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Ochrana klimatu - cíle pro rok 
2020

• 20% redukce emisí GHG oproti roku 1990 
(30 % v případě mezinárodní dohody)

• 20% podíl OZE na konečné spotřebě energie
• 10% podíl paliv v dopravě

– Biopaliva druhé generace
– Udržitelná výroba biopaliv



Co obsahuje Klimaticko-
energetický balíček?

• Revize EU ETS
• Redukce emisí mimo EU ETS
• Směrnice o podpoře OZE
• Směrnice o CCS
• Směrnice o kvalitě paliv
• Směrnice o emisích CO2 z aut
• Upravené pokyny pro státní pomoc v environmentální

oblasti



Rozdělení cílů v balíčku



Cíl pro ČR mimo EU ETS

• Cíle od -20 % do +20 %
• Kritérium 

HDP/obyvatele
• ČR + 9 %
• Obchodování se 

závazky mezi státy
• Využívání kreditů CER
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Hlavní změny v EU ETS

• Lineární redukce emisí na úrovni EU 2013-2020 (o 
1,74 % ročně)

• Celoevropský strop namísto jednotlivých NAP 
• Jednotná rezerva pro nová zařízení
• Změna metody alokace povolenek
• Vyjmutí malých zařízení (do 25 kt) 
• Zařazení nových plynů a sektorů

– N2O, výroba hliníku, kyseliny dusičné a adipové atd. 
• Harmonizace podmínek zjišťování, vykazování a 

ověřování emisí



Změna metody alokace povolenek

• Aukce
– Elektroenergetika 100% aukce od roku 2013 + 

výjimky
– Ostatní sektory - postupný nárůst z 20 % od r.

2013 do 70 % v r. 2020
– Energeticky náročné sektory vystavené

konkurenčnímu tlaku – zvláštní režim (v 
návaznosti na výsledek mezinárodních 
jednání)

• Benchmarky pro povolenky zdarma



Identifikace ohrožených odvětví (I)

• Ohrožené sektory:
– 100 % povolenek zdarma, „uhlíkové“ clo (?), 

vládní podpora (?)
– Určení ohrožených odvětví do konce r. 2009 (na 3 

nebo 4 číslice podle Statistické klasifikace ekon. 
čin. – NACE)

– Kritéria:
• Navýšení nákladů o 5 % a intenzita zahr. obchodu nad 

10 % nebo nárůst nákladů o 30 % nebo intenzita zahr. 
obchodu nad 30 %



Identifikace ohrožených odvětví
(II)

• 100 % povolenek zdarma by mělo být přidělováno 
pro cca 93 % průmyslových emisí

• Nebude se vztahovat např. na těžbu hnědého uhlí, 
tisk novin 

• Kompletní seznam by měl být na konci června
• Revize seznamu:

– Bude revidován po mezinárodní konferenci v Kodani
– Může být upravován každý rok
– Kompletní revize každých 5 let



Předběžné výsledky



Benchmarky po roce 2012 (I)

• Emisní standard na jednotku produkce
• Ex-ante benchmarky

– Alokace na celé třetí období
• Právě probíhá sběr dat pro Evropskou komisi

– Rozdělení podle NACE, zda vyrábí zařízení
elektřinu a teplo (+komu teplo dodává)

• Stanovení hodnot benchmarků do 31. 12. 
2010



Benchmarky po roce 2012 (II) –
základní principy

• Vztaženo na jednotku finální produkce 
– např. na tunu oceli, ne na množství vyrobené

energie
• Žádné palivově specifické benchmarky
• Bez ohledu na „lokální“ odlišnosti
• Pravděpodobně nepůjdou uplatnit na 

všechny sektory – jakou zvolit 
alternativní metodu?

• Jaké zvolit výchozí aktivitní údaje?



Alokace po roce 2012 – vápno 
(zdroj: ENVIROS)



Alokace po roce 2012 – vápno 
(zdroj: ENVIROS)



Poměr ověřených emisí a alokace 
podle sektorů



Děkuji za pozornost

Ondřej Boreš
Ondrej.Bores@mzp.cz

http://www.mzp.cz/cz/euets_emisni_ob
chodovani
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