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PRILOGA 1 
Metodološko poro ilo  

1 UVOD 

1.1 Uporaba predloge metodološkega poro ila  

Predloga metodološkega poro ila je pripravljena za posredovanje obsežnega seznama možnih 
informacij, ki jih operaterji morajo zagotoviti prek metodologije poro ila, za zagotovitev skladnosti z 
zahtevami Sklepa komisije 2011/278/EU z dne 27.4.2011 o dolo itvi predhodnih pravil za usklajeno 
brezpla no dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s lenom 10a Direktive 2003/87/ES (v 
nadaljevanju: CIMs).  

2 PODATKI O NAPRAVI IN MEJE NAPRAVE  

2.1 Identifikacija naprave na katero se nanaša to poro ilo 

Upravljavec naprave:   

Identifikacijska številka naprave v registru   

2.2 Opišite vaše naprave do ravni podrobnosti, ki omogo a preveritelju in pristojnemu organu, da 
bodo v celoti razumeli vse procese v napravi, ki so povezani z njihovimi vnosi, iznosi in ustreznimi 
emisijami. V ta namen priložite poenostavljeno shemo tokov v napravi. 

2.3 V kolikor se bodo meje naprav od leta 2013 naprej spremenile, navedite vse spremembe v zvezi z 
viri emisij in tokovi vira, v primerjavi s sedanjimi emisijami toplogrednih plinov. (npr. vsi 
upravljavci naprav ki proizvajajo proizvode iz 1. in 2. to ke Priloge I ali iz Priloge II CIMs tu 
navedejo relevantne podatke za enote naprave, v katerih poteka proizvodnja posameznega 
proizvoda, v kolikor ta enota naprave ni že zajeta v dovoljenju za izpuš anje toplogrednih plinov)  

2.4 V kolikor je za napravo pomembnih ve  podnaprav, podnapravam dolo ite enote naprave. V 
kolikor je potrebno, obravnavajte tokove vira (tj koli ine goriva, obdelavo materiala, itd) na ravni 
teh fizi nih enot naprave. 

2.5 Utemeljite izbrano izhodiš no obdobje (2005-2008 ali 2009-2010). V kolikor ste iz obdobja 
izklju ili eno leto, zaradi dejstva da naprava ni obratovala vsaj 1 dan v tem letu ali kot upravljavec 
trdite, da je naprava obratovala samo ob asno, v skladu s lenom 9 (8) CIMs, navedite dokaze. 

3 TOKOVI VIRA 

V primeru, da naprava nima na rta za spremljanje, ki ga je odobril pristojni organ, ali e bo meja nap-
rave od leta 2013 naprej druga na od tiste, ki v skladna z obstoje im na rtom spremljanja emisij, je po-
membno, da upravljavec posreduje vse informacije o vnosu energije in s tem povezanih emisij za vsak tok 
vira.  

3.1 Opišite metodologijo izra unavanja, korake in predpostavke, opravljene za dolo itev ustreznih 
emisij iz vsakega vira toka. 

3.2 Opišite podatke, ali postopke, uporabljene za dolo anje podatkov o dejavnosti, neto kalori ni 
vrednosti, faktorja emisije, oksidacije, pretvorbe, vsebnosti ogljika (zlasti v kolikor je bil izbran 
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pristop na podlagi masne bilance), vsebnost biomase, in izra unov, kako so bile izra unane 
neposredne emisije, ter kjer je to pomembno, kako so upoštevane spremembe zalog. 

3.3 V kolikor so bile za ugotavljanje neposrednih emisij uporabljeni sistemi za neprekinjeno merjenje 
emisij, opišite opremo, na in in pogostost umerjanja opreme in ukrepe za nadzor kakovosti. 
Nadaljnje opišite tudi, kako je bila ugotovljena vsebnost biomase in neto kalori na vrednost. 

3.4 V kolikor vaša naprava izpuš a emisije N2O, ki so predmet Direktive 2009/29/ES, opišite procese 
in podnaprave, ki so vir omenjenih emisij. Opišite tudi na in monitoringa teh emisij, vklju no s 
kalibracijo in ukrepi za zagotavljanje kakovosti meritev. 

3.5 V kolikor vaša naprava emitira PFC iz primarne proizvodnje aluminija, ki so predmet Direktive 
2009/29/ES, opišite kako dolo ate parametre in faktorje za izra un anodnega u inka, faktorja 
metode smernega koeficienta, razmerja AEO/CE, prenapetostnega koeficienta in na kakšen na in 
je ugotovljeno uteženo razmerje deleža C2F6. 

3.6 V kolikor je bil CO2 iz vaše naprave prenesen ali geološko shranjen, opišite kako je bila 
ugotovljena stopnja zajemanje, kako so bile ugotovljene prenesene koli ine in koli ina shranjenega 
CO2. 

4 PODNAPRAVA Z REFEREN NO VREDNOSTJO ZA PROIZVODE 

To poglavje uporabite samo, V kolikor ste prepoznali, da vaša naprava proizvaja vsaj en proizvod za ka-
terega obstaja referen na vrednostjo za proizvod iz 1. in 2. to ke Priloge I ali iz Priloge II CIMs 

V kolikor vaša naprav proizvaja ve  kot en proizvod iz 1. in 2. to ke Priloge I ali iz Priloge II CIMs od-
govorite na vprašanja iz poglavja 4 za vsak proizvod posebej. 

Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

4.1 Katere vrste podnaprav z referen no vrednostjo za proizvode ima vaša dejavnost 

 

Podnaprava z referen no vrednostjo za: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(v nadaljevanju izpolniti za vsako podnapravo iz to ke 4.1)  

4.2 Opišite vse vnose, iznose in ustrezne emisije, ki so bile identificirane, agregirane in so pripisane tej 
podnapravi, e so za vašo napravo pomembne tudi druge podnaprave kot ta, ki jo obravnavate. V 
kolikor je to pomembno, zlasti opišite kako so bili dolo eni vmesni proizvodi, ki spadajo k tej 
podnapravi, da ste se izognili morebitnemu dvojnemu štetju. 

4.3 Podrobno opišite, kako so bili v skladu z definicijo proizvoda iz Priloge I CIMs dolo eni podatki o 
proizvodnji, potrebni za dolo anje zgodovinske ravni dejavnosti za vsako izhodiš no leto. Kateri 
viri so bili uporabljeni za pridobivanje podatkov za dolo anje ravni dejavnosti (npr. ra uni in 
ustrezne baze podatkov o prodanih proizvodih, protokoli vezani na proizvodnjo,..). Ali obstajajo 
alternativni viri podatkov na podlagi katerih je možna potrditev primarnega vira podatkov? 
Opišite, kjer je to primerno, kako so bile ugotovljene spremembe zalog. 
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4.4 Podrobno pojasnite kako so bili vnosi, iznosi in pripadajo e emisije pripisane ustrezni podnapravi, 
e so bili na eni proizvodnji liniji izdelani razli ni proizvodi z svojo referen no vrednostjo 

4.5 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, ustrezno utemeljite razloge za pomanjkanje teh podatkov. 

4.6 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, opišite kako so bili manjkajo i podatki nadomeš eni. Še 
posebej, opišite vse predpostavke in konzervativne ocene za dolo itev nadomestnih podatkov. 

4.7 V primeru, da vaša naprava proizvaja ve  kot en proizvod iz 1. in 2. to ke Priloge I ali iz Priloge II 
CIMs ali da je poleg teh proizvodov upravi ena do alokacije brezpla nih emisijskih kuponov iz 
naslova podnaprave z referen no vrednostjo za toploto, gorivo ali procesne emisije, navedite kako 
ste dolo ili meje posameznih podnaprav. Kje v okviru naprave so bile koli ine proizvodov, 
materialov, izmerljive toplote ali tokov goriva izmerjene ali spremljane ? 

4.8 V primeru, da vaša naprava proizvaja ve  kot en proizvod iz 1. in 2. to ke Priloge I ali iz Priloge II 
CIMs ali da je poleg teh proizvodov upravi ena do alokacije brezpla nih emisijskih kuponov iz 
naslova podnaprave z referen no vrednostjo za toploto, gorivo ali procesne emisije in proizvodi, ki 
so izdelani eni proizvodnji liniji (eni enoti naprave) pripadajo razli nim podnapravam, podrobno 
opišite kako ste vnose, iznose in pripadajo e emisije pripisali relevantnim podnapravam.  

4.9 V kolikor je naprava vsebuje podnapravo z referen no vrednostjo za proizvod ob upoštevanju 
zamenljivosti goriva in elektri ne energije, podrobno pojasnite metodo po kateri ste dolo ili delež 
elektri ne energije, ki je bil pripisan tej podnapravi. Kolikor je to mogo e posameznim enotam 
naprave, kjer je bila porabljena elektri na energija, pripišite porabo elektri ne energije.  

4.10 V kolikor je za etna nastavljena zmogljivosti podnaprave (izhodiš na) dolo ena na podlagi 
mese nih podatkov proizvodnje, opišite na in kako so mese ni podatki zbrani. Posredujte tudi 
oceno kakovosti teh podatkov. 

4.11 V kolikor za etne nastavljene zmogljivosti naprave ni mo  dolo iti na podlagi mese nih podatkov, 
navedite utemeljitev in opišite postopek, ki je bil uporabljen za eksperimentalno preverjanje. Še 
posebej podrobno opišite vse ustrezne pogoje obratovanja. V kolikor ima to vpliv na delovanje 
obravnavane podnaprave poleg tega opišite tudi pogoje delovanja drugih podnaprav, ki 
uporabljajo materiale, izmerljivo toploto, goriva, odpadne pline ali elektriko iz istega toka vira kot 
podnaprava. 

4.12 V kolikor je v obdobju od 1. januarja 2005 do 30. junija 2011 prišlo do pomembne spremembe 
naprave, opišite fizi ne spremembe v zvezi s tehni no konfiguracijo. Za vse fizi ne spremembe 
naprave navedite enoto naprave kjer je prišlo do spremembe in datum spremembe (zagon 
spremenjene dejavnosti in/ali za etka spremenjene dejavnosti v skladu s lenom 3 (o) CIMs). 

4.13 V kolikor ste poro ali fizi ne spremembe v skladu s to ko 4.12, podrobno opišite, kako je bila 
ugotovljena dodana ali zmanjšana zmogljivost naprave oziroma tam kjer je ni mo  ugotoviti, kako 
je bila ugotovljena nova zmogljivost naprave (npr. kako ste se izbrali in dolo ili ustrezne mese ne 
podatke o proizvodnji). 

4.14 V kolikor ste poro ali fizi ne spremembe v skladu s to ko 4.12, opišite vse predpostavke in 
podatke, uporabljene za ugotovitev, da je sprememba zmogljivosti takšna, da se šteje kot 
pomembna. Zlasti dokažite, da lahko podnaprava po spremembi, deluje z zmogljivostjo, ki je vsaj 
10% ve ja (manjša), v primerjavi z za etno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave (pred prvo 
fizi no spremembo), ali da ima spremenjena raven aktivnosti za to podnapravo za posledico 
dodelitev ve  kot 50.000 emisijskih kuponov, ki predstavljajo vsaj 5% letnega števila brezpla no 
dodeljenih emisijskih kuponov. 
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4.15 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 4.12, podrobno 
opišite, kako ste ugotovili, faktor pretekle rabe zmogljivosti naprave (HCUF), ki ga je potrebno 
dolo iti v skladu s lenom 9 (9) CIMs. 

4.16 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 4.12, opišite 
metodologijo in vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve datuma "za etka spremenjene 
dejavnosti" v skladu s lenom 3 (o) CIMs. 

4.17 V kolikor je vaša naprava za ela delovati v izbranem izhodiš nem obdobju, opišite metodologijo in 
vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve datuma "za etka obi ajne dejavnosti" v skladu s 
lenom 3 (n) CIMs. 

4.18 V kolikor naprava deluje že najmanj dve koledarski leti v upoštevanem izhodiš nem obdobju, 
podrobno opišite, kako je bil ugotovljen ustrezen faktor uporabe zmogljivosti (RCUF) za to 
podnapravo. Posredujte tudi informacije o nameravani obi ajni aktivnosti naprave, vzdrževanju, 
normalnem proizvodnem ciklu o tehnikah u inkovite rabe energije in emisijah toplogrednih plinov 
in o tipi nih izkoriš enosti naprav v sektorju v primerjavi z obravnavano podnapravo. 

4.19 V kolikor gre za podnapravo z referen no vrednostjo za rafinerije mineralnih olj ali aromatov, 
podrobno opišite, kako so bili dolo ene ustrezne koli ine (pol)proizvodov za katere je v Prilogi II 
CIMs dolo ena vrednost CWT. Podrobno opišite tudi vse merilne metode, predpostavke in izra une 
narejene za ta namen. 

4.20 V kolikor naprava vsebuje podnapravo z referen no vrednostjo za proizvode iz Priloge III CIMs 
razen tistih iz to ke 4.19, podrobno opišite metodologijo za dolo anje vseh tokov toplote, goriva in 
materiala ter parametre iz omenjene priloge. , podrobno opišite vse merilne metode, predpostavke 
in izra une narejene v ta namen. (Opomba: V kolikor je to smiselno in dodatni podatki in pojasnila 
niso potrebni se lahko sklicujete na odobren na rt spremljanja emisij in na letna poro ila o 
emisijah toplogrednih plinov v kolikor že vsebujejo vse potrebne podatke) 

4.21 V kolikor ste uvozili izmerljivo toploto iz naprav ali drugih subjektov in jo porabili v tej podnapravi 
opišite, kako ste izmerili/dolo ili koli ino toplote, ki prihaja iz naprav ki niso vklju ene v trgovanje 
z emisijami toplogrednih plinov ali drugih subjektov in ki je zaobjeta v podnapravi z referen no 
vrednostjo za proizvode. 

5 PODNAPRAVA Z REFEREN NO VREDNOSTJO ZA TOPLOTO 

To poglavje uporabite samo v kolikor ste v svoji napravi prepoznali vsaj eno podnapravo z referen no 
vrednostjo za toploto. 

Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

5.1 Opišite vse vnose, iznose in pripadajo e emisije, ki so bile identificirane, agregirane in pripisane 
podnapravi z referen no vrednostjo za toploto. V ta namen uporabite tudi diagram/shemo, ki ste jo 
priložili na podlagi to ke 2.2. 

5.2 Za podatke, ki se uporabljajo za dolo anje ravni dejavnosti podrobno opišite, kateri viri so bili 
uporabljeni za zbiranje podatkov, (npr. ra unov ali ustreznih prodajnih podatkovnih baz) za uvoz 
in izvoz, maso ali energetsko bilanco, merilnike toplote ali pare, tabele ipd. Ali obstajajo 
alternativni viri podatkov, ki lahko služijo za potrditev primarnih virov podatkov? 
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5.3 V kolikor so bili na eni proizvodnji liniji proizvedeni razli ni proizvodi, podrobno opišite kako so 
bili vnosi, iznosi in pripadajo e emisije pripisane ustrezni podnapravi. To je pomembno samo, e 
so bili kateri izmed proizvodov spoznani kot proizvodi, ki so izpostavljeni uhajanju ogljika.  

5.4 V kolikor je izmerljiva toplota proizvedena v okviru vaše naprave, pojasnite procese iz katerih 
toplota izhaja in jih povežite s fizi nimi enotami naprave. 

5.5 Za vso proizvedeno, uvoženo in izvoženo izmerljivo toploto opišite medij za prenos toplote vklju no 
s temperaturo medija, tlakom in ravnjo nasi enosti, kjer je to primerno). 

5.6 Opišite kako je bi ugotovljena neto koli ina toplote ter opišite vse meritve glede masnega pretoka, 
temperature in tlaka. Še posebej pojasnite vse opravljene izra une za dolo itev vsebnosti toplote, 
na na in ki bo omogo al popolno razumevanje energetske bilance. 

5.7 V kolikor meritve izmerljive toplote niso bile izvajane za vsaj en del energetske bilance iz to ke 5.6, 
naštejte in opišite obstoje e dokumente (še posebej ra une, proizvodnje stroške, proizvodnje 
protokole) s katerimi lahko zadovoljivo potrdite ocenjene koli ine proizvedene, uvožene ali 
izvožene izmerljive toplote. Takšni dokumenti morajo temeljiti na smiselni in pregledni 
metodologiji, ki tudi jasno razlikuje med toploto iz so asne proizvodnje elektri ne energije in 
toplote in toploto proizvedeno brez soproizvodnje. 

5.8 V kolikor meritve izmerljive toplote niso bile izvajane in ne obstaja noben dokument iz to ke 5.7, 
podrobno opišite in utemeljite vsako predpostavko in vse izra une za ugotovitev okvirnih podatkov 
za izmerljivo toploto, zlasti opišite dolo itev tokov goriva, neto kalori no vrednost in domnevano 
u inkovitost. 

5.9 V kolikor je vaša naprava uvozila izmerljivo toploto iz druge naprave vklju ene v trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov, opišite kako je bila ugotovljena koli ina izmerljive toplote, ki izvira 
iz naprave vklju ene v trgovanje in kjer je to smiselno, kako so bile dolo ene koli ine iz subjektov, 
ki niso vklju eni v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.  

5.10 V kolikor je vaša naprava uvozila toploto iz naprave za proizvodnjo dušikove kisline, opišite kako 
so bile ugotovljene koli ine toplote iz te naprave. Ta informacija je prav tako zahtevana v kolikor 
je proizvodnja dušikove kisline del same naprave (prenos toplote med podnapravami znotraj 
naprave). 

5.11 V kolikor ste izvažali izmerljivo toploto subjektom, ki niso vklju eni v trgovanje, opišite kako ste 
dolo ili status glede uhajanja ogljika procesov v katerih je bila ta toplota porabljena. Povežite, 
kjer je to izvedljivo, subjekte s podnapravami naprav in navedite ustrezno standardno klasifikacijo 
dejavnosti (NACE) in proizvodov (PRODCOM) za katere je bila toplota porabljena.  

5.12 V kolikor ste izvažali toploto zasebnim gospodinjstvom, opišite kako ste ob upoštevanju smernic 
Evropske Komisije dolo ili koli ino izvožene toplote zasebnim gospodinjstvom. 

5.13 V kolikor ste izvažali toploto zasebnim gospodinjstvom, opišite kako ste dolo ili emisije povezane s 
koli inami porabljene toplote v privatnih gospodinjstvih. 

5.14 V kolikor ste izvažali izmerljivo toploto subjektom ki niso vklju eni v trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov, opišite kako so bile ugotovljene v kakšni meri so bile upoštevane izgube 
toplote. 

5.15 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, ustrezno utemeljite pomanjkanja teh podatkov. 
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5.16 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, opišite, kako ste nadomestiti manjkajo e podatke, zlasti pa 
opišite vse predpostavke in konzervativne ocene za dolo itev nadomestnih podatkov. 

5.17 Navedite vse pomembne proizvode ali skupine proizvodov (vklju no z njihovimi NACE / 
PRODCOM šiframi), ki se proizvajajo v okviru naprave s toploto iz te podnaprave, V kolikor ste  v 
predlogo za poror anje podatkov vnesli ustrezne podatke se lahko navezujete nanjo. Opišite tudi 
uporabljene metode in postopke s katerimi ste zagotovili, da ne prihaja do dvojnega štetja (zlasti za 
vmesne proizvode in polizdelke) ali do pomanjkljivega štetja emisij. 

5.18 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije iz ene ali dveh podnaprav z referen no vrednostjo za 
toploto služijo tako sektorjem ki so izpostavljeni premestitvi emisij (CL), kot sektorjem, ki niso 
izpostavljeni premestitvi emisij (non-CL), zagotovite podrobne informacije kako je bila upravi ena 
koli ina izmerljive toplote za vašo napravo razdeljena med CL in ne-CL podnapravo z referen no 
vrednostjo za toploto. Pripišite, kolikor je to mogo e, tokove izmerljive toplote posameznim enotam 
naprave. V kolikor ste uporabili pravilo 95% ( len 10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke, in na in, 
kako ste to pravilo uporabili. 

5.19 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za toploto služijo 
tako sektorjem ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi sektorjem, ki 
niso izpostavljeni premestitvi emisij (ne-CL), opišite merilni sistem, ki ga uporabljate za dolo anje 
navedenih neto koli in toplote. Opišite tudi mesto in vrsto merilnih instrumentov v napravi za 
dolo evanje teh tokov. 

5.20 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za toploto služijo 
tako sektorjem, ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi sektorjem, ki 
niso izpostavljeni premestitvi emisij (ne-CL) in meritve izmerljive toplote niso bile izvajane, kot je 
opisano v to ki 5.19, podrobno opišite vse predpostavke in izra une za dolo itev deleža toplote, ki 
odpade na CL in na non-CL podnapravo z referen no vrednostjo za toploto. V kolikor ste uporabili 
pravilo 95% ( len 10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke, in na in, kako ste to pravilo uporabili. 

5.21 V kolikor je bila za etna nastavljena zmogljivost naprave dolo ena na podlagi mese nih podatkov, 
opišite kako so bili mese ni podatki agregirani in ocenite kakšna je kakovost teh podatkov. 

5.22 V kolikor za etne nastavljene zmogljivosti naprave ni bilo mo  dolo iti na podlagi mese nih 
podatkov, utemeljite in opišite uporabljene postopke za uporabo eksperimentalnega preverjanja 
zmogljivosti naprave. Zlasti podrobno pojasnite vse pogoje obratovanja naprave ter tudi pogoje 
obratovanja drugih podnaprav, ki uvažajo in porabljajo materiale, izmerljivo toploto, gorivo, 
odpadne pline ali elektriko iz istega toka vira kot obravnavana podnaprava, v kolikor ima to vpliv 
na obratovanje podnaprave, ki jo obravnavate. 

5.23 V kolikor so bile v napravi v obdobju od 1. januarja 2005 do 30. junija 2011 izvedene pomembne 
spremembe zmogljivosti, opišite fizi ne spremembe v zvezi s tehni no konfiguracijo. 

5.24 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 5.23, podrobno opišite, kako je bila 
dolo ena za etna nastavljena zmogljivosti te podnaprave z referen no vrednostjo za toploto. 

5.25 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 5.23, podrobno opišite, kako je bila 
ugotovljene dodana ali zmanjšana zmogljivost podnaprave. 

5.26 V kolikor ste poro ali fizi ne spremembe v skladu s to ko 5.23, opišite vse predpostavke in 
podatke, uporabljene za ugotovitev, da je sprememba zmogljivosti takšna, da se šteje kot 
pomembna. Zlasti dokažite, da lahko podnaprava po spremembi, deluje z zmogljivostjo, ki je vsaj 
10% ve ja (manjša), v primerjavi z za etno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave (pred prvo 
fizi no spremembo), ali da ima spremenjena raven aktivnosti za to podnapravo za posledico 
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dodelitev ve  kot 50.000 emisijskih kuponov, ki predstavljajo vsaj 5% letnega števila brezpla no 
dodeljenih emisijskih kuponov. 

5.27 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 5.23, podrobno 
opišite, kako ste ugotovili faktor pretekle rabe zmogljivosti naprave (HCUF), ki ga je potrebno 
dolo iti v skladu s lenom 9 (9) CIMs. 

5.28 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 5.23, opišite 
metodologijo in vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve »za etka spremenjene dejavnosti " v 
skladu s lenom 3 (o) CIMs. 

5.29 V kolikor je vaša naprava za ela delovati v izbranem izhodiš nem obdobju, opišite metodologijo in 
vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve "za etka obi ajne dejavnosti" v skladu s lenom 3 (n) 
CIMs. Pri tem jasno razlo ite me med CL in ne-CL podnapravo z referen no vrednostjo za toploto. 

5.30 V kolikor naprava deluje že najmanj dve koledarski leti v upoštevanem izhodiš nem obdobju, 
podrobno opišite, kako je bil ugotovljen ustrezen faktor uporabe zmogljivosti (RCUF) za to 
podnapravo z referen no vrednostjo za toploto. Posredujte tudi informacije o nameravani obi ajni 
aktivnosti naprave, vzdrževanju normalnem proizvodnem ciklu o tehnikah u inkovite rabe energije 
in emisijah toplogrednih plinov in o tipi nih izkoriš enosti naprav v sektorju v primerjavi z 
obravnavano podnapravo. 

6 PODNAPRAVA Z REFEREN NO VREDNOSTJO ZA GORIVO 

To poglavje uporabite samo v kolikor ste v svoji napravi prepoznali vsaj eno podnapravo z referen no 
vrednostjo za gorivo. 

Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

6.1 Opišite vse vnose, iznose in pripadajo e emisije, ki so bile identificirane, agregirane in pripisane 
podnapravi z referen no vrednostjo za gorivo. V ta namen uporabite diagram/shemo, ki ste jo 
priložili na podlagi to ke 2.2. 

6.2 Za podatke, ki se uporabljajo za dolo anje ravni dejavnosti podrobno opišite, kateri viri so bili 
uporabljeni za zbiranje podatkov (npr. ra unov ali ustreznih prodajnih podatkovnih baz) za uvoz in 
izvoz, maso ali energetsko bilanco, tabele ipd. Ali obstajajo alternativni viri podatkov, ki lahko 
služijo za potrditev primarnih virov podatkov? 

6.3 V kolikor so bili na eni proizvodnji liniji proizvedeni razli ni proizvodi, podrobno opišite kako so 
vnosi, iznosi in pripadajo e emisije bile pripisane ustrezni podnapravi. To je pomembno samo, e 
so bili kateri izmed proizvodov spoznani kot proizvodi, ki so izpostavljeni premestitvi emisij. 

6.4 V kolikor je v vaši napravi na razpolago izmerljiva toplota in ste identificirali podnapravo z 
referen no vrednostjo za gorivo, opišite kako ste presodili, da ni med izmerljivo toploto in 
podnapravo z referen no vrednostjo za gorivo prišlo do manjkajo ih emisij ali do dvojnega štetja 
emisij. Kjer je to mogo e, identificirajte tokove vira in pripadajo e enote naprave za tudi vsako 
koli ino neizmerljive toplote.  

6.5 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, ustrezno utemeljite pomanjkanja teh podatkov. 
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6.6 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, opišite, kako ste nadomestiti manjkajo e podatke, zlasti pa 
opišite vse predpostavke in konzervativne ocene za dolo itev nadomestnih podatkov. 

6.7 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije iz ene ali dveh podnaprav z referen no vrednostjo za 
gorivo služijo tako sektorjem, ki so izpostavljeni premestitvi emisij (CL), kot sektorjem, ki niso 
izpostavljeni premestitvi emisij (non-CL), zagotovite podrobne informacije kako je bila upravi ena 
koli ina porabljenega goriva za vašo napravo razdeljena med CL in ne-CL podnapravo z 
referen no vrednostjo za gorivo. Pripišite, kolikor je to mogo e, tokove vira posameznim enotam 
naprave. V kolikor ste uporabili pravilo 95% ( len 10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke in na in, 
kako ste to pravilo uporabili. 

6.8 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za gorivo služijo 
tako sektorjem, ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi sektorjem, ki 
niso izpostavljeni premestitvi emisij (ne-CL), opišite merilni sistem, ki ga uporabljate za dolo anje 
navedenih neto zneskov toplote. Opišite tudi mesto in vrsto merilnih instrumentov v napravi za 
dolo evanje teh tokov. 

6.9 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za gorivo služijo 
tako sektorjem, ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi sektorjem, ki 
niso izpostavljeni premestitvi emisij(ne-CL), in meritve kot je opisano v to ki 6.8 niso bile izvajane, 
podrobno opišite vse predpostavke in izra une za dolo itev deleža goriva, ki odpade na CL in na 
non-CL podnapravo z referen no vrednostjo za gorivo. V kolikor ste uporabili pravilo 95% ( len 
10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke in na in, kako ste to pravilo uporabili. 

6.10 V kolikor je bila za etna nastavljena zmogljivost naprave dolo ena na podlagi mese nih podatkov, 
opišite kako so bili mese ni podatki agregirani in ocenite kakšna je kakovost teh podatkov. 

6.11 V kolikor za etne nastavljene zmogljivosti naprave ni bilo mo  dolo iti na podlagi mese nih 
podatkov, utemeljite in opišite uporabljene postopke za uporabo eksperimentalnega preverjanja 
zmogljivosti naprave. Zlasti podrobno pojasnite vse pogoje obratovanja naprave ter tudi pogoje 
obratovanja drugih podnaprav, ki uvažajo in porabljajo materiale, izmerljivo toploto, gorivo, 
odpadne pline ali elektriko iz istega toka vira kot obravnavana podnaprava, v kolikor ima to vpliv 
na obratovanje podnaprave, ki jo obravnavate. 

6.12 V kolikor so bile v napravi v obdobju od 1. januarja 2005 do 30. junija 2011 izvedene pomembne 
spremembe zmogljivosti, opišite fizi ne spremembe v zvezi s tehni no konfiguracijo. 

6.13 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 6.12, podrobno opišite, kako je bila 
dolo ena za etna nastavljena zmogljivosti te podnaprave z referen no vrednostjo za gorivo. 

6.14 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 6.12, podrobno opišite, kako je bila 
ugotovljene dodana ali zmanjšana zmogljivost podnaprave.  

6.15 V kolikor ste poro ali fizi ne spremembe v skladu s to ko 6.12, opišite vse predpostavke in 
podatke, uporabljene za ugotovitev, da je sprememba zmogljivosti takšna, da se šteje kot 
pomembna. Zlasti dokažite, da lahko podnaprava po spremembi, deluje z zmogljivostjo, ki je vsaj 
10% ve ja (manjša), v primerjavi z za etno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave (pred prvo 
fizi no spremembo), ali da ima spremenjena raven aktivnosti za to podnapravo za posledico 
dodelitev ve  kot 50.000 emisijskih kuponov, ki predstavljajo vsaj 5% letnega števila brezpla no 
dodeljenih emisijskih kuponov. 

6.16 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 6.12, podrobno 
opišite, kako ste ugotovili, faktor pretekle rabe zmogljivosti naprave (HCUF), ki ga je potrebno 
dolo iti v skladu s lenom 9 (9) CIMs. 
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6.17 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 6.12, opišite 
metodologijo in vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve "za etka spremenjene dejavnosti " v 
skladu s lenom 3 (o) CIMs. 

6.18 V kolikor je vaša naprava za ela delovati v izbranem izhodiš nem obdobju, opišite metodologijo in 
vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve "za etka obi ajne dejavnosti" v skladu s lenom 3 (n) 
CIMs. Pri tem jasno razlo ite me med CL in ne-CL podnapravo z referen no vrednostjo za gorivo. 

6.19 V kolikor naprava deluje že najmanj dve koledarski leti v upoštevanem izhodiš nem obdobju, 
podrobno opišite, kako je bil ugotovljen ustrezen faktor uporabe zmogljivosti (RCUF) za to 
podnapravo z referen no vrednostjo za gorivo. Posredujte tudi informacije o nameravani obi ajni 
aktivnosti naprave, vzdrževanju normalnem proizvodnem ciklu o tehnikah u inkovite rabe energije 
in emisijah toplogrednih plinov in o tipi nih izkoriš enosti naprav v sektorju v primerjavi z 
obravnavano podnapravo. 

6.20 V kolikor se v napravi izvaja sežiganje in le to že ni bilo vklju eno v podnapravi z referen no 
vrednostjo za proizvod, pojasnite kako je bilo to sežiganje uvrš eno med „varnostno sežiganje” 
( len 3 (p) CIMs) in ostalo sežiganje. 

6.21 V kolikor je varnostno sežiganje pomembno za vašo napravo in ni vklju eno v podnapravi z 
referen no vrednostjo za proizvode, pojasnite uporabljeno metodo za ugotavljanje ustreznih 
koli in goriva ( lokacijo in vrsto merilne opreme, predpostavke in izra une v kolikor je to 
primerno). 

7 PODNAPRAVA Z REFEREN NO VREDNOSTJO ZA PROCESNE EMISIJE 

To poglavje uporabite samo v kolikor ste v svoji napravi prepoznali vsaj eno podnapravo z referen no 
vrednostjo za procesne emisije. 

Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

7.1 Opišite vse vnose, iznose in pripadajo e emisije, ki so bile identificirane, agregirane in pripisane 
podnapravi z referen no vrednostjo za procesne emisije. V ta namen uporabite diagram/shemo, ki 
ste jo priložili na podlagi to ke 2.2. 

7.2 V kolikor je toplogredni plin ki izhaja iz podnaprave z referen no vrednostjo za procesne emisije 
CO2, tukaj navedite ali so odpadni plini za napravo relevantni. Navežite se na vaše odgovore iz 
poglavja 8. 

7.3 V kolikor je toplogredni plin, ki izhaja iz podnaprave z referen no vrednostjo za procesne emisije 
CO2 in odpadni plini niso relevantni opišite, katere aktivnosti, navedenih v lenu 3 (h) CIMs se 
izvajajo v vaši napravi. 

7.4 V kolikor so bili na eni proizvodnji liniji proizvedeni razli ni proizvodi, podrobno opišite kako so 
bili vnosi, iznosi in pripadajo e emisije pripisane ustrezni podnapravi. To je pomembno samo, e 
so bili kateri izmed proizvodov spoznani kot proizvodi, ki so izpostavljeni premestitvi emisij. 

7.5 Za podatke, ki se uporabljajo za dolo anje ravni dejavnosti podrobno opišite, kateri viri so bili 
uporabljeni za zbiranje podatkov, (npr. ra unov ali ustreznih prodajnih podatkovnih baz za uvoz in 
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izvoz, maso ali energetsko bilanco, ipd). Ali obstajajo alternativni viri podatkov, ki lahko služijo za 
potrditev primarnih virov podatkov? 

7.6 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, ustrezno utemeljite pomanjkanja teh podatkov. 

7.7 V kolikor ustrezni podatki manjkajo, opišite, kako ste nadomestiti manjkajo e podatke, zlasti pa 
opišite vse predpostavke in konzervativne ocene za dolo itev nadomestnih podatkov. 

7.8 Opišite kako ste razlo ili ali podnaprava z referen no vrednostjo za procesne emisije služi 
sektorjem ali podsektorjem izpostavljenim premestitvi emisij. Naštejte vse relevantne proizvode ali 
skupine proizvodov (vklju no z njihovimi NACE in PRODCOM šiframi), ki so proizvedene v okviru 
vaše naprave in so povezane z podnapravo z referen no vrednostjo za procesne emisije. Prav tako 
opišite metode s katerimi ste zlasti pri polizdelkih in stranskih proizvodih zagotovili, da ne prihaja 
do dvojnega štetja.  

7.9 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije iz ene ali dveh podnaprav z referen no vrednostjo za 
procesne emisije služijo tako sektorjem, ki so izpostavljeni premestitvi emisij (CL), kot sektorjem ki 
niso izpostavljeni premestitvi emisij (non-CL), zagotovite podrobne informacije kako je bila 
upravi ena koli ina procesnih emisij za vašo napravo razdeljena med CL in ne-CL podnapravo z 
referen no vrednostjo za procesne emisije. Pripišite, kolikor je to mogo e, tokove vira posameznim 
enotam naprave. V kolikor ste uporabili pravilo 95% ( len 10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke, 
in na in, kako ste to pravilo uporabili. 

7.10 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za procesne emisije 
služijo tako sektorjem, ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi 
sektorjem ki niso izpostavljeni premestitvi emisij(ne-CL), opišite merilni sistem, ki ga uporabljate 
za dolo anje navedenih tokov vira. Opišite tudi mesto in vrsto merilnih instrumentov v napravi za 
dolo evanje teh tokov. 

7.11 V kolikor vnosi, iznosi in ustrezne emisije podnaprave z referen no vrednostjo za procesne emisije 
služijo tako sektorjem, ki so izpostavljeni visokemu tveganju uhajanja ogljika (CL) kot tudi 
sektorjem, ki niso izpostavljeni premestitvi emisij(ne-CL), in meritve niso bile izvajane, kot je 
opisano v to ki 7.10, podrobno opišite vse predpostavke in izra une za dolo itev deleža toka 
procesnih emisij, ki odpade na CL in na non-CL podnapravo z referen no vrednostjo za procesne 
emisije. V kolikor ste uporabili pravilo 95% ( len 10 (5) CIMs), pojasnite predpostavke, in na in, 
kako ste to pravilo uporabili. 

7.12 V kolikor je bila za etna nastavljena zmogljivost naprave dolo ena na podlagi mese nih podatkov, 
opišite kako so bili mese ni podatki agregirani in ocenite kakšna je kakovost teh podatkov. 

7.13 V kolikor za etne nastavljene zmogljivosti naprave ni bilo mo  dolo iti na podlagi mese nih 
podatkov, utemeljite in opišite uporabljene postopke za uporabo eksperimentalnega preverjanja 
zmogljivosti naprave. Zlasti podrobno pojasnite vse pogoje obratovanja naprave ter tudi pogoje 
obratovanja drugih podnaprav, ki uvažajo in porabljajo materiale, izmerljivo toploto, gorivo, 
odpadne pline ali elektriko iz istega toka vira kot obravnavana podnaprava, v kolikor ima to vpliv 
na obratovanje podnaprave, ki jo obravnavate. 

7.14 V kolikor so bile v napravi v obdobju od 1. januarja 2005 do 30. junija 2011 izvedene pomembne 
spremembe zmogljivosti, opišite fizi ne spremembe v zvezi s tehni no konfiguracijo. 

7.15 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 7.14, podrobno opišite, kako je bila 
dolo ena za etna nastavljena zmogljivosti te podnaprave z referen no vrednostjo za procesne 
emisije. 
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7.16 V kolikor ste poro ali o fizi nih spremembah, pod to ko 7.14, podrobno opišite, kako je bila 
ugotovljene dodana ali zmanjšana zmogljivost podnaprave.  

7.17 V kolikor ste poro ali fizi ne spremembe v skladu s to ko 7.14, opišite vse predpostavke in 
podatke, uporabljene za ugotovitev, da je sprememba zmogljivosti takšna, da se šteje kot 
pomembna. Zlasti dokažite, da lahko podnaprava po spremembi, deluje z zmogljivostjo, ki je vsaj 
10% ve ja (manjša), v primerjavi z za etno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave (pred prvo 
fizi no spremembo), ali da ima spremenjena raven aktivnosti za to podnapravo za posledico 
dodelitev ve  kot 50.000 emisijskih kuponov, ki predstavljajo vsaj 5% letnega števila brezpla no 
dodeljenih emisijskih kuponov. 

7.18 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 7.14, podrobno 
opišite, kako ste ugotovili, faktor pretekle rabe zmogljivosti naprave (HCUF), ki ga je potrebno 
dolo iti v skladu s lenom 9 (9) CIMs. 

7.19 V kolikor ste poro ali o pomembnih spremembah zmogljivosti, v skladu s to ko 7.14, opišite 
metodologijo in vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve "za etka spremenjene dejavnosti 
naprave" v skladu s lenom 3 (o) CIMs. 

7.20 V kolikor je vaša naprava za ela delovati v izbranem izhodiš nem obdobju, opišite metodologijo in 
vse predpostavke, ki so privedle do dolo itve "za etka obi ajne dejavnosti" v skladu s lenom 3 (n) 
CIMs. Pri tem jasno razlo ite me med CL in ne-CL podnapravo z referen no vrednostjo za 
procesne emisije. 

7.21 V kolikor naprava deluje že najmanj dve koledarski leti v upoštevanem izhodiš nem obdobju, 
podrobno opišite, kako je bil ugotovljen ustrezen faktor uporabe zmogljivosti (RCUF) za to 
podnapravo z referen no vrednostjo za procesne emisije. Posredujte tudi informacije o nameravani 
obi ajni aktivnosti naprave, vzdrževanju normalnem proizvodnem ciklu o tehnikah u inkovite rabe 
energije in emisijah toplogrednih plinov in o tipi nih izkoriš enosti naprav v sektorju v primerjavi 
z obravnavano podnapravo. 

8 ODPADNI PLINI 

To poglavje uporabite samo v kolikor ste v mejah naprave prepoznali pojavljanje odpadnih plinov, ki so 
izven meja katerekoli podnaprave z referen no vrednostjo za proizvode. 

Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

8.1 V kolikor so bili v napravi proizvedeni odpadni plini opišite goriva in procese iz katerih odpadni 
plini izhajajo, pri tem pa se navežite na fizi ne enote naprave. 

8.2 V kolikor so bili odpadni plini v napravi proizvedeni, izvoženi ali uvoženi, opišite kako so bili 
ugotovljeni masni ali volumski tokovi plinov, podatki o sestavi in neto kalori ni vrednosti odpadnih 
plinov.  

8.3 V kolikor meritve masnih ali volumskih tokov, sestave in neto kalori ne vrednosti odpadnih plinov 
niso bile izvajane, naštejte in opišite vsak obstoje  dokument (zlasti ra une) s katerimi lahko 
zadostno izkažete ocenjene koli ine, sestavo in neto kalori no vrednost odpadnega plina, ki je bil 
proizveden, uvožen ali izvožen. Takšni dokumenti morajo temeljiti na smiselni in pregledni 
metodologiji. 
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8.4 V kolikor meritve masnih ali volumskih tokov, sestave in neto kalori ne vrednosti odpadnih plinov 
niso bile izvajane, in dokumentacija iz to ke 8.3 ne obstaja, opišite vse predpostavke, 
konzervativne ocene in vse izra une na podlagi katerih so bili ugotovljeni okvirni podatki. Zlasti 
opišite postopek dolo anja toka odpadnih plinov, podatkov o sestavi in domnevne neto kalori ne 
vrednosti. Takšne ocene morajo temeljiti na smiselni in pregledni metodologiji. 

8.5 V kolikor so bili odpadni plini uvoženi, opišite kako ste dolo ili ali ti plini izvirajo iz naprave 
vklju ene v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ali ne. 

8.6 V kolikor so bili odpadni plini izvoženi opišite, kako je bilo dolo eno ali so naprave kjer so bili 
odpadni plini porabljeni vklju ene v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ali ne. 

8.7 V kolikor so bili odpadni plini izvoženi opišite, kako je bilo dolo eno ali so se6ktorji kjer so bili 
odpadni plini porabljeni izpostavljeni premestitvi emisij ali ne. 

8.8 V kolikor je primerno, opišite, kako ste dolo ili koli ino odpadnih plinov, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo elektri ne energije. 

Opomba: V kolikor so bili odpadni plini, ki niso vklju eni v podnaprave z referen no vrednostjo za 
proizvode, sežgani v vaši napravi, se prepri ajte, da izpolnite tudi poglavje 6, zlasti vprašanja, 6.20 in 
6.21. 

9 ELEKTRI NA ENERGIJA 

To poglavje je pomembno samo v kolikor je bila v napravi proizvedena elektri na energija v obdobju od  1.1.2005-
31.12.2010 za ugotovitev ali je naprava proizvajalec elektrike kot je opredeljeno v lenu 3(u) Direktive 2009/29/EC 
ali v kolikor je podnaprava z referen no vrednostjo za proizvode obravnavana z možnostjo izmenljivosti elektri ne 
energije in goriva.  
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Vsi izra uni morajo biti popolni in razumljivi. V kolikor so izra uni preve  zapleteni, da bi jih navedli v 
tem dokumentu, priložite datoteko z omenjenimi izra uni in ostalo pomembno dokumentacijo s katero so 
izra uni podprti. Dodajte tudi sklic na to datoteko v listu "I_komentarji" predloge za zbiranje podatkov. 
Izra une lahko dodate tudi neposredno v drugi del omenjenega lista. 

9.1 V kolikor v okviru vaše naprave proizvajate elektri no energijo, opišite procese iz katerih elektrika 
izhaja, le te pa vežite na fizi ne enote naprave. Zlasti identificirajte vse enote za soproizvodnjo 
elektri ne energije in toplote. 

9.2 Opišite merilne sisteme (lokacija, vrsto, ...) se uporabljajo za dolo anje podatkov o proizvodnji, 
porabi, vnosu in izvozu elektri ne energije, kot je primerno, ali katere koli dokumente, ki se 
uporabljajo v ta namen (predvsem ra une, proizvodni protokoli, ...). Podrobno opišite vse 
predpostavke, konservativne ocene in vse opravljene izra une za dolo itev ocenjenih podatkov. Pri 
enotah so asne proizvodnje elektri ne energije in toplote zlasti opišite na in dolo itve porabe 
goriva, neto kalori no vrednost in ocenjeno u inkovitost enote.  

10 TEHNI NE POVEZAVE Z DRUGO NAPRAVO 

To poglavje se uporablja samo, v kolikor ste v napravi identificirali tehni ne povezave z drugimi 
napravami (npr. ezmejni tok toplote, odpadnih plinov ali prenesenega CO2).  

Upoštevajte, da je potrebno podrobnejše informacije o ezmejnih toplotnih tokovih posredovati v 
poglavju 5. 

10.1 Opišite tehni ne povezave med napravami ki so vklju ene v trgovanje in jih pripišite posameznim 
enotam naprave v kolikor je to mogo e. 

10.2 Opišite, na katere podnaprave in enote naprave vplivajo te tehni ne povezave. 

10.3 Opišite, kako ste ocenili ali je naprava ali podjetje s katerim imate tehni no povezavo  vklju en v 
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ali ne. 

10.4 Opišite, kako ste ocenili, ali je naprava ali podjetje, ki je z vami tehni no povezana, opravlja 
dejavnost daljinskega ogrevanja ali ne. 

10.5 Opišite, kako ste ocenili, ali je naprava ali podjetje, ki je z vami tehni no povezan, proizvajalec 
dušikove kisline. 

11 PRIDOBIVANJE PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PODATKOV  

11.1 Posredujte poenostavljeno analizo nadzornih tveganj, povezanih s postopki upravljanja s podatki, 
ki prepre ujejo bistveno napa ne navedbe, povezane s tem poro ilom. 

11.2 Opišite najpomembnejše ukrepe za nadzor in aktivnosti, ki ste jih izvedli za zmanjševanje tveganj, 
opredeljenih v to ki 11.1. 

11.3 Opišite, kako je bilo zagotovljeno, da so bili uporabljeni samo podatki z najve jo dosegljivo 
to nostjo. Opišite predvsem preverjanje kakovosti podatkov, zlasti horizontalne kontrole (npr. 
primerjava podatkov iz razli nih virov) in vertikalne kontrole ( asovno usklajenost). Kjer je 
primerno, je potrebno zagotovit sklicevanje, na standarde ali zakonodajo, na katerih temelji 
dolo itev podatkov. 
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11.4 Kako se pridobljeni podatki obdelujejo in shranjujejo? Kako je zagotovljena kakovost shranjenih 
in prenesenih podatkov skozi celoten proces ravnanja s podatki? V kolikor je primerno, na kratko 
opišite ustrezne informacijske sisteme. 

11.5 V kolikor v drugih poglavjih še niste opisali, kako ste zagotovili, da ni prišlo do dvojnega štetja 
vhodov, izhodov in ustreznih emisij ali da del emisij sploh ni bil upoštevan, lahko postopke in 
kontrolne to ke opišete tukaj. 

 




































































