím prístupu najpresnejšej úrovne. Vymedzili sa 

však požiadavky na minimálne úrovne ( pozri oddiel 5.2), ktorých výsled-

kom je, že sa uplatňujú úrovne neistoty porovnateľné s úrovňami neistoty 

prístupov založených na výpočtoch. Prevádzkovateľ teda musí príslušné-

mu orgánu preukázať, že tieto úrovne možno dosiahnuť pomocou navrhnu-

tých systémov SKME. V Tabuľka 9: Úrovne vymedzené pre SKME 

(pozri oddiel 1 prílohy VIII k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní) vy-

jadrené pomocou maximálne prípustných neistôt pre ročné priemerné emi-

sie za hodinu. je uvedený prehľad vymedzených úrovní pre prístupy zalo-

žené na meraniach. 

 Emisie založené na meraniach musia byť potvrdené pomocou prístupu za-

loženého na výpočtoch. Pre tento výpočet sa však nevyžadujú žiadne špe-

cifické úrovne. Predstavuje to teda značné zjednodušenie v porovnaní 

s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007, podľa 

ktorých sa museli uplatniť aspoň nižšie úrovne.   

S ohľadom na nestechiometrickú povahu emisií N2O z výroby kyseliny du-

sičnej sa pre tieto emisie nevyžaduje potvrdzujúci výpočet. 

 Oxid uhoľnatý (CO) vypúšťaný do atmosféry sa považuje za molárne rov-

nocenné množstvo CO2 (článok 43 ods. 1).  

 Merania koncentrácie môžu byť zložité v prúdoch plynu s veľmi veľkými 

koncentráciami CO2. Osobitne významné to je pre meranie CO2 prenáša-

ného medzi zariadeniami na zachytávanie, v prípade potrubných systémov 

pre prenos a zariadení pre geologické ukladanie CO2. V takýchto prípa-

doch sa koncentrácie CO2 môžu určiť nepriamo, t. j. určí sa koncentrácia 

všetkých ostatných zložiek plynu, ktoré sa odpočítajú od celku (rovnica 3 

v prílohe VIII k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní). 

 Prúd výfukových plynov sa môže určiť buď priamym meraním, alebo po-

mocou hmotnostnej bilancie
96

 s použitím parametrov, ktoré je jednoduchšie 

merať, a to sú: toky vstupného materiálu, vstupný prúd vzduchu a koncen-

trácia O2, a ostatných plynov, ktoré je potrebné merať aj na iné účely. 

 Prevádzkovateľ musí zaistiť, aby boli meracie prístroje vhodné do prostre-

dia, v ktorom sa budú používať, a musí zaistiť pravidelnú údržbu a kalibrá-

ciu. Prevádzkovateľ si však musí byť vedomý toho, že prístroje môžu nie-

kedy zlyhať. V článku 45 sa preto uvádza, ako sa konzervatívne nahradia 

                                                      
96

 V článku 43 ods. 5 je ustanovená možnosť vykonať „výpočet prostredníctvom vhodnej hmotnost-
nej bilancie s prihliadnutím na všetky významné parametre na strane vstupov (v prípade emisií 
CO2 je to aspoň zaťaženie vstupným materiálom, vstupný prúd vzduchu a efektívnosť procesu), 
ako aj na strane výstupov (aspoň množstvo vyrobených výrobkov a koncentrácia O2, SO2 a NOx)“. 
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údaje za chýbajúce hodiny. Pri vypracúvaní plánu monitorovania musí pre-

vádzkovať vypracovať ustanovenia pre takéto nahradenie údajov
97

. 

 Prevádzkovatelia musia na zabezpečenie kvality používať normu EN 

14181 (Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automa-

tizovaných meracích systémov). V tejto norme sa požaduje niekoľko čin-

nosti: 

 QAL 1: Preskúmanie, či systém SKME spĺňa stanovené požia-

davky. Na tento účel sa použije norma EN ISO 14956 (Ochrana 

ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovna-

ním s požadovanou neistotou merania). 

 QAL 2: Kalibrácia a validácia KME. 

 QAL 3: Priebežné zabezpečovanie kvality počas prevádzky. 

 AST: Periodická funkčná skúška. 

Podľa normy vykonávajú činnosti QAL 2 a AST akreditované laboratória 

a QAL 3 vykonáva prevádzkovateľ. Musí sa zabezpečiť spôsobilosť perso-

nálu, ktorý vykonáva testy. 

Táto norma nepokrýva zabezpečenie kvality zberu údajov ani systému 

spracovania (napr. systémy IT). Prevádzkovateľ musí pre tieto činnosti za-

istiť primerané zabezpečenie kvality pomocou samostatných prostriedkov. 

 Ďalšou normou, ktorá sa má používať, je norma EN 15259 (Ochrana 

ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky 

a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní). 

 Všetky ostatné metódy použité v súvislosti s prístupom založeným na me-

raniach by takisto mali byť založené na normách EN. Ak takéto normy nie 

sú k dispozícii, metódy sú založené na vhodných normách ISO, normách 

vydaných Komisiou alebo vnútroštátnych normách. Ak neexistujú žiadne 

zverejnené uplatniteľné normy, použijú sa vhodné návrhy noriem, usmer-

nenia o osvedčených postupoch odvetvia alebo iné vedecky overené me-

todiky, ktorými sa obmedzuje chybovosť pri odbere vzoriek a meraní. 

  

Prevádzkovateľ zohľadní všetky náležité aspekty systému kontinuálneho 

merania vrátane umiestnenia prístrojov, kalibračného zariadenia, zabezpe-

čenia kvality a kontroly kvality. 

 Prevádzkovateľ zaistí, aby laboratóriá, ktoré vykonávajú merania, kalibrá-

cie a príslušné hodnotenia prístrojov pre systémy kontinuálneho merania 

emisií (SKME), boli akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025 pre prí-

slušné analytické metódy alebo kalibračné činnosti. Keď laboratórium ne-

má takúto akreditáciu, prevádzkovateľ zabezpečí splnenie rovnocenných 

požiadaviek článku 34 ods. 2 a 3. 

 

                                                      
97

 V súlade s bodom 4 písm. a) zarážka ii) oddielu 1 prílohy I k nariadeniu o monitorovaní a na-
hlasovaní musí plán monitorovania obsahovať: „metóda, ktorou sa určí, či možno pre každý pa-
rameter vypočítať platné hodiny alebo kratšie referenčné obdobia, a metóda na nahradenie chý-
bajúcich údajov podľa článku 45“. 
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Tabuľka 9: Úrovne vymedzené pre SKME (pozri oddiel 1 prílohy VIII k nariadeniu 

o monitorovaní a nahlasovaní) vyjadrené pomocou maximálne 

prípustných neistôt pre ročné priemerné emisie za hodinu. 

 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

zdroje emisií CO2 ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

zdroje emisií N2O ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % neuplatňuje 

sa 

prenos CO2 ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

 

8.2 Emisie N2O  

V oddiele 16 prílohy IV k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní sa opisuje 

určenie emisií N2O z určitých chemických výrobných procesov, ktoré sú zahrnu-

té v prílohe I k smernici o systéme EU ETS (výroba kyseliny dusičnej, kyseliny 

adipovej, etándiálu a kyseliny 2-oxeotánovej), alebo z procesov, ktoré možno 

jednostranne zahrnúť podľa článku 24 smernice (výroba kaprolaktámu). Emisie 

N2O z činnosti spaľovania paliva nie sú zahrnuté. Emisie N2O sa zvyčajne mu-

sia určovať pomocou prístupu založeného na meraniach. 

Okrem bodov spomenutých v oddieloch 4.3.3 a 8 treba poukázať na tieto špeci-

fické body. 

 V pododdiele B.3 oddielu 16 prílohy IV sú uvedené špecifické požiadavky 

na určenie prúdu výfukových plynov. V prípade potreby sa koncentrácia 

kyslíka musí merať v súlade s pododdielom B.4. 

 V pododdiele B.5 sú ustanovené požiadavky na výpočet emisií N2O 

v prípade špecifických období výskytu neznížených emisií N2O (napr. keď 

zlyhá systém na znižovanie emisií) a keď meranie nie je technicky realizo-

vateľné.  

 

Na výpočet emisií CO2(e) z emisií N2O použije prevádzkovateľ tento vzorec: 

 ONGWPONEmEm
2

)( 2 
 (15) 

Kde 

Em .............. emisie vyjadrené ako t CO2(e) 

Em(N2O) ..... emisie N2O v tonách 

GWPN2O ...... potenciál globálneho otepľovania N2O uvedený v prílohe VI oddiele 

3 tabuľke 6 nariadenia o monitorovaní a nahlasovaní. 

 

 

8.3 Prevedený/vlastný CO2 a zachytávanie a ukladanie 
uhlíka 
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8.3.1 Prevedený CO2 a zachytávanie a ukladanie uhlíka 

Pokiaľ ide o „prevedený CO2“, nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní prinies-

lo značnú zmenu v porovnaní s usmerneniami o monitorovaní a predkladaní 

správ z roku 2007. 

Podľa nových pravidiel sa CO2, ktorý nebol vypustený, ale bol prevedený mimo 

zariadenia, môže z emisií daného zariadenia odpočítať len vtedy, ak prijímajúce 

zariadenie predstavuje jeden z týchto prípadov (článok 49 ods. 1): 

 zariadenie na zachytávanie na účely prepravy a dlhodobého geologického 

ukladania v úložisku povolenom podľa smernice 2009/31/ES; 

 prepravná sieť na účely dlhodobého geologického ukladania v úložisku po-

volenom podľa smernice 2009/31/ES; 

 úložisko povolené podľa smernice 2009/31/ES na účely dlhodobého geo-

logického ukladania. 

Vo všetkých ostatných prípadoch sa CO2 prevedený mimo zariadenia počíta 

ako emisia z tohto zariadenia. 

Aby bol výpočet v prípade „reťazca zachytávania a ukladania uhlíka“ (t. j. viace-

ré zariadenia spoločne vykonávajú zachytávanie, prenos a geologické uklada-

nie CO2) dôsledný, prijímajúce zariadenie musí tento CO2 najprv pripočítať 

k svojim emisiám (pozri oddiely 21 až 23 prílohy IV k nariadeniu o monitorovaní 

a nahlasovaní) a potom môže odpočítať množstvo prevedené do ďalšieho za-

riadenia alebo úložiska. Zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka sa moni-

torujú pomocou určitej formy prístupu hmotnostnej bilancie, kde sa istá časť 

CO2 vstupujúceho do zariadenia alebo vystupujúceho zo zariadenia (t. j. 

v bodoch prevodu) monitoruje pomocou systémov kontinuálneho merania. 

Na takéto systémy kontinuálneho merania (SKM) sa vzťahujú pravidlá pre 

SKME (oddiely 4.3.3 a 8) s príslušnými zmenami (slovo „emisie“ sa zo SKME 

vynechá) . Uplatňuje sa najmä „nepriame“ meranie CO2
98

. Musí sa použiť naj-

vyššia úroveň (úroveň 4), pokiaľ sa nepreukážu neprimerané náklady alebo 

technická nerealizovateľnosť. Je osobitne ustanovené, že v ročných správach 

o emisiách sa musia jasne identifikovať prevádzajúce a prijímajúce zariadenia 

pomocou jedinečných identifikátorov, ktoré sa používajú aj v registračnom sys-

téme ETS. 

Na monitorovanie na rozhraní medzi zariadeniami si prevádzkovatelia môžu vy-

brať, či bude meranie vykonávať prevádzajúce alebo prijímajúce zariadenie 

(článok 48 ods. 3). V prípade, že merania vykonávajú obidve zariadenia 

a výsledky sa líšia, použije sa aritmetický priemer. Ak je odchýlka vyššia ako 

neistota schválená v pláne monitorovania, prevádzkovatelia nahlásia konzerva-

tívne upravenú hodnotu, ktorú musí schváliť príslušný orgán. 

 

8.3.2 Vlastný CO2 

Zatiaľ čo „prevedený CO2“ v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní znamená 

„viac menej čistý CO2“ (v smernici o geologickom ukladaní oxidu uhličitého
99

 je 

ustanovené, že prúd CO2 „pozostáva prevažne“ z CO2), termín „vlastný CO2“ 

                                                      
98

 T. j. určenie koncentrácie všetkých ostatných zložiek plynu a ich odpočítanie od celku (rovnica 3 
v prílohe VIII k nariadeniu o monitorovaní a nahlasovaní). 

99
 Smernica 2009/31/ES. 
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v nariadení o monitorovaní a nahlasovaní (článok 48) sa vzťahuje na CO2, ktorý 

je výsledkom činnosti uvedenej v prílohe I a je obsiahnutý v plyne, ktorý sa po-

važuje za palivo, ako sú napríklad odpadové plyny z vysokej pece alebo z nie-

ktorých častí rafinérie minerálnych olejov. 

Na zaistenie dôsledného nahlasovania prijímajúceho a prevádzajúceho zaria-

denia sa uplatňujú tieto prístupy. 

 Keď zariadenie používa palivo, ktoré obsahuje vlastný CO2, emisný faktor 

(alebo v prípade hmotnostných bilancií obsah uhlíka) zohľadňuje vlastný 

CO2 (t. j. CO2 je súčasťou zdrojového prúdu a vlastný CO2 sa počíta ako 

vypustený zariadením, ktoré naozaj vypúšťa CO2). 

 Zariadenie, ktoré prevádza CO2 inému zariadeniu, odpočíta CO2 od svojich 

emisií. Väčšinou sa to vykonáva pomocou hmotnostnej bilancie. Vlastný 

CO2 sa jednoducho považuje za to isté, ako akýkoľvek iný uhlík v danom 

výstupnom zdrojovom prúde. 

 Výnimka sa uplatňuje v prípade, keď sa vlastný CO2 prevádza zariadeniu, 

ktoré nie je v systéme EU ETS. V takomto prípade sa vlastný CO2 musí 

počítať ako emisia. 

Pokiaľ ide o monitorovanie bodu prevodu, uplatňuje sa rovnaký prístup ako 

pre prevedený CO2, t. j. prevádzkovatelia si môžu vybrať, či meranie bude vy-

konávať prevádzajúce alebo prijímajúce zariadenie (článok 48 ods. 3, pozri 

vyššie uvedený oddiel 8.3.1). 
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9 PRÍLOHA 

9.1 Skratky 

EU ETS ....... Systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami 

MRV ............ Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie 

MRG 2007 .. Usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007 

NMN ............ Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní 

AVR ............ Nariadenie o overovaní a akreditácii 

MP .............. Plán monitorovania 

Povolenie .... Povolenie na emisie skleníkových plynov 

CIM  ............ Plne harmonizované vykonávacie opatrenia pre celé Spoločenstvo 

(t. j. pravidlá prideľovania založené na článku 10a smernice 

o systéme EU ETS) 

CA  .............. Príslušný orgán 

ETSG .......... Podporná skupina ETS (skupina odborníkov ETS v rámci siete 

IMPEL, ktorí vypracovali dôležité usmerňovacie poznámky 

k uplatňovaniu usmernení o monitorovaní a predkladaní správ 

z roku 2007) 

IMPEL ......... Sieť Európskej únie na implementáciu a presadzovanie environ-

mentálneho práva (http://impel.eu) 

AER ............ Ročná správa o emisiách 

SKME .......... Systém kontinuálneho merania emisií 

MPE ............ Maximálna prípustná chyba (tento pojem sa zvyčajne používa 

v rámci vnútroštátnej zákonnej metrologickej kontroly) 

MS .............. Členský štát 

CCS ............ Zachytávanie a [geologické] ukladanie uhlíka 

 

9.2 Legislatívne texty 

Smernica o systéme EU ETS: smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými 

kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Rady 96/61/ES; naposledy zmenená a doplnená smernicou 2009/29/ES. Kon-

solidovanú verziu si môžete prevziať na adrese:  http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2003&T3=87&RechType=RECH_cons

olidated&Submit=Search  

Nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní: nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových 

plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. http://eur-

http://impel.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SK

:PDF  

Nariadenie o overovaní a akreditácii: nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 

z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch 

a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2003/87/ES. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:SK

:PDF  

Usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ z roku 2007: rozhodnutie 

Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o moni-

torovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. V odkaze na prevzatie konsolido-

vaných verzii sú obsiahnuté všetky zmeny a doplnenia: usmernenia 

o monitorovaní a predkladaní správ pre činnosti, pri ktorých dochádza k vypúš-

ťaniu N2O, činnosti v odvetví letectva, zachytávanie, potrubná preprava a geo-

logické ukladanie CO2 a pre činnosti a skleníkové plyny zahrnuté až od roku 

2013. Možno prevziať na adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:SK:PDF  

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie: smernica Európskeho parla-

mentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení 

smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Možno prevziať na adrese: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:SK

:PDF.  
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