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Wyjaśnienia 

 

Cel dokumentu 

Celem dokumentu pn. Synopsis przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski w 
zakresie klimatu i emisji do powietrza (Synopsis) jest wsparcie przygotowania i 
realizacji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -
2020. 

Zakres 

Synopsis stanowi wybór aktów prawnych Unii Europejskiej, Polski i Umów 
Międzynarodowych (Konwencje, Protokoły, Poprawki) w tym pozalegislacyjnych, 
zwanych dalej „dokumentami”, w których kwestie klimatyczne (wpływ na klimat, 
wpływ zmian klimatu na przedsięwzięcia, wrażliwość/odporność na klęski 
żywiołowe) i emisji do powietrza są uregulowane. 

Układ dokumentu: 

Synopsis zostało podzielone na następujące części: 

1) Przepisy Unii Europejskiej, w ramach których został wprowadzony podział na 
dokumenty legislacyjne (osobno Dyrektywy, Rozporządzenia wraz z 
Decyzjami) i nielegislacyjne. 

2) Przepisy polskie, w ramach których został wprowadzony podział na 
dokumenty legislacyjne (osobno Ustawy, Rozporządzenia) i 
nielegislacyjne. 

3) Umowy Międzynarodowe. 
Każdy z dokumentów wskazanych w Synopsis został opatrzony unikatowym 
numerem. 
Każdy z dokumentów znajdujących się na liście Synopsis posiada własną 
Metrykę. 

Układ formalny Metryk: 

Dokumenty wskazane w Synopsis zostały omówione w Metrykach - według 
przyjętych założeń formalnych scharakteryzowanych poniżej. 

Każda metryka składa się z następujących pól: Tytuł dokumentu wraz z 
numerem porządkowym identycznym z numerem ze Spisu dokumentów, 
Publikator, Inwestorzy których dotyczą przepisy, Cel, Zakres, Skutki dla 
Inwestora, Odniesienia do innych dokumentów. 

Tytuł: w przypadku tekstu w j. angielskim, przy braku oficjalnego tłumaczenia na j. 
polski, tytuł dokumentu został podany w j. angielskim. 

Publikator: w przypadku dokumentów, które nie zostały opublikowane w 
Dzienniku UE serii L, C lub jako dokument COM, Dzienniku Ustaw lub Monitorze 
Polskim, zostało to oznaczone symbolem n/a (not applicable). 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: określenie, jakich Inwestorów może 
dotyczyć dokument. W przypadku, gdy charakter dokumentu nie pozwalał określić 
grupy Inwestorów zostało to oznaczone poprzez użycie sformułowania Dokument 
ogólny lub Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: wskazanie celu, w jakim został wydany dokument. 

Zakres: wskazanie głównych obszarów i zagadnień, które porusza dany 
dokument. 

Skutki dla Inwestora: określenie, jakie obowiązki lub/i skutki może zrodzić 
dokument dla Inwestorów. W przypadku braku bezpośrednich skutków lub/i 
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obowiązków, zwłaszcza w przypadku dokumentów nielegislacyjnych oraz Umów 
Międzynarodowych (które nie wywołują skutków bezpośrednio dla Inwestorów), 
zostało to oznaczone w tej kategorii jako Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: w tej kategorii zostały wskazane 
odniesienia do dokumentów dotyczących klimatu, emisji do powietrza lub innych 
występujących w tekstach przeanalizowanych dokumentów, z podziałem na 
kategorie: 
- Dyrektywy: Dyrektywy, Dyrektywy wykonawcze do dyrektywy, Rozporządzenia 

wykonawcze do dyrektywy, Decyzje wykonawcze do dyrektywy, Akty 
wykonawcze, Decyzje dot. dyrektywy, Inne akty dot. dyrektywy, Odwołania, 

- Rozporządzenia (EU): Rozporządzenia wykonawcze Komisji, Rozporządzenia 
delegowane Komisji, Decyzje wykonawcze Komisji, Akty wykonawcze, 
Pozostałe akty wykonawcze, Decyzje Komisji, Odwołania; 

- Decyzje: Akty wykonawcze, Odwołania; 
- Nielegislacyjne (EU): Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje, Inne; 
- Ustawy: Dyrektywy, Rozporządzenia, Akty wykonawcze, Odwołania; 
- Rozporządzenia (PL): Odniesienia, Odwołania; 
- Nielegislacyjne (PL): Odwołania; 
- Umowy międzynarodowe: Odwołania. 
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Spis Dokumentów 

1. Przepisy Unii Europejskiej 

1.1 Legislacyjne – Dyrektywy 

1.1.1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

1.1.2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (EIA) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze zm.) 

1.1.3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) 
(Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

1.1.4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 
października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas 
tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz.U.UE.L.2009.285.36.ze 
zm.) 

1.1.5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i 
olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki 
żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG 
(Dz.U.UE.L.2009.140.88) 

1.1.6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

1.1.7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/40/WE z dnia 17 maja 2006 r. 
dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U.UE.L.2006.161.12) 

1.1.8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.2005.23.3.ze 
zm.) 

1.1.9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 
r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku 
stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 
produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE 
(Dz.U.UE.L.2004.143.87.ze zm.) 

1.1.10 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze zm.) 

1.1.11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.UE.L.2001.309.22.ze zm.) 
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1.1.12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/25/WE z dnia 22 maja 2000 r. 
w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom 
pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca 
dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz.U.UE.L.2000.173.1.ze zm.) 

1.1.13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze 
składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw 
(Dz.U.UE.L.1994.365.24.ze zm.) 

1.1.14 Dyrektywa Rady (87/217/EWG) z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu 
(Dz.U.UE.L.1987.85.40.ze zm.) 

1.2 Legislacyjne – Rozporządzenia, Decyzje 

1.2.1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z 
postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat 
dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” , deklaracji zarządczej, 
strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki 
przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru 
sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Dz.U.UE.L.2015.38.1) 

1.2.2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 
2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 
19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.2014.318.5) 

1.2.3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 
r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz.U.UE.L.2014.286.1) 

1.2.4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 
r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących 
instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L.2014.271.16) 

1.2.5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących 
transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z 
wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań 
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu 
rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7) 

1.2.6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 
r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji 
zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U.UE.L.2014.203.23.ze zm.) 
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1.2.7 Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" 
(Dz.U.UE.L.2014.169.77) 

1.2.8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U.UE.L.2014.150.195.ze zm.) 

1.2.9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5) 

1.2.10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla 
programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.87.1) 

1.2.11 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.74.1) 

1.2.12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w 
zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów 
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii 
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(Dz.U.UE.L.2014.69.65.ze zm.) 
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1.2.13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie 
do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a 
Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” , klasyfikację kategorii interwencji dla 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.57.7) 

1.2.14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze zm.) 

1.2.15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

1.2.16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie 
określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2013.299.32) 

1.2.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 
maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na 
poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmian klimatu, oraz 
uchylającego decyzję 280/2004/WE (Dz.U.UE.L.2013.165.13.ze zm.) 

1.2.18 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze zm.) 

1.2.19 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

1.2.20 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. 
ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 
stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz.U.UE.L.2011.315.1) 
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1.2.21 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalającego, 
na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne 
ograniczenia w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu 
projektów związanych z gazami przemysłowymi (Dz.U.UE.L.2011.149.1) 

1.2.22 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie 
mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do 
celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.2011.147.4) 

1.2.23 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie 
nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.2011.79.4) 

1.2.24 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2010.302.1.ze zm.) 

1.2.25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 
września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (wersja 
przekształcona) (Dz.U.UE.L.2009.286.1.ze zm.) 

1.2.26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie 
wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą 
wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 
stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla 
każdego operatora statków powietrznych (Dz.U.UE.L.2009.219.1.ze zm.) 

1.2.27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 
czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o 
dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 
2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U.UE.L.2009.188.1) 

1.2.28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2007 z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U.UE.L.2007.171.1.ze zm.) 

1.2.29 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. 
ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz 
zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji 
(Dz.U.UE.L.2007.161.33.ze zm.) 

1.2.30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006 (WE) z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U.UE.L.2006.33.1.ze zm.) 
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1.2.31 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności 
(Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. U. UE.L.2011.167.1.ze zm.) 

1.2.32 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów (Dz.U.UE.L.2008.199.1.ze zm.) 

1.2.33 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 9322 z dnia 11 grudnia 2014 r. w 
sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji 
kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2014.358.36) 

1.2.34 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 9720 z dnia 31 października 2014 r. 
określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na 
okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego 
producenta lub importera, który zgłosił wprowadzenie do obrotu 
wodorofluorowęglowodorów na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2014.318.28) 

1.2.35 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2014) 7517 z dnia 30 października 2014 r. 
określająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być 
udostępniane przez państwa członkowskie na temat technik zintegrowanego 
zarządzania emisjami stosowanych w rafineriach ropy naftowej i gazu, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
(Dz.U.UE.L.2014.315.15) 

1.2.36 Decyzja Komisji nr C(2014) 7809 z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz 
sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji na lata 2015-2019 (Dz.U.UE.L.2014.308.114) 

1.2.37 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 974 z dnia 18 lutego 2014 r. 
ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania 
z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U.UE.L.2014.50.22) 

1.2.38 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. dotycząca 
dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 
zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE 
(2013/634/UE) (Dz.U.UE.L.2013.292.19) 

1.2.39 Decyzja Komisji nr C(2013) 1708 z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne 
limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (2013/162/UE) 
(Dz.U.UE.L.2013.90.106) 

1.2.40 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 2948 z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca 
określania okresów rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(Dz.U.UE.L.2012.123.44) 
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1.2.41 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 613 z dnia 10 lutego 2012 r. 
ustanawiająca zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych 
i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, 
oraz zapewnienia ich jakości (Dz.U.UE.L.2012.63.1) 

1.2.42 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2012) 612 z dnia 10 lutego 2012 r. 
ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których 
mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie 
emisji przemysłowych (Dz.U.UE.L.2012.52.12) 

1.2.43 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2011) 9068 (2011/850/WE) z dnia 12 grudnia 
2011 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany 
informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza 
(Dz.U.UE.L.2011.335.86) 

1.2.44 Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogólnounijnej ilości 
uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)-d) dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.2011.173.13) 

1.2.45 Decyzja Komisji nr C(2011) 2772 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2011.130.1.ze zm.) 

1.2.46 Decyzja Komisji C(2011)1328 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych 
emisji lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.2011.61.42) 

1.2.47 Decyzja Komisji nr K (2011) 1983 wersja ostateczna z 29 marca 2011 r. w sprawie 
metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię 
elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 
2003/87/WE (decyzja niepublikowana) 

1.2.48 Decyzja Komisji nr C(2010) 4955 z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny 
format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 
2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji 
lotnych związków organicznych (Dz.U.UE.L.2010.301.4) 

1.2.49 Decyzja Komisji nr C(2010) 7180 z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w 
całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na 
rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (Dz.U.UE.L.2010.279.34.ze zm.) 

1.2.50 Decyzja Komisji nr C(2010) 3847 z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania 
substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na 
mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1005/2009 (Dz.U.UE.L.2010.169.17) 

1.2.51 Decyzja Komisji nr C(2009) 4293 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2009/450/WE) (Dz.U.UE.L.2009.149.69) 

1.2.52 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających 
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.136.ze zm.) 
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1.2.53 Decyzja Komisji nr C(2006) 6468 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca 
odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw 
członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE 
(Dz.U.UE.L.2006.358.87 ze zm.) 

1.2.54 Decyzja Komisji nr C(2006) 5362 z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie 
zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów 
realizowanych w ramach protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2006.316.12) 

1.2.55 Decyzja Komisji nr C(2004) 1713 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca wytycznych 
w sprawie tymczasowej metody referencyjnej pobierania próbek i pomiaru pyłu 
PM2,5 (Dz.U.UE.L.2004.160.51.ze zm.) 

1.2.56 Decyzja Komisji nr C(2004) 764 z dnia 19 marca 2004 r. dotycząca wskazówek do 
wprowadzania w życie dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.2004.87.50) 

1.2.57 Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia 
przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1.ze zm.) 

1.3 Nielegislacyjne 

1.3.1 Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 
2003/87/WE (2011/C 99/03) (Dz.U.UE.C.2011.99.9) 

1.3.2 Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA Nr 500/08/Col z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca 
po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie 
pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na 
ochronę środowiska naturalnego (Dz.U.UE.L.2010.144.1) 

1.3.3 Komunikat Komisji 2014/C 200/01 – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na 
ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 
(Dz.U.EU.C.2014.200.1) 

1.3.4 Komunikat Komisji Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania 
sprawozdań bazowych na podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w 
sprawie emisji przemysłowych (Dz.U.UE.C.2014.136.3) 

1.3.5 Commission Staff Working Paper establishing guidelines for demonstration and 
subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 
2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe 

1.3.6 Commission Staff Working Paper establishing guidelines for the agreements on 
setting up common measuring stations for PM2.5 under Directive 2008/50/EC on 
ambient air quality and cleaner air for Europe 

1.3.7 Zones EU Member States except Germany 

1.3.8 Position paper on NO2 

1.3.9 Position paper on Pb 

1.3.10 Position paper on SO2 

1.3.11 Second Position Paper on Particulate Matter (Dec 2004) 

1.3.12 Position paper on PM10 

1.3.13 Position paper on CO 
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(t.j.Dz.U.2013.1232.ze zm.) 
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gazów cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 
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2.2 Legislacyjne - Rozporządzenia 

2.2.1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546) 

2.2.2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U.2014.1542) 

2.2.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu 
instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą 
uprawnień do emisji (Dz.U.2014.472) 

2.2.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu 
instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą 
uprawnień do emisji (Dz.U.2014.439) 

2.2.5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274) 

2.2.6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 
organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania 
pojazdów (t.j.Dz.U.2013.1569) 

2.2.7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U.2012.1034) 

2.2.8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032) 

2.2.9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) 

2.2.10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie 
krajowego celu redukcji narażenia (Dz.U.2012.1030) 

2.2.11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 
dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz.U.2012.1029) 

2.2.12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 
(Dz.U.2012.1028) 

2.2.13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) 

2.2.14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie 
procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane 
instalacjom systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.2011.203.1194) 
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2.2.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji 
(Dz.U.2011.154.914) 

2.2.16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz 
sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza (Dz.U.2011.150.894) 

2.2.17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) 

2.2.18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2011.3.4) 

2.2.19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej 
(Dz.U.2010.240.1608) 

2.2.20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji 
liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych 
wdrożeń (Dz.U.2010.225.1472) 

2.2.21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń 
(Dz.U.2010.213.1406) 

2.2.22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych 
wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2010.167.1132) 

2.2.23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 
nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) 

2.2.24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880) 

2.2.25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) 

2.2.26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz.U.2008.215.1366) 

2.2.27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia 
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-
2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(Dz.U.2008.202.1248) 

2.2.28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2008.196.1217.ze zm.) 

2.2.29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie 
sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U.2008.183.1142) 
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2.2.30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru 
raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U.2008.151.947) 

2.2.31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep 
(Dz.U.2008.29.166) (uznane za uchylone) 

2.2.32 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 
rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane 
(Dz.U.2005.17.157) 

2.2.33 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane 
(Dz.U.2005.13.108) 

2.2.34 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U.2005.13.107) 

2.2.35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy 
wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi 
(Dz.U.2004.202.2071) 

2.2.36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa 
kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.195.2009) 

2.2.37 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane 
(Dz.U.2004.195.2008) 

2.2.38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje 
kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje 
(Dz.U.2004.195.2007) 

2.2.39 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.185.1911) 

2.2.40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane 
(Dz.U.2004.184.1903) 

2.3 Nielegislacyjne 

2.3.1 „Poradnik sporządzenia sprawozdania dotyczącego monitorowania poziomu 
działalności i zmian w instalacjach na potrzeby Artykułu 24 ust. 1 decyzji Komisji 
2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. (CIMs)” wyjaśniający zasady 
wprowadzenia informacji o zmianach w instalacji, które miały miejsce w 2014 r. 
sporządzony w listopadzie 2014r. przez Krajowy Ośrodka Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

2.3.2 „Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego” sporządzone 
przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w listopadzie 2010 

2.3.3 Minister Rozwoju Regionalnego - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych MRR/H/16/3/05/09 - Warszawa, 5 maja 2009 r. 

2.3.4 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Załącznik) (M.P.2010.2.11) 
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3. Umowy międzynarodowe 

3.1 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

3.1.1 Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego 
programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 
odległości w Europie (EMEP) sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. 
(Dz.U.1988.40.313) (Dz.U.UE.L.1986.181.2) 

3.1.2 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości dotyczący dalszego ograniczenia emisji siarki z 1994 
r. (Oslo) (Dz.U.UE.L.1998.326.35) 

3.1.3 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości dotyczący emisji tlenków azotu lub ich 
transgranicznego przemieszczania z 1988 r. (Sofia) (Dz.U.UE.L.1993.149.16) 
(Dz.U.2012.216) 

3.1.4 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 
(Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

3.1.5 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych z 
1998 r. (POP) (Aarhus) (Dz.U.UE.L.2004.81.37) 

3.1.6 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji 
i ozonowi przyziemnemu z 1999 r. (Gothenburg) (Dz.U.UE.L.2003.179.3) 

3.1.7 Decyzja Rady w sprawie przyjęcia zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 r. 
w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w 
zakresie przeciwdziałaniu zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawania ozonu w warstwie 
przyziemnej (COM/2013/0917) 

3.2 Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488) (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

3.2.1 Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

3.2.2 Poprawki londyńskie z 1990 r. (Dz.U.2001.44.490) (Dz.U.UE.L.1991.377.30) 

3.2.3 Poprawki kopenhaskie z 1992 r. (Dz.U.2001.44.492) (Dz.U.UE.L.1994.33.3) 

3.2.4 Poprawki montrealskie z 1997 r. (Dz.U.2001.44.494) (Dz.U.UE.L.2000.272.27) 

3.2.5 Poprawki pekińskie z 1999 r. (Dz.U.2007.30.190) (Dz.U.UE.L.2002.72.20) 

3.3 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
(Espoo – 1991r.) (Dz.U.1999.96.1110) 

3.3.1 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji 
EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 
(Kijów) (Dz.U.2011.180.1074) (Dz.U.UE.L.2008.308.35) 

3.3.2 Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń 
(Dz.U.2012.1300) (Dz.U.UE.L.2006.32.56) 
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3.4 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona 
w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238) (Dz.U.UE.L.1994.33.13) 

3.4.1 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 
1997 roku (Dz.U.UE.L.2002.130.4) (Dz.U.2005.203.1684) 

3.5 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus – 
1998r.) (Dz.U.2003.78.706) (Dz.U.UE.L.2005.124.4) 

3.6 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 
(Dz.U.2009.14.76) (Dz.U.UE.L.2006.209.3) 

3.7 EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 
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1. Przepisy Unii Europejskiej 

1.1. Legislacyjne – Dyrektywy 

1.1.1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.124.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy przedsięwzięć modyfikujących 
środowisko, w tym budowlanych i wydobywczych. 

Cel: Ustalenie wymagań dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym raportu inwestora oraz oceny organów krajowych, treści decyzji o zatwierdzeniu 
inwestycji, warunków zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia oceny oraz zasad 
prowadzenia konsultacji społecznych. 

Zakres: 

1) Wprowadzenie definicji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganej treści takiej 
oceny, w tym raportów inwestora o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czasu 
trwania konsultacji społecznych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko zawierającego wymagane informacje 
(w tym m.in. opis emisji zanieczyszczeń, kumulacji skutków danej inwestycji ze skutkami 
innych inwestycji, wpływu na klimat w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 
podatności przedsięwzięcia na zmianę klimatu). 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze 
zm.) 

1.1.2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko (EIA) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy przedsięwzięć modyfikujących 
środowisko, w tym budowlanych i wydobywczych. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez wprowadzenie konieczności przeprowadzenia odpowiedniej 
oceny wpływu na środowisko poprzedzającej zatwierdzenie danego projektu, zapewnienia 
udziału społeczeństwa w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska, co 
pozwoli na ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków inwestycji. 

Zakres: 

1) Wymogi dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określenie inwestycji 
bezwzględnie wymagających przeprowadzenia oceny oraz projektów, w odniesieniu do 
których decyzja o przeprowadzeniu oceny podejmowana jest poprzez indywidualne 
badanie i/lub ustalone progi/kryteria wprowadzone przez państwa członkowskie, ustalenie 
zakresu oceny oddziaływania oraz procedury udziału społeczeństwa w procesie 
podejmowania decyzji. 

2) Ujednolicone zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, podstawowe 
obowiązki inwestorów („wykonawców”), zawartość oceny oraz procedury udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL


20 

Skutki dla Inwestora: 

1) W zależności od rodzaju planowanej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje 
a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 230/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca 

załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2013.81.32) 

2) Inne akty dot. dyrektywy 
a. Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad 

rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z 
zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (2014/70/UE) 
(Dz.U.EU.L.2014.39.72) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 
2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U.UE.L.2013.115.39) 

3) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

 
(Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami 
niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE 
(Dz.U.UE.L.2012.197.1) 

1.1.3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 
(wersja przekształcona) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy posiadający instalacje/obiekty wymienione w załączniku do dyrektywy, dla których 
wymagane jest pozwolenie zintegrowane, w szczególności instalacje energetycznego 
spalania, spalarnie odpadów i współspalarnie odpadów, instalacje z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych oraz produkujących dwutlenek tytanu. 

Cel: Zintegrowana ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z działalności 
przemysłowej oraz ustalenie zasad kontroli zanieczyszczeń, ich redukcji oraz ograniczenie ich 
emisji do środowiska. 

Zakres: 

1) Określenie zanieczyszczeń, dopuszczalnych wielkości emisji przemysłowych oraz 
wprowadzenie i zdefiniowanie pojęć takich jak najlepsze dostępne techniki oraz wymogów 
dotyczących dokumentów referencyjnych i konkluzji BAT (Best available techniques – 
Najlepsze dostępne techniki). 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek posiadania przez inwestora pozwolenia (zintegrowanego) na wprowadzanie 
substancji lub energii do środowiska z instalacji w związku z prowadzeniem działalności 
przemysłowej lub w niektórych przypadkach obowiązek rejestracji działalności z 
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje dot. Dyrektywy 

http://bit.ly/1BSD7kP
http://bit.ly/1xiOC6n
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0347-20140110&qid=1427637688662&from=PL
http://bit.ly/1xIAfZq
http://bit.ly/195QpA0
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a. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2014) 7517 z dnia 30 października 2014 r. 
określająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być 
udostępniane przez państwa członkowskie na temat technik zintegrowanego 
zarządzania emisjami stosowanych w rafineriach ropy naftowej i gazu, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (2014/768/UE) 
(Dz.U.UE.L.2014.315.15) 

b. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2014) 7155 z dnia 9 października 2014 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w 
odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2014/738/UE) 
(Dz.U.UE.L.2014.307.38) 

c. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2014) 6750 z dnia 26 września 2014 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji 
masy włóknistej, papieru i tektury (2014/687/UE) (Dz.U.UE.L.2014.284.76) 

d. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2013) 8589 z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w 
odniesieniu do produkcji chloro-alkalicznej(2013/732/UE) (Dz.U.UE.L.2013.332.34) 

e. Decyzja Wykonawca Komisji nr C(2013) 1728 z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w 
odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (2013/163/UE) 
(Dz.U.UE.L.2013.100.1) 

f. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2013) 618 z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w 
odniesieniu do garbowania skór (2013/84/UE) (Dz.U.UE.L.2013.45.13) 

g. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(212) 9181 z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiająca 
rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane 
przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(2012/795/UE) (Dz.U.UE.L.2012.349.57) 

h. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 2948 z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca 
określania okresów rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2012/249/UE) 
(Dz.U.UE.L.2012.123.44) 

i. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 865 z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w 
odniesieniu do produkcji szkła (2012/134/UE) (Dz.U.UE.L.2012.70.1) 

j. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 903 z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w 
odniesieniu do produkcji żelaza i stali (2012/135/UE) (Dz.U.UE.L.2012.70.63) 

k. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2010) 613 z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca 
zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i opracowywania 
dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, oraz zapewnienia 
ich jakości (2012/119/UE) (Dz.U.UE.L.2012.63.1) 

l. Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2012) 612 z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca 
przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(2012/115/UE) (Dz.U.UE.L.2012.52.12) 

m. Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiająca forum wymiany informacji na 
podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(Dz.U.UE.C.2011.146.3) 

2) Inne akty dot. dyrektywy 

http://bit.ly/1HWErbf
http://bit.ly/1GuaFGY
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0687-20140930&qid=1427727365551&from=PL
http://bit.ly/1xiYdKm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0163&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0084&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0795&from=PL
http://bit.ly/1Ey6DwY
http://bit.ly/1F8Zkig
http://bit.ly/1O9peFd
http://bit.ly/1H60ziV
http://bit.ly/1C0d9Nv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0517(01)&qid=1426778599164&from=PL
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a. Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Rzeczpospolitą Polską o 

przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w 

sprawie emisji przemysłowych (Dz.U.UE.C.2014.47.3) 

1.1.4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w 

sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.285.36.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność w zakresie stacji paliw. 

Cel: Zmniejszenie ilości oparów paliwa podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw. 

Zakres: 

1) Wprowadzenie: obowiązku posiadania przez inwestorów systemów odzyskiwania oparów 
w trakcie tankowania (II etap odzysku) w zależności od powstania danej stacji paliw, 
zapewnienie wyposażenia każdej stacji paliw w ten system najpóźniej do dnia 31.12.2018 
r. oraz systemu kontroli organów państwa w tym zakresie. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek posiadania ww. systemu z zależności od daty uzyskania przez inwestora 
pozwolenia na budowę, jej przepustowości oraz lokalizacji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Komisji 2014/99/UE z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca, w celu 
dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2009/126/WE w sprawie 
odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na 
stacjach paliw (Dz.U.UE.L.2014.304.89) 

1.1.5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych 
oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.140.88) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy produkujący paliwa. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
transportu drogowego, dążenie do zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji biopaliw 
przy zachowaniu terenów o dużej bioróżnorodności. 

Zakres: Wprowadzenie wymogów dla paliw dla pojazdów z silnikami z zapłonem iskrowym 
oraz zapłonem samoczynnym, ustalenie poziomu sprzężności par w benzynie zawierającej 
bioetanol, ustalenie zasad obliczania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
biopaliw. 

Skutki dla inwestorów : 

1) Obowiązek przestrzegania minimalnych wymogów specyfikacji dla benzyny i olejów 
napędowych wykorzystywanych w transporcie drogowym i maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach z przyczyn wynikających z troski o zdrowie czy 
środowisko. 

2) Obowiązek stopniowego zmniejszania do dnia 31 grudnia 2020 r. emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z paliw i 
energii dostarczonej o maksymalnie 10 %.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0219(01)&qid=1426778871186&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0099&from=PL
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3) Obowiązek zrównoważonej produkcja biopaliw. 
4) Obowiązek stosowania specyfikacji technicznych z powodów związanych ze zdrowiem i 

środowiskiem, mających zastosowanie do paliw przeznaczonych do użytku w silnikach z 
zapłonem iskrowym i silnikach z zapłonem samoczynnym, z uwzględnieniem wymogów 
technicznych tych silników. 

5) Obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia. 
6) Obowiązek wprowadzania oleju napędowego i benzyny o specyfikacji wynikającej z rozp. 
7) Obowiązek monitorowania i sprawozdawczości dotyczących emisji gazów cieplarnianych 

w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z paliw i energii 
dostarczonej. 

8) Obowiązek corocznego przekazywani organowi wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat natężenia emisji gazów cieplarnianych dla paliw i 
energii dostarczanej w każdym państwie członkowskim. 

9) Obowiązek stosowania zgodności biopaliw z kryteriami zrównoważonego rozwoju 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje wykonawcze do dyrektywy 
a. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

„Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme” w odniesieniu do wykazania 

spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE (2011/441/UE) 

(Dz.U.UE.L.2011.190.85) 

b. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

„Round Table on Responsible Soy EU RED” w odniesieniu do wykazania spełnienia 

kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE (2011/440/UE) (Dz.U.UE.L.2011.190.83) 

c. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

„Bonsucro EU” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego 

rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 

2009/30/WE (2011/439/UE) (Dz.U.UE.L.2011.190.81) 

d. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

programu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do 

wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE (2011/438/UE) 

(Dz.U.UE.L.2011.190.79) 

e. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

programu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” w odniesieniu do 

wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE (2011/437/UE) 

(Dz.U.UE.L.2011.190.77) 

f. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

programu „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance” w odniesieniu do 

wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE (2011/436/UE) 

(Dz.U.UE.L.2011.190.75) 

2) Inne akty dot. dyrektywy 

a. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. - W kierunku nowej 

strategii energetycznej dla Europy 2011–2020 (2010/2108 (INI)) 

(Dz.U.UE.C.2010.99E.64) 

3) Odwołania 
a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1307/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

określenia kryteriów i zasięgów geograficznych obszarów trawiastych o wysokiej 
bioróżnorodności do celów art. 7b ust. 3 lit. c) dyrektywy 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz art. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0441&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0440&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0439&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0438&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0437&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0436&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0441&from=PL
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17 ust. 3 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE.L.2014.351.3) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 
r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U.UE.L.2014.307.1) 

c. Decyzja Parlamentu Europejskiego w Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 
r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. 
„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” 
(Dz.U.UE.L.2013.354.171) 

d. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2013.291.31) 

e. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
programu „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” w 
odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z 
dyrektywami 2009/28/WE oraz 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2012/210/UE) (Dz.U.UE.L.2012.110.42) 

f. Sprawozdanie Komisji z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów spowodowanej korzystaniem z biopaliw oraz biopłynów 
(KOM(2010) 811) 

g. Komunikat Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. w sprawie praktycznego wdrożenia 
unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz 
obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (Dz.U.UE.C.2010.160.8) 

h. Komunikat Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. w sprawie dobrowolnych systemów i 
wartości standardowych w systemie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i 
biopłynów UE (Dz.U.UE.C.2010.160.1) 

i. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia systemu 
„NTA 8080” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 
2009/28/WE (2012/452/UE) (Dz.U.UE.L.2012.205.17) 

j. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 
2009/28/WE (2012/432/UE) (Dz.U.UE.L.2012.199.24) 

1.1.6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy emitujący zanieczyszczenia do powietrza (w tym posiadający małe i średnie stałe 
obiekty energetycznego spalania, prowadzący działalność w dziedzinie transportu) 

Cel: Ustalenie kryteriów jakości powietrza i oceny tej jakości celem uniknięcia/ograniczenia 
szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i stan środowiska, stałego monitoringu jakości 
powietrza oraz udzielanie społeczeństwu informacji nt. jakości powietrza. 

Zakres: 

1) Wprowadzenie kryteriów ochrony, w tym pod kątem ilości dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5), ołowiu, benzenu i tlenku węgla, 
ustalenie wartości dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń oraz progów alarmowych dla 
ochrony zdrowia ludzkiego oraz obowiązku sporządzania planów ochrony powietrza. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Konieczność dostosowania przez inwestorów poziomu emisji do ustalonych norm 
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje dot. dyrektywy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1307&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013D0074&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0210&qid=1426784452663&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0811&qid=1426784564565&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0619(02)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0619(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0452&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0432&from=PL
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a. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2011) 9068 z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca 

zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań 

dotyczących jakości otaczającego powietrza (2011/850/UE) (Dz.U.UE.L.2011.335.86) 

2) Inne akty dot. dyrektywy 

a. Komunikat Komisji z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powiadomień dotyczących 
odroczenia terminów realizacji i wyłączeń z obowiązku stosowania określonych wartości 
dopuszczalnych na mocy art. 22 dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza 
atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy (KOM(2008) 403) 

b. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. 
„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” 
(Dz.U.UE.L.2013.354.171) 

3) Odwołania 

a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2011 z dnia 21 października 2011 r. 
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2011.341.86) 

b. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu 
działania na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI)) (Dz.U.UE.C.2010.184E.43) 

c. Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia 
stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach 
Wspólnoty (Dz.U.UE.L.2009.348.73) 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 
2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania 
pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz.U.UE.L.2009.285.36.ze zm.) 

e. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów 
napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do 
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca 
dyrektywę 93/12/EWG (Dz.U.UE.L.2009.140.88) 

f. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/88/UE z dnia 16 listopada 2011 r. 
zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników 
wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” (Dz.U.UE.L.2011.305.1) 

1.1.7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/88/UE z dnia 16 listopada 2011 r. 
zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników 
wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” (Dz.U.UE.L.2011.305.1) 
Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca 
emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
70/156/EWG 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2006.161.12) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy – producenci pojazdów oraz producenci systemów klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych, zakłady usługowe oferujące usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji. 

Cel: Redukcja emisji fluorowanych gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie możliwości 
modernizowania pojazdów silnikowych z wykorzystaniem systemów klimatyzacji 
zaprojektowanych w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku 
ocieplenia globalnego wyższym niż 150 oraz wprowadzenie zakazu napełniania systemów 
klimatyzacji takimi gazami; ustalenie wartości granicznych wskaźnika wycieku i procedury 
diagnostycznej do oceny wycieku w systemach klimatyzacji zaprojektowanych w taki sposób, 
aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym, 
niż 150, które są instalowane w pojazdach silnikowych. 

http://bit.ly/1FpW02r
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0403&qid=1426786157155&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011D0121&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0307&qid=1426786894799&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H1020&from=PL
http://bit.ly/1CjbXUp
http://bit.ly/1CjecqE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0088&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0088&rid=1


26 

Zakres: 

1) Zastosowanie do pojazdów silnikowych M1 i N1 według załącznika II do Dyrektywy 
70/156/EWG. 

2) Wdrożenie przepisów administracyjnych w odniesieniu do homologacji typu WE pojazdów. 
3) Wprowadzenie zharmonizowanego testu wykrywania wycieków w celu zmierzenia 

wskaźnika wycieku z systemów klimatyzacji fluorowanych gazów cieplarnianych o 
współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek posiadania stosownej homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu w 
odniesieniu do emisji z systemów klimatyzacji wyłącznie typom pojazdów, które spełniają 
wymogi niniejszej dyrektywy. 

2) Od dnia 1 stycznia 2011 r. systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, aby 
zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym 
niż 150, nie są instalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu po tej dacie.  

3) Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. żadne pojazdy nie są modernizowane z 
zastosowaniem takich systemów klimatyzacji. 

4) Systemy klimatyzacji zainstalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu w dniu 
1 stycznia 2011 r. lub później nie są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi o 
współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150. 

5) Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r., systemy klimatyzacji we wszystkich pojazdach nie 
są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi o współczynniku globalnego ocieplenia 
wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego napełniania systemów klimatyzacji 
zawierających te gazy, które zostały zainstalowane w pojazdach przed tą datą. 

6) Zakłady usługowe oferujące usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji nie 
napełniają tych systemów fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jeżeli z systemu wyciekła 
odbiegająca od normalnej ilość czynnika chłodniczego, do momentu zakończenia 
koniecznej naprawy. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy 

a. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, 
zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy 
administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test 
pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji (Dz.U.UE.L.2007.161.33) 

2) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być 
podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny z silników o 
zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych (Dz.U.UE.L.1970.76.1) 

b. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz.U.UE.L.1998.204.37) 

c. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

d. Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 
Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

e. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1) 

1.1.8 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 
otaczającym powietrzu 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2005.23.3.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0706&qid=1426789984087&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01970L0220-20130102&qid=1427552690367&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0034-20130101&qid=1427552833406&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427703209442&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy – zakłady przemysłowe – emitenci arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

Cel: Redukcja zanieczyszczeń do poziomów, które minimalizują skutki ich szkodliwego 
oddziaływania na zdrowie ludzkie, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wrażliwych i 
środowiska jako całości, potrzeba poprawy monitorowania i oceny jakości powietrza, w tym 
depozycji zanieczyszczeń, a także potrzeba informowania społeczeństwa. 
Minimalizacja szkodliwego oddziaływania przenoszonych drogą powietrzną arsenu, kadmu, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na zdrowie ludzkie, w 
szczególności na populacje wrażliwe i środowisko jako całość. 

Zakres: 

1) Określenie wartości docelowych dla stężeń arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w 
otaczającym powietrzu. 

2) Monitorowanie poziomu stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. 
3) Zmniejszenie ilości rtęci w ekosystemach lądowych i wodnych, przyjmowanej drogą 

pokarmową oraz w celu unikania rtęci w niektórych produktach. 
4) Normalizacja precyzyjnych technik pomiaru i przyjęcie wspólnych kryteriów dotyczących 

lokalizacji stacji pomiarowych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Nieprzekraczanie dopuszczalnych stężeń arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, zgodnie z 
wartościami docelowymi określonymi w załączniku I. 

2) Utrzymanie jakości otaczającego powietrza pod względem obecności w nim arsenu, 
kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

3) Przekazywanie informacji dotyczących stężeń arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, jak 
również depozycji arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje dot. Dyrektywy 
a. Decyzja wykonawcza Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca 

zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań 
dotyczących jakości otaczającego powietrza (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 
9068) (Dz.U.UE.L.2011.335.86) 

2) Odwołania 
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 

2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające 
procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą 
– Część druga (Dz.U.UE.L.2009.87.109) 

b. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji 
Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające 
procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą - Część druga - Dostosowanie do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą (COM(2007) 824) 

c. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca 
załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2007.209.62) 

1.1.9 Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania 
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do 
odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2004.143.87.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0850&qid=1426796188703&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0219-20120720&qid=1427656060248&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007PC0824&qid=1426796599747&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007D0034&qid=1426796844104&from=PL
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

1) Podmioty produkujące lub wprowadzające do obrotu farby, lakiery do powlekania 
budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz produkty do odnawiania 
pojazdów. 

2) Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie używania farb, lakierów do powlekania 
budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz produktów do odnawiania 
pojazdów. 

Cel: Ograniczenie ogólnej zawartości LZO w niektórych farbach, lakierach do powlekania 
budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz w produktach do odnawiania 
pojazdów, w celu zapobiegania lub redukcji zanieczyszczeń powietrza wynikających z udziału 
LZO w tworzeniu ozonu troposferycznego. 

Zakres: 

1) Określenie specyfikacji technicznych niektórych farb i lakierów do powlekania budynków, 
elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz produktów do odnawiania pojazdów. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zakaz wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań określonych w 
dyrektywie. 

2) Nieprzekraczanie dozwolonych ilości LZO w produktach. 
3) Obowiązek etykietowania produktów, zawierających LZO. 
4) Monitoring produktów pod kątem szkodliwości niedozwolonych emisji LZO do środowiska. 
5) Wykazywanie zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji. 
6) Informowanie właściwych władz i podejmowanie środków w celu zapewnienia 

przywrócenia zgodności w możliwie najkrótszym czasie. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy wykonawcze do dyrektywy 

a. Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do 
postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych 
(Dz.U.UE.L.2010.304.18) 

2) Decyzje wykonawcze do dyrektywy 

a. Decyzja Komisji 2010/693/UE z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format 
drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków 
organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955) (Dz.U.UE.L.2010.301.4) 

b. Decyzja Komisji 2007/205/WE z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format 
pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków 
organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236 (Dz.U.UE.L.2007.91.48) 

3) Pozostałe akty dotyczące dyrektywy 

a. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wdrożenia 
dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji 
lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także 
zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE (COM(2013) 704) 

4) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów 
silnikowych i ich przyczep (Dz.U.UE.L.1970.42.1) 

b. Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1999/468/WE) 
(Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0079&qid=1427554572957&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0693&qid=1426797956551&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0205&qid=1426798086280&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0704&qid=1426798325196&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01970L0156-20090429&qid=1427554730695&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427734868281&from=PL
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c. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza, (Dz.U.UE.L.2001.309.22) 

1.1.10 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy działający w sektorach z dużą emisją: obróbki metali oraz produkcji wyrobów 
metalowych; produkujący koks lub paliwa mineralne lub/i w których działalności dochodzi do 
spalania paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW (z 
wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych); produkcji 
materiałów budowlanych, w tym produkcji elementów szklanych; przetwórstwa drewna; 
produkcji wyrobów chemicznych; wychwytywania/składowania oraz transportu gazów 
cieplarnianych; lotniczym, z wyłączeniem lotów wykonywanych wyłącznie w celu przewozu - 
podczas oficjalnej misji, lotów ratunkowych, lotów wojskowych, lotów określonych w 
załączniku 2 do konwencji z Chicago, lotów kończących się na lotnisku, z którego wystartował 
statek powietrzny, wykonywanych bez międzylądowania, lotów szkoleniowych, lotów 
badawczych, lotów wykonywanych przez statek powietrzny o maksymalnej certyfikowanej 
masie startowej poniżej 5.700 kg, lotów wykonywanych w ramach zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych nałożonych zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2408/92. 

Cel: Doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wpływu tych emisji na 
klimat, poprzez ustanowienie zasad systemu handlu przydziałami, przy uwzględnieniu 
utrzymania rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia. 

Zakres: 

1) Rozdzielanie i wydawanie przydziałów, w tym w szczególności w odniesieniu do działań 
lotniczych 

2) Handel przydziałami emisji 
3) Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 
4) Zarządzanie przydziałami 
5) Sprzedaż uprawnień na aukcji 
6) Przydział bezpłatnych uprawnień 
7) Przenoszenie, przekazywanie i anulowanie przydziałów 
8) Monitorowanie i raportowanie emisji 
9) Sprawozdawczość Państw Członkowskich 
10) Weryfikacja i akredytacja sprawozdań przedłożonych przez operatorów i operatorów 

statków powietrznych 
11) Ponadto Załącznik nr I określa kategorie działań do których ma zastosowanie Dyrektywa 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek posiadania przez prowadzącego instalację zezwolenia wydanego przez 
właściwy organ zgodnie z art. 5 i 6 Dyrektywy 

2) Obowiązek informowania przez prowadzącego instalację właściwego organu o wszelkich 
planowanych zmianach w charakterze lub funkcjonowaniu instalacji, lub o każdym 
rozszerzeniu lub znaczącym zmniejszeniu jej mocy 

3) Obowiązek monitorowania emisji z instalacji 
4) Obowiązek składania sprawozdań 
5) Zakaz przekraczania emisji pod rygorem kary finansowej 
6) Obowiązek zgłaszania przydziałów do stosownego rejestru 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające 
rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na 

http://bit.ly/19sDTuz
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kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 
(Dz.U.UE.L.2011.315.1) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz.U.UE.L.2012.181.30) 

c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie 
określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2013.299.32) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr 
Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 
280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.U.UE.L.2013.122.1) 

e. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

f. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalające, na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w 
zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z 
gazami przemysłowymi (Dz.U.UE.L.2011.149.1) 

g. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 
aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.2010.302.1.ze zm.) 

h. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu 
operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze 
wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków 
powietrznych (Dz.U.UE.L.2009.219.1.ze zm.) 

i. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zastępujące załącznik 
VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości 
analiz (Dz.U.UE.L.2014.201.1) 

j. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2014 z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do współczynników ocieplenia 
globalnego dla gazów innych niż CO2 (Dz.U.UE.L.2014.65.27) 

2) Decyzje dot. dyrektywy 

a. Decyzja Komisji C(2011)1328 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych emisji 
lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie (2011/149/UE) (Dz.U.UE.L.2011.61.42) 

b. Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. (2013/448/UE) dotycząca krajowych środków 
wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5666) 
(Dz.U.UE.L.2013.240.27) 

c. Decyzja Komisji 2013/447/UE z dnia 5 września 2013 r. dotycząca standardowego 
współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych zgodnie z art. 18 ust. 2 decyzji 
2011/278/UE (Dz.U.UE.L.2013.240.23) 

d. Decyzja Komisji z dnia 26 września 2011 r. dotycząca wzorców porównawczych do 
celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom 
statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2011/638/UE) (Dz.U.UE.L.2011.252.20.ze zm.) 

e. Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogólnounijnej ilości uprawnień, o 
której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)-d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1193&rid=1
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1EDJWrn
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0389&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://bit.ly/1yrBWoO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1031-20140227&qid=1427664085952&from=PL
http://bit.ly/1yrSZqQ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0743&qid=1426862840440&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0206&qid=1426862913791&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0149&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0448&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0447&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011D0638-20111001&qid=1427735743646&from=PL
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Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie (2011/389/UE) (Dz.U.UE.L.2011.173.13) 

f. Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772) 
(Dz.U.UE.L.2011.130.1) 

g. Decyzja Komisji C(2011)1328 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych emisji 
lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie (2011/149/UE) (Dz.U.UE.L.2011.61.42) 

h. Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki 
dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO 2 oraz 
projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki 
odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499 
(Dz.U.UE.L.2010.290.39) 

i. Decyzja Komisji nr C(2010) 7180 z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej 
Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, 
oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (2010/634/UE) (Dz.U.UE.L.2010.279.34.ze zm.) 

j. Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2010/2/UE) (Dz.U.UE.L.2010.1.10) 

k. Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji 
rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2009.149.69) 

l. Decyzja Komisji 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania 
podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto 
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (Dz.U.UE.L.2006.316.12) 

m. Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania 
sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (2005/381/WE) (Dz.U.UE.L.2005.126.43) 

3) Inne akty dot. dyrektywy 

a. Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (2008/C 
82/01) (Dz.U.UE.C.2008.82.1) 

b. Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE 
(Dz.U.UE.C.2011.99.9) 

c. Decyzja Urzędu Nadzoru Efta nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz 
sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa 
przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska 
naturalnego (Dz.U.UE.L.2010.144.1) 

d. Komunikat Komisji 2014/C 200/01 – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz.U.UE.C.2014.200.1) 

4) Odwołania 

a. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 
Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238) 

b. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (Dz.U.UE.L.2002.130.4) 

c. Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca 
sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do 
środowiska (Dz.U.UE.L.1991.377.48) 

d. Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę 
Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 

http://bit.ly/1CdG6FS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011D0278-20140114&qid=1427656156758&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0149&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0670&rid=1
http://bit.ly/1GGKU8B
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0002&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0450&from=PL
http://bit.ly/18UvLmw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0381-20140325&qid=1427736457012&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0401(03)&from=PL
http://bit.ly/1zVWGsJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2008C0500&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&qid=1426872317557&from=PL
http://bit.ly/1LCRtYP
http://bit.ly/1FshmbJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0692-20031120&qid=1427555411238&from=PL
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sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań 
(Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

e. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 
2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
(Dz.U.UE.L.2009.140.114) 

f. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

g. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U.UE.L.2011.55.13) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

i. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez 
operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego 
przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) 
(Dz.U.UE.L.2010.175.25) 

j. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 
września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Wspólnoty (Dz.U.UE.L.2008.293.3) 

k. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1) – art. 199a 

1.1.11 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2001.309.22.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Emitenci ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych (LZO) i 
amoniaku (NH3) za wyjątkiem emitentów emisji pochodzących z międzynarodowej żeglugi 
morskiej i emisji z samolotów poza cyklem lądowania i startu. 

Cel: Ograniczenie emisji substancji zakwaszających i eutrofizujących oraz prekursorów ozonu 
w celu poprawy ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi ze 
szkodliwych skutków zakwaszenia, eutrofizacji gleby i powstawania ozonu w warstwie 
przyziemnej. 

Dążenie do osiągnięcia celów długookresowych w zakresie nieprzekraczania poziomów i 
ładunków krytycznych oraz zapewnienia skutecznej ochrony wszystkich ludzi przed znanymi 
zagrożeniami dla zdrowia wskutek zanieczyszczenia powietrza poprzez ustanowienie 
krajowych poziomów emisji. 

Zakres: 

1) Ograniczenie rocznej krajowej emisji ditlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx), lotnych 
związków organicznych (LZO), amoniaku (NH3), powstających w wyniku działalności 
ludzkiej. 

2) Wprowadzenie krajowych poziomów emisji, określonych w załączniku nr 1 do Dyrektywy. 
3) Osiągnięcie przejściowych celów ekologicznych w obszarach zakwaszenia, zagrożenia dla 

zdrowia i roślinności ze względu na powstawanie ozonu w warstwie przyziemnej. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do limitów emisji ditlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx), lotnych 
związków organicznych (LZO), amoniaku (NH3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&qid=1426873600390&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0031-20120217&qid=1427555712918&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&rid=2
http://bit.ly/1G25EXH
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0606&qid=1426876362009&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20150101&qid=1427556553841&from=PL
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2) Prowadzenie pomiarów ciągłych lub okresowych. 
3) Wykazywanie zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji. 
4) Informowanie właściwych władz i podejmowanie środków w celu zapewnienia 

przywrócenia zgodności w możliwie najkrótszym czasie. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

c. Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1999/468/WE) 
(Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

d. Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 
93/12/EWG (Dz.U.UE.L.1999.121.13) 

e. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania (Dz.U.UE.L.2001.308.1) 1.1.12  

1.1.12. Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie 
środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z 
silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2000.173.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy z wielu sektorów, stosujący silniki napędzające ciągniki rolnicze lub leśne. 

Cel: Redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych lub leśnych. 

Zakres: 

1) Ustanowienie zasad procedery homologacji typu dla ciągników. 
2) Określenie warunków, jakie musi spełniać silnik. 
3) Określenie warunków przydzielania homologacji typu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Spełnienie wymagań dla silników, zgodnie z dyrektywą. 
2) Posiadanie homologacji typu zgodnie z zapisami dyrektywy. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Komisji 2014/43/UE z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca załączniki I, II i III 
do dyrektywy 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków 
stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników 
napędzających ciągniki rolnicze lub leśne (Dz.U.UE.L.2014.82.12) 

b. Dyrektywa Komisji 2010/22/UE z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca w celu 
dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 
86/415/EWG i 87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub 
leśnych (Dz.U.UE.L.2010.91.1) 

c. Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 
2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych 
zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne 
oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych 
(Dz.U.UE.L.2005.55.35) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427734868281&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0032-20121217&qid=1427557123867&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0080-20090625&qid=1427557341703&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0043&qid=1426878903812&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0022&qid=1427559696581&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0013&qid=1427559864436&from=PL
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2) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 77/537/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być 
podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w 
kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz.U.UE.L.1977.220.38) 

b. Dyrektywa Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być 
podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w 
pojazdach (Dz.U.UE.L.1988.36.35) 

c. Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków 
dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników 
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po 
drogach (Dz.U.UE.L.1998.59.1)  

1.1.13. Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i 
jego dystrybucji z terminali do stacji paliw 

Publikator: (Dz.U.UE.L.1994.365.24.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Kontrola emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania 
paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw, zmniejszenie emisji oparów na stacjach 
paliw w czasie uzupełniania paliw. 

Zakres: 

1) Zastosowanie do eksploatacji urządzeń, pojazdów i statków służących do 
magazynowania, załadunku i transportu paliw między terminalami oraz między 
terminalem a stacją paliw. 

2) Określenie warunków projektowania i eksploatacji urządzeń do magazynowania w 
terminalach zgodnie z przepisami technicznymi załącznika I do dyrektywy. 

3) Określenie warunków technicznych załadunku i rozładunku ruchomych cystern w 
terminalach zgodnie z przepisami technicznymi załącznika II do dyrektywy. 

4) Określenie zasad projektowania i eksploatacji ruchomych cystern. 
5) Określenie zasad załadunku do urządzeń do magazynowania na stacjach paliw. 
6) Określenie zasad monitoringu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do wymogów objętych dyrektywą w zakresie eksploatacji pojazdów; 
2) Stosowanie się do warunków technicznych w zakresie projektowania i eksploatacji 

urządzeń; 
3) Stosowanie się do warunków technicznych w zakresie załadunku i rozładunku urządzeń. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.UE.L.1982.301.1) 

b. Dyrektywa Rady 91/441/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 
70/220/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza 
przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz.U.UE.L.1991.242.1) 

1.1.14 Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca 
sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska 
(Dz.U.UE.L.1991.377.48) Dyrektywa 87/217/EWG Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie 
ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01977L0537-19971030&qid=1427560053842&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01988L0077-20061109&qid=1427560718306&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997L0068-20130110&qid=1427560867090&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01982L0714-20081230&qid=1427561299776&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0441&qid=1427561461910&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0692-20031120&qid=1427555411238&from=PL
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Publikator: (Dz.U.UE.L.1987.85.40.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy działający w sektorach zajmujących się wytwarzaniem, przeróbką, stosujących lub 
transportujących materiały zawierające azbest. 

Cel: Ustanowienie środków i uzupełnienie przepisów już obowiązujących, w celu 
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia azbestem w interesie ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska. 

Zakres: 

1) Ustanowienie zasad ograniczania emisji azbestu do powietrza i odprowadzania azbestu 
do środowiska wodnego oraz wytwarzania stałych odpadów azbestu. 

2) Ustanowienie poziomu stężenia azbestu, emitowanego przewodami odprowadzającymi do 
powietrza w czasie stosowania azbestu, nieprzekraczającego wartości dopuszczalnej 
wynoszącej 0,1 mg/m3. 

3) Ustanowienie zasad prowadzenia pomiarów emisji do powietrza w zakresie 
dopuszczalnych wartości określonych dyrektywą. 

4) Ustanowienie zasad postępowania przy wykorzystywaniu produktów zawierających azbest. 
5) Ustanowienie zasad postępowania podczas rozbiórki budynków, konstrukcji i instalacji 

zawierających azbest oraz usuwaniu stamtąd azbestu lub materiałów zawierających 
azbest, powodujących uwalnianie włókien lub pyłu azbestowego. 

6) Ustanowienie zasad transportowania oraz składowania odpadów zawierających włókna lub 
pył azbestowy. 

7) Stosowanie metod pobierania próbek i dokonywanie analiz, zgodnie z załącznikiem do 
Dyrektywy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie wymogów w zakresie ograniczania emisji azbestu do powietrza. 
2) Prowadzenie pomiarów emisji do powietrza. 
3) Stosowanie się do wymogów objętych dyrektywą w zakresie wykorzystywania, rozbiórki i 

transportowania produktów zawierających azbest. 
4) Pobieranie próbek i dokonywanie stosownych analiz. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów 
(Dz.U.UE.L.1975.194.39) 

b. Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.1976.262.201) 

c. Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu 
pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) 
(Dz.U.UE.L.1983.263.25) 

d. Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz piąty 
dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych (azbest) (Dz.U.UE.L.1983.263.33) 

e. Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania 
zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych (Dz.U.UE.L.1984.188.20) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975L0442-20060517&qid=1427562657765&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976L0769-20090601&qid=1427562811346&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01983L0477-20070628&qid=1427562986861&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983L0478&qid=1427563151934&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01984L0360-19911223&qid=1427563294593&from=PL
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1.2. Legislacyjne – Rozporządzenia, Decyzje 

1.2.1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu 
dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 
wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego 
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w 
odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2015.38.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego 
przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, 
sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, 
deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli 
oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści w celu zapewnienia realizacji 
programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”). 

Zakres: 

1) Określenie wzoru sprawozdania z postępów. 
2) Określenie formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużego 

projektu. 
3) Określenie metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. 
4) Określenie formatu wzoru wspólnego planu działania. 
5) Określenie wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia”. 
6) Określenie wzoru deklaracji zarządczej. 
7) Określenie wzorów strategii audytu, opinii audytowej oraz rocznego sprawozdania z 

kontroli. 
8) Określenie wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie wzorów, formatów i przyjętej metodyki w zakresie stosowania i rozliczania 
projektów zgodnie z wytycznymi przyjętymi w rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT 
w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.87.1)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288&qid=1426883384388&from=PL
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1.2.2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. 
określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.318.5) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy działający w sektorach emitujących fluorowane gazy cieplarniane. 

Cel: Uzupełnienie art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2004 
w zakresie formatu i sposobu składania sprawozdania dotyczącego produkcji, przywozu, 
wywozu, stosowania jako substrat i niszczenia substancji wymienionych w załączniku I lub II 
w/w rozporządzenia. 

Zakres: 

1) Określenie formy i sposobu przedstawiania informacji wymaganych na podstawie art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 517. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przedstawiania informacji wymaganych na podstawie art. 19 rozporządzenia 
(UE) nr 517/2014 za pomocą elektronicznego narzędzia sprawozdawczego dostępnego na 
stronie internetowej Komisji Europejskiej i zawierającego odpowiednie formularze 
dotyczące ich indywidualnej działalności przygotowane przez Europejską Agencję 
Środowiska. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 
a. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 

2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1.ze zm.) 
 
 
 
 
 

1.2.3 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) NR 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.286.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie ujednoliconych wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz uszczegółowienie przepisów dotyczących wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 

Zakres: 

1) Określenie wzorów i formatów stosowanych przy przekazywaniu Komisji informacji 
wymaganych rozporządzeniem. 

2) Określenie sposobu wymiany informacji pomiędzy inwestorami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
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Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie systemu elektronicznego wymiany dokumentów i danych, w tym nośników 
informacji audiowizualnych, zeskanowanych dokumentów i plików elektronicznych. 

2) Sprawozdawczość z postępów, wnioski o płatność oraz wymianę informacji związanych z 
kontrolami zarządczymi i audytami za pomocą systemu elektronicznego wymiany 
dokumentów i danych. 

3) Stosowanie zasad przekazywania dokumentów i danych zgodnie z art. 10 rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w 
sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 
(Dz.U.UE.L.1999.13.12) 

c. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 
(Dz.U.UE.L.2001.8.1) 

d. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 
(Dz.U.UE.L.2002.201.37) 

e. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów (Dz.U.UE.L.2009.337.11) 

f. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację 
kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.57.7) 

1.2.4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących 
instrumentów finansowych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.271.16) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w odniesieniu do standardowych warunków 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&qid=1427638582243&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0093-20081211&qid=1427638670886&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1426885101154&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1427638876238&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136-20091219&qid=1427638948707&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0184&qid=1426885487490&from=PL
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dotyczących instrumentów finansowych: portfelowej pożyczki z podziałem ryzyka (pożyczka z 
podziałem ryzyka); ograniczonej gwarancji portfelowej; pożyczki na renowację. 

Zakres: 

1) Określenie zasad pomocy państwa zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami. 
2) Określenie metod zarządzania zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami. 
3) Określenie warunków umowy o finansowaniu zgodnie ze standardowymi zasadami i 

warunkami. 
4) Określenie zasad udzielania pożyczki z podziałem ryzyka. 
5) Określenie zasad udzielania ograniczonej formy portfelowej. 
6) Określenie zasad udzielania pożyczki na renowację, tj. efektywność energetyczną i 

odnawialne źródła energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 
7) Określenie zasad kwalifikowalności inwestora w zakresie ad. 4)-6). 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie zasad udzielenia pożyczki z podziałem ryzyka. 
2) Stosowanie zasad udzielania ograniczonej formy portfelowej. 
3) Stosowanie zasad udzielania pożyczki na renowację. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9) 

c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1) 

e. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45) 

f. Wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury 
(Dz.U.UE.C.2008.84.10) 

g. Komunikat Komisji – Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania 
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U.UE.C.2014.19.4) 

h. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz.U.UE.C.2014.204.1) 

1.2.5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu 
wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania 
instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i 
komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i 
przechowywania danych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.223.7) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z 
programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1426886357938&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1426886446409&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1426886559780&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1426886682860&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&qid=1426886814408&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0403(02)&qid=1426886994211&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&qid=1426887130344&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&qid=1426887257340&from=PL
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finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w 
odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. 

Zakres: 

1) Określenie zasad dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi. 
2) Określenie zasad dotyczących przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów 

finansowych. 
3) Określenie technicznych działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do 

operacji. 
4) Ustanowienie wytycznych dotyczących symbolu Unii. 
5) Określenie standardowej kolorystyki w zakresie ad.4). 
6) Ujednolicenie systemu rejestracji i przechowywania danych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie symboliki Unii zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II 
Rozporządzenia. 

2) Stosowanie się do zasad regulujących system rejestracji i przechowywania danych, 
zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale III Rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) 
(Dz.U.UE.L.2009.260.20) 

b. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania 
celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii 
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(Dz.U.UE.L.2014.69.65) 

c. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U.UE.L.2014.138.5) 

1.2.6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.203.23.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie zasad sprawozdawczości w zakresie struktury, formatu, procesu 
przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie co do emisji 
gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, 
mających znaczenie dla zmiany klimatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0922&qid=1426935314820&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20141120&qid=1427640238244&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&qid=1426935626642&from=PL
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Zakres: 

1) Określenie zasad sprawozdawczości państw członkowskich. 
2) Określenie zasad przeprowadzenia przeglądu eksperckiego emisji gazów cieplarnianych. 
3) Określenie zasad sprawozdawczości do celów decyzji nr 529/2013/EU. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Współpraca z właściwymi organami państwa w zakresie stosowania rozporządzenia. 
2) Przedstawianie stosownych zestawień i informacji na żądanie właściwego organu w 

zakresie objętym rozporządzeniem. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

b. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza, (Dz.U.UE.L.2001.309.22) 

c. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

d. Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.49.1.) 

e. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1) 

f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 
października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz.U.UE.L.2008.304.1) 

g. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.2009.140.136) 

h. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 
Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.126.13) 

1.2.7 Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia 

Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.169.77) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” na okres do dnia 31 grudnia 
2024 r. 

Zakres: 

1) Przyczynienie się do sfinalizowania działań badawczych zapoczątkowanych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 71/2008 oraz do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, a 
w szczególności realizacji wyzwania „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” w 
ramach części III „Wyzwania społeczne” decyzji 2013/743/UE. 

2) Przyczynienie się do poprawy wpływu technologii aeronautycznych na środowisko, w tym 
technologii związanych z małym lotnictwem, a także rozwój silnego i globalnie 
konkurencyjnego przemysłu aeronautycznego i łańcucha dostaw w Europie. 

3) Przyspieszenie rozwoju technologii transportowych sprzyjających czystszemu powietrzu i 
ich szybkie wdrożenie, a w szczególności integrację, demonstrację i testowanie technologii 
umożliwiających zwiększenie efektywności paliwa lotniczego, doprowadzając w ten sposób 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://bit.ly/19sDTuz
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0280&qid=1426937057962&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1099-20140521&qid=1427640884211&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1427641026585&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0401&qid=1426937464230&from=PL
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do redukcji emisji CO2 o 20–30 % w porównaniu z najnowocześniejszymi statkami 
powietrznymi wchodzącymi do eksploatacji od 2014 r.; redukcję hałasu i emisji NOx 
powodowanych przez statki powietrzne o 20–30 % w porównaniu z najnowocześniejszymi 
statkami powietrznymi wchodzącymi do eksploatacji od 2014 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Realizacja zadań środowiskowych. 
2) Realizacja działań badawczych w zakresie ekologii transportu. 
3) Realizacja nowych technologii w zakresie związanych małym lotnictwem. 
4) Redukcja emisji CO2 poprzez zwiększenie efektywności paliwa lotniczego. 
5) Redukcja hałasu i emisji NOx powodowanych przez statki powietrzne. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U.UE.L.1996.292.2) 

b. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczące 
dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U.UE.L.1999.136.15) 

c. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (Dz.U.UE.L.2001.145.43) 

d. Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu 
szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty 
Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) 
(Dz.U.UE.L.2006.400.66) 

e. Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (Dz.U.UE.L.2006.412.1) 

f. Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty 
(Dz.U.UE.L.2006.264.13) 

g. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 966/2012 (UE, Euratom) nr z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (Dz.U.UE.L.2012.298.1) 

h. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii (Dz.U.UE.L.2012.362.1) 

i. Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program 
szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 
2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U.UE.L.2013.347.965) 

j. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 
11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999 (Dz.U.UE.L.2013.248.1) 

k. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 
(Dz.U.UE.L.2013.347.81) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2185&qid=1426938250708&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Q0531&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1049-20010603&qid=1427641429985&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0971&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fea6bf93-6db4-473b-b40c-acf92978d6e1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20140618&qid=1427641853261&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0743&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1290&rid=1
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l. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE 
(Dz.U.UE.L.2013.347.104) 

m. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w 
sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących 
partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2014.38.2) 

1.2.8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.150.195.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych o 80–
95 % w stosunku do ich poziomów z 1990 r., aby ograniczyć globalną zmianę klimatu do 
wzrostu temperatury o maksymalnie 2 °C do roku 2050. 

Zakres: 

1) Określenie zasad ograniczania emisji, wykorzystywania, odzyskiwania i niszczenia 
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz powiązanych środków pomocniczych; 

2) Określenie warunków dotyczących wprowadzania do obrotu szczególnych produktów i 
urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich 
uzależnione; 

3) Określenie warunków dotyczących szczególnych rodzajów zastosowania fluorowanych 
gazów cieplarnianych;  

4) Wprowadzenie limitów ilościowych dotyczących wprowadzania 
wodorofluorowęglowodorów do obrotu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zapobieganie emisjom fluorowanych gazów cieplarnianych. 
2) Przeprowadzanie kontroli szczelności stosownie do postanowień art. 4 Rozporządzenia. 
3) Wprowadzenie systemu wykrywania wycieków urządzeń zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane. 
4) Prowadzenie dokumentacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 
5) Podejmowanie środki ostrożności niezbędnych do ograniczenia emisji fluorowanych gazów 

cieplarnianych podczas produkcji, transportu, magazynowania produktów zawierających 
związki fluorowane. 

6) Wprowadzenie bezpiecznych procedur podczas odzysku urządzeń zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane. 

7) Poddawanie się szkoleniom i certyfikacji w zakresie określonym w art. 10 Rozporządzenia. 
8) Stosowanie się do ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i poddawanie się 

kontroli stosowania środków zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 
9) Ograniczanie ilości wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu. 

10) Stosowanie się do zasad rejestrowania i ustanawiania kontyngentów na wprowadzanie 
wodorofluorowęglowodorów do obrotu. 

11) Składanie sprawozdań dotyczących produkcji, przywozu, wywozu, stosowania jako 
substrat i niszczenia substancji wymienionych w załączniku I lub II Rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Akty wykonawcze 

a. Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz 
nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem 
do obrotu w Unii Europejskiej w 2016 r. (Dz.U.UE.C.2015.67.25) 

b. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 
r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0110&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0225(03)&from=PL
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.2014.318.5) 

c. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/774/UE z dnia 31 października 2014 r. określająca, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w 
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 
stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego producenta lub importera, który 
zgłosił wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2014.318.28) 

d. Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz 
nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem 
do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r. (Dz.U.UE.C.2014.153.19) 

2) Odwołania 

a. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

b. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

c. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

d. Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U.UE.L.2006.161.12) 

e. Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty 
(Dz.U.UE.L.2006.264.13) 

f. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.2006.396.1) 

g. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format 
sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów 
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.2007.332.7) 

h. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę 
etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń 
zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2007.332.25) 

i. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych 
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy 
cieplarniane (Dz.U.UE.L.2007.333.4) 

j. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych 
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2007.335.10) 

k. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i 
personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i 
pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2008.92.3) 

http://bit.ly/1CDeJFM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0774&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0521(04)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1xIM9SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150101&qid=1427643505384&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1493&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1494&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1497&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1516&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0303&rid=1
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l. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i 
personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i 
gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2008.92.12) 

m. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne 
wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu 
dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego 
napięcia (Dz.U.UE.L.2008.92.17) 

n. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne 
wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego 
odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń 
(Dz.U.UE.L.2008.92.21) 

o. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne 
wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania 
zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w 
niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2008.92.25) 

p. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę 
powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich 
(Dz.U.UE.L.2008.92.28) 

q. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (Dz.U.UE.L.2009.285.10) 

r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U.UE.L.2011.55.13) 

s. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i 
unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 
280/2004/WE (Dz.U.UE.L.2013.165.13) 

1.2.9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.138.5) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie przepisów uzupełniających do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Zakres: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0304&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0305&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0306-20080423&qid=1427643999001&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0307&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0308&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0125-20121204&qid=1427644218014&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0525-20140717&qid=1427644408152&from=PL
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1) Wprowadzenie przepisów uzupełniających do części II rozporządzenia, mających 
zastosowanie do EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW oraz EFMR odnośnie 
kryteriów określających poziom korekty finansowej, która ma zostać zastosowana na 
podstawie ram wykonania; przepisów dotyczących instrumentów finansowych; metody 
obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód po ukończeniu; 
stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich oraz odnośnych metod mających zastosowanie 
w innych politykach Unii. 

2) Wprowadzenie przepisów uzupełniających część III rozporządzenia mających 
zastosowanie do EFRR i Funduszu Spójności odnośnie do metodyki, która ma być 
stosowana przy przeprowadzaniu oceny jakości dużych projektów. 

3) Wprowadzenie przepisów uzupełniających część IV rozporządzenia mających 
zastosowanie do EFRR, EFS, Funduszu Spójności oraz EFMR odnośnie do przepisów 
określających informacje; minimalnych wymogów dotyczących ścieżki audytu; zakresu i 
zawartości audytów operacji i audytów zestawienia wydatków oraz metodyki doboru próby 
operacji; przepisów dotyczących wykorzystania danych zgromadzonych podczas audytów; 
przepisów dotyczących kryteriów służących do określania poważnych defektów w 
skutecznym funkcjonowaniu systemów zarządzania i kontroli. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie kryteriów określonych w przepisach uzupełniających do II, III, IV części 
rozporządzenia w zakresie rozliczania projektu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 (UE, Euratom) z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (Dz.U.UE.L.2012.298.1) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U.UE.L.2013.347.487) 

e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 
165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, 
(Dz.U.UE.L.2013.347.549) 

f. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania 
celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii 
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(Dz.U.UE.L.2014.69.65) 

1.2.10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 

ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20140618&qid=1427641853261&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20140101&qid=1427644982489&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20141120&qid=1427640238244&from=PL
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Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do 
wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do 
wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.87.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie dwóch wzorów, jednego dla programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, drugiego dla programów EWT w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (programy EWT). Określenie jednolitych warunków 
prezentowania informacji w poszczególnych sekcjach programów operacyjnych i programów 
EWT w celu spójności, porównywalności oraz agregowania. 

Zakres: 

1) Określenie wzoru dla przygotowywania programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w załączniku nr I do rozporządzenia. 

2) Określenie wzoru dla przygotowywania programów EWT w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” w załączniku nr II do rozporządzenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie wzorów określonych w treści rozporządzenia przez inwestorów 
korzystających z programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) 

1.2.11 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 

europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.74.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie europejskiego kodeksu postępowania służącego wspieraniu państw 
członkowskich oraz ułatwieniu im organizacji partnerstwa w zakresie umów partnerstwa i 
programów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Zakres: 

1) Ustanowienie głównych zasad dotyczących przejrzystych procedur identyfikacji właściwych 
partnerów. 

2) Ustanowienie głównych zasad i dobrych praktyk dotyczących zaangażowania właściwych 
partnerów w przygotowanie umowy partnerstwa i programów. 

3) Ustanowienie dobrych praktyk dotyczących formułowania zasad członkostwa oraz 
ustalania wewnętrznych procedur dla komitetów monitorujących. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=PL
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4) Ustanowienie głównych zasad i dobrych praktyk dotyczących zaangażowania właściwych 
partnerów w przygotowanie naborów wniosków, sprawozdań z postępów oraz w 
odniesieniu do monitorowania i ewaluacji programów. 

5) Ustanowienie orientacyjnych obszarów, tematów i dobrych praktyk w zakresie korzystania 
z EFSI w celu wzmacniania zdolności instytucjonalnych właściwych partnerów oraz roli 
Komisji w rozpowszechnianiu dobrych praktyk. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie katalogu dobrych praktyk, określonego w rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 
(Dz.U.UE.L.2000.180.22) 

b. Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług 
oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U.UE.L.2004.373.37) 

c. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE.L.2006.204.23) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2013.347.259) 

e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U.UE.L.2013.347.487) 

1.2.12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w 
odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram 
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.69.65.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie zasad wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów 
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w 
odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Zakres: 

1) Ustanowienie metodyki określania wsparcia celów dotyczących zmian klimatu dla każdego 
z EFSI. 

2) Ustalenie celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz ocena ich 
osiągnięcia. 

3) Wprowadzenie Klasyfikacji Kategorii Interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. 

Skutki dla Inwestora: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=PL
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1) Stosowanie się do wspólnych zasad, mających zastosowanie do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2013.347.259) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U.UE.L.2013.347.487) 

1.2.13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 

ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie 
do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz 
przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację 
kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.57.7) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Określenie warunków mających zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany 
danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz klasyfikacji kategorii interwencji dla 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. 

Zakres: 

1) Ustanowienie systemu elektronicznej wymiany danych. 
2) Ustanowienie kategorii interwencji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie systemu elektronicznej wymiany danych. 
2) Stosowanie kategorii interwencji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w 
sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 
(Dz.U.UE.L.1999.13.12) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&qid=1427638582243&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0093-20081211&qid=1427638670886&from=PL
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c. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 
(Dz.U.UE.L.2001.8.1) 

d. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 
(Dz.U.UE.L.2002.201.37) 

e. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów (Dz.U.UE.L.2009.337.11) 

f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (Dz.U.UE.L.2012.298.1) 

g. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U.UE.L.2013.347.487) 

1.2.14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie wspólnej regulacji w zakresie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego i ich przyznawania i wykorzystania przez Inwestorów. 

Zakres: 

1) Ustanowienie wspólnych zasad, mających zastosowanie do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), które działają 
w ramach wspólnych ram (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - „EFSI”). 

2) Ustanowienie przepisów niezbędnych do zapewnienia skuteczności EFSI, a także 
koordynacji tych funduszy między sobą oraz z innymi instrumentami Unii. 

3) Ustanowienie zasad ogólnych odnoszących się do EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, 
dotyczące celów priorytetowych i sposobu organizacji funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności („fundusze polityki spójności”), kryteriów, jakie państwa członkowskie i regiony 
muszą spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia z EFSI, dostępnych środków finansowych 
oraz kryteriów ich alokacji. 

4) Ustanowienie zasad ogólnych mających zastosowanie do funduszy polityki spójności oraz 
EFMR w zakresie zarządzania i kontroli, zarządzania finansowego, zestawienia wydatków i 
korekt finansowych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Konieczność stosowania procedur i wymogów objętych rozporządzeniem. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1427638876238&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136-20091219&qid=1427638948707&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20140618&qid=1427641853261&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=PL
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Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z 
postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych 
projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, 
opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania 
analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z 
wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna (Dz.U.UE.L.2015.38.1) 

b. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1232/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 w celu 
dostosowania zawartych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 508/2014 i poprawiające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 
(Dz.U.UE.L.2014.332.5) 

c. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. zawierająca uwagi 
stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja III – Komisja i 
agencje wykonawcze (Dz.U.UE.L.2014.266.26) 

d. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1) 

e. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2014/660/UE z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie wzoru umowy o finansowaniu w odniesieniu do wkładu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich we wspólne instrumenty finansowe dla małych i średnich 
przedsiębiorstw dotyczące gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji 
(Dz.U.UE.L.2014.271.58) 

f. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących 
instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L.2014.271.16) 

g. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wytyczne w sprawie stosowania 
działań łączących skuteczność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z 
należytym zarządzaniem gospodarczym zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (COM(2014) 494) 

h. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu 
wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania 
instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i 
komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania 
danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7) 

i. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U.UE.L.2014.138.5) 

http://bit.ly/18Os0yW
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1232&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014BP0905(02)&from=PL
http://bit.ly/1LBjBRi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0660&rid=1
http://bit.ly/1MRv7oO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0494&rid=1
http://bit.ly/1DHSi3z
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&qid=1426935626642&from=PL
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j. Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/190/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz 
Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, a także rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać 
przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego do instrumentu „Łącząc Europę” oraz na pomoc najbardziej 
potrzebującym na okres 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2082) 
(Dz.U.UE.L.2014.104.13) 

k. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT 
w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.87.1) 

l. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w 
sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.74.1) 

m. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania 
celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii 
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(Dz.U.UE.L.2014.69.65.ze zm.) 

n. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację 
kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2014.57.7) 

o. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca 
wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw 
członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 
2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 974) (Dz.U.UE.L.2014.50.22) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0190&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288&qid=1426883384388&from=PL
http://bit.ly/1Oi5fnQ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20141120&qid=1427640238244&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0184&qid=1426885487490&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0099&rid=2
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p. Oświadczenia dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.C.2013.375.2) 

2) Odwołania 

a. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.1996.310.1) 

b. Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 
(Dz.U.UE.L.1997.209.1) 

c. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia 
i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U.UE.L.1997.209.6) 

d. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz.U.UE.L.2001.197.30) 

e. Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające 
instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych Państw 
Członkowskich (Dz.U.UE.L.2002.53.1) 

f. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS) (Dz.U.UE.L.2003.154.1) 

g. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz.U.UE.L.2004.134.114) 

h. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 
(Dz.U.UE.L.2006.201.19) 

i. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U.UE.L.2006.223.1) 

j. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2006.379.5) 

k. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające 
załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS) (Dz.U.UE.L.2007.39.1) 

l. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 
(Dz.U.UE.L.2007.193.6) 

m. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze 
produkcji rolnej (Dz.U.UE.L.2007.337.35) 

n. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U.UE.L.2009.30.16) 

o. Decyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U.UE.L.2010.308.46) 

p. Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk 
gospodarczych państw członkowskich i Unii (Dz.U.UE.L.2010.191.28) 

q. Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające 
europejski mechanizm stabilizacji finansowej (Dz.U.UE.L.2010.118.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG1220(03)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2223-20130701&qid=1427651680405&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997R1466-20111213&qid=1427651787267&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997R1467-20111213&qid=1427651856641&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1427616247143&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0332-20090528&qid=1427651966129&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1059-20140902&qid=1427652046048&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0018-20140101&qid=1427652125986&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1082-20140622&qid=1427652217981&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1198-20140101&qid=1427652301807&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1998-20061229&qid=1427652363308&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0105&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0875-20070801&qid=1427652480311&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1535-20071228&qid=1427652536202&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0073-20140925&qid=1427653086309&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0707&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010H0410&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0407&rid=1
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r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U.UE.L.2011.55.13) 

s. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 
listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i 
ich korygowania (Dz.U.UE.L.2011.306.25) 

t. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (Dz.U.UE.L.2012.298.1) 

u. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE 
(Dz.U.UE.L.2013.176.338) 

v. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U.UE.L.2013.140.1) 

w. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1) 

x. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE 
(Dz.U.UE.L.2013.347.104) 

y. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

z. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

aa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) 

bb. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U.UE.L.2013.347.487) 

cc. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 
165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz.U.UE.L.2013.347.549) 

dd. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników 
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 
(Dz.U.UE.L.2013.347.608) 

ee. Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U.UE.L.2013.347.884) 

ff. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 
(Dz.U.UE.L.2013.348.129) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1176&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20140618&qid=1427641853261&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-20150101&qid=1427653577689&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0472&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20150118&qid=1427654540124&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20140101&qid=1427644982489&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20150101&qid=1427655157362&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1311&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1316-20140320&qid=1427655323301&from=PL
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1.2.15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Utworzenie Funduszu Spójności w celu wspierania finansowego projektów z dziedziny 
środowiska i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu. Uchylenie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006. 

Zakres: 

1) Powołanie i określenie zakresu wsparcia z Funduszu Spójności. 
2) Określenie priorytetów inwestycyjnych w ramach Fundusze Spójności. 
3) Ustanowienie wspólnych wskaźników produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

rozporządzenia. 

Skutki dla Inwestora:  

1) Stosowanie wspólnych wskaźników w ramach Funduszu Spójności. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 
(Dz.U.UE.L.2006.210.79) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U.UE.L.2013.348.1) 

e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 
(Dz.U.UE.L.2013.348.129) 

1.2.16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania 

uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.299.32) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Określenie zasad wykorzystywania międzynarodowych jednostek emisji. 

Zakres: 

1) Ustanowienie warunków wykorzystywania międzynarodowych jednostek emisji w stosunku 
do prowadzących instalację stacjonarną. 

2) Ustanowienie warunków wykorzystywania międzynarodowych jednostek emisji w stosunku 
do operatorów statków powietrznych. 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1084-20130701&qid=1427655562211&from=PL
http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1315-20140529&qid=1427655766316&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1316-20140320&qid=1427655323301&from=PL
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3) Ustalenie zasad obliczania międzynarodowych jednostek emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zastosowanie zasad i wskaźników wykorzystywania jednostek przez inwestorów 
prowadzących instalację stacjonarną. 

2) Zastosowanie zasad i wskaźników wykorzystywania jednostek przez operatorów statków 
powietrznych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 
2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające 
procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą 
– Część druga (Dz.U.UE.L.2009.87.109) 

c. Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772) 
(Dz.U.UE.L.2011.130.1) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr 
Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 
280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.U.UE.L.2013.122.1) 

1.2.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających 
znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.165.13.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Monitorowanie i sprawozdawczość, a także dokonywanie regularnej oceny w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych w Unii i państwach członkowskich oraz ich wysiłków na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu. 

Zakres: 

1) Określenie zasad sprawozdawczości w zakresie strategii rozwoju niskoemisyjnego Unii i jej 
państw członkowskich oraz wszelkich aktualizacji tych strategii zgodnie z decyzją 1/CP.16. 

2) Określenie zasad emisji z sektorów i źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze gazów 
cieplarnianych wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia, objętych krajowymi 
wykazami gazów cieplarnianych i emitowanych na terytorium państw członkowskich. 

3) Określenie zasad emisji gazów cieplarnianych objętych zakresem art. 2 ust. 1 decyzji nr 
406/2009/WE. 

4) Dokonywanie prognoz Unii i jej państw członkowskich dotyczących antropogenicznych 
emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nieobjętych 
kontrolą protokołu montrealskiego, a także polityk i środków państw członkowskich w tym 
zakresie. 

5) Ustanowienie zasad zagregowanego wsparcia finansowego i technologicznego na rzecz 
krajów rozwijających się zgodnie z wymogami UNFCCC. 

6) Ustanowienie zasad wykorzystywania dochodów uzyskanych ze sprzedaży na aukcji 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 3d ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 
dyrektywy 2003/87/WE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0219-20120720&qid=1427656060248&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011D0278-20140114&qid=1427656156758&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0389&rid=1
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7) Ustalenie działań państw członkowskich w zakresie przystosowywania się do zmiany 
klimatu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przestrzeganie rocznych limitów emisji gazów cieplarnianych. 
2) Udzielanie informacji odpowiednim organom w przedmiocie wykonania strategii rozwoju 

niskoemisyjnego. 
3) Udzielanie informacji odpowiednim organom w zakresie sprawozdawczości co do 

historycznych emisji gazów cieplarnianych i pochłaniania. 
4) Udzielanie informacji odpowiednim organom w zakresie sprawozdawczości co do polityki i 

środków oraz co do prognoz antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych. 

5) Udzielanie informacji odpowiednim organom w zakresie sprawozdawczości co do innych 
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze Komisji 

a. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w 
sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U.UE.L.2014.203.23.ze zm.) 

2) Rozporządzenia delegowane Komisji 

a. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 z dnia 12 marca 2014 r. 
ustanawiające wymogi materialne dotyczące unijnego systemu wykazów i 
uwzględniające zmiany współczynników ocieplenia globalnego oraz uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym wytyczne na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady(UE) nr 525/2013 (Dz.U.UE.L.2014.179.26) 

3) Pozostałe akty wykonawcze 

a. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady - Postęp w realizacji celów 
z Kioto i celów STRATEGII „UE 2020” (wymagane na mocy art. 21 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, 
mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylającego decyzję nr 280/2004/WE) 
(COM(2014) 689) 

4) Odwołania 

a. Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia 
Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.1988.297.8) 

b. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

c. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U.UE.L.2001.309.22) 

d. Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 
Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

e. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

f. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U.UE.L.2006.33.1) 

http://bit.ly/1MTqZEO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0666&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb290b32-5e8e-11e4-9cbe-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31988D0540&qid=1426967627167&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://bit.ly/19sDTuz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&rid=1
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-20090807&qid=1427657029654&from=PL
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g. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2009.8.3) 

i. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 
października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U.UE.L.2008.304.1) 

j. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.2009.140.136) 

k. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

l. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U.UE.L.2011.55.13) 

m. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku 
działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością 
(Dz.U.UE.L.2013.165.80) 

1.2.18 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Prowadzenie pełnego, spójnego, przejrzystego i dokładnego monitorowania i 
raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Ustanowienie zasad monitorowania i 
raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2013 r. i w kolejnych okresach 
rozliczeniowych. 

Zakres: 

1) Monitorowanie i raportowanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych określonych w 
odniesieniu do rodzajów działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
oraz danych dotyczących działalności pochodzących z instalacji i działań lotniczych. 

2) Monitorowanie i raportowanie w zakresie danych dotyczących tonokilometrów 
pochodzących z działań lotniczych. 

3) Zastosowanie do emisji mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych 
dotyczących działalności prowadzonej od tego dnia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek dokonywania monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE w sposób kompletny, spójny, 
porównywalny, przejrzysty, dokładny i rzetelny. 

2) Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie planu monitorowania 
zatwierdzonego przez właściwy organ na zasadach określonych w art. 12 rozporządzenia. 

3) Udoskonalanie metodyki monitorowania. 
4) Rejestrowanie zmian w planie monitorowania i przestrzeganie procedur przewidzianych 

rozporządzeniem. 
5) Dokonywanie kategoryzacji instalacji i strumieni materiałów wsadowych. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&qid=1427620909394&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1099-20140521&qid=1427640884211&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1427641026585&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&rid=5
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6) Definiowanie granic monitorowania dla każdej instalacji. 
7) Stosowanie metodyki opartej na obliczeniach lub metodyki opartej na pomiarach. 
8) Obliczanie wielkości emisji z procesów spalania na strumień materiałów wsadowych. 
9) Obliczanie wielkości emisji z zastosowaniem metodyki bilansu masowego. 

10) Stosowanie właściwych poziomów dokładności. 
11) Wyznaczanie wartości danych dotyczących działalności. 
12) Kontrola systemów pomiarowych. 
13) Stosowanie współczynników obliczeniowych. 
14) Wyznaczanie współczynników emisji właściwych dla poszczególnych rodzajów działań, 

dotyczących emisji CO2. 
15) Wyznaczanie wartości biomasy i frakcji kopalnej. 
16) Zastosowanie metodyki monitorowania opartej na pomiarach z zachowaniem zasady 

dokładności. 
17) Wyznaczanie rocznej wielkości emisji ze źródła emisji. 
18) Agregowanie danych. 
19) Monitorowanie emisji i danych dotyczących tonokilometrów z działań lotniczych na 

zasadach określonych w art. 51-56 rozporządzenia. 
20) Dokumentowanie, wdrażanie i utrzymywanie procedur dotyczących działań w zakresie 

przepływu danych w odniesieniu do monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. 

21) Ustalanie, dokumentowanie, wdrażanie i utrzymywanie skutecznego systemu kontroli. 
22) Zapewnienie jakości urządzeń pomiarowych. 
23) Zapewnienie jakości technologii informacyjnych. 
24) Dokonywanie przeglądów i walidacji danych. 
25) Dokonywanie korekt i działań naprawczych. 
26) Obowiązek w zakresie raportowania. 
27) Stosowanie wymogów w zakresie technologii informacyjnych. 

 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

b. Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.49.1) 

c. Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U.UE.L.2004.135.1) 

d. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U.UE.L.2006.33.1) 

e. Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE 
Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre 
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych 
(Dz.U.UE.L.2006.393.1) 

f. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.122.6) 

g. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 
1013/2006 (Dz.U.UE.L.2009.140.114) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0280&qid=1426937057962&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0022-20130101&qid=1427661590260&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-20090807&qid=1427657029654&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1893-20080429&qid=1427661699771&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0023-20130101&qid=1427661800765&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0031-20120217&qid=1427555712918&from=PL
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i. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające 
rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na 
kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 
(Dz.U.UE.L.2011.315.1) 

j. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

1.2.19 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji 

raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących 
tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie przepisów dotyczących weryfikacji raportów składanych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE, a także dotyczących akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. 

Zakres: 

1) Zastosowanie do weryfikacji danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych mających 
miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz danych dotyczących tonokilometrów 
zarejestrowanych po tym terminie, zgłaszanych zgodnie z art. 14 dyrektywy 2003/87/WE; 

2) Omówienie zasad weryfikacji. 
3) Ustanowienie wymogów dotyczących weryfikatorów. 
4) Omówienie zasad akredytacji. 
5) Ustanowienie wymogów dotyczących jednostek akredytujących w zakresie akredytacji 

weryfikatorów ETS. 
6) Ustanowienie przepisów w zakresie wymiany informacji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przekazywanie stosownych danych i informacji do weryfikatorów. 
2) Współpraca z weryfikatorem. 
3) Przekazywanie weryfikatorowi dokumentów określonych w art. 10 rozporządzenia. 
4) Wprowadzanie korekt i usuwanie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji. 
5) Przedkładanie właściwemu organowi sprawozdania z weryfikacji. 
6) Usunięcie niezgodności wskazanych w sprawozdaniu z weryfikacji. 
7) Wprowadzanie zaleceń weryfikatora. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz.U.UE.L.1998.204.37) 

b. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

c. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE.L.2006.376.36) 

d. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1193&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0034-20130101&qid=1427552833406&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
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e. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca 
decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U.UE.L.2008.218.82) 

f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 
do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz.U.UE.L.2008.218.30) 

g. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 
1013/2006 (Dz.U.UE.L.2009.140.114) 

h. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 
761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U.UE.L.2009.342.1) 

i. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30) 

1.2.20 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające rejestr 

Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy 
rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.315.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie ogólnych wymogów oraz wymagań dotyczących prowadzenia i utrzymania 
rejestru Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i na kolejne 
okresy rozliczeniowe, oraz dotyczących niezależnego dziennika transakcji przewidzianego w 
art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Ustanowienie systemu komunikacji między rejestrem 
Unii a ITL. 

Zakres: 

1) Określenie uprawnień utworzonych na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 
stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

2) Określenie objętych aukcją uprawnień do emisji lotniczych, które utworzono na okres 
rozliczeniowy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

3) Stworzenie systemu rejestrów. 
4) Określenie przepisów mających zastosowanie do rachunków. 
5) Określenie przepisów dotyczących zweryfikowanych emisji i zgodności. 
6) Określenie zasad transakcji emisjami. 
7) Określenie wymogów technicznych systemu rejestrów. 
8) Określenie zasad zapisów, sprawozdawczości, poufności i opłat. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do zasad dot. otwierania, posiadania i zamykania rachunków. 
2) Przekazywanie danych dotyczących zweryfikowanych emisji instalacji lub operatora 

statków powietrznych. 
3) Stosowanie się do zasad dotyczących przekazu uprawnień do emisji. 
4) Stosowanie się do zasad dotyczących umarzania uprawnień. 
5) Stosowanie się do wymogów technicznych systemu rejestrów. 
6) Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa systemu i transakcji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0768&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0031-20120217&qid=1427555712918&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1221-20130701&qid=1427662859529&from=PL
http://bit.ly/1DhdMVt
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a. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31) 

b. Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w 
sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U.UE.L.2001.31.21) 

c. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 
(Dz.U.UE.L.2001.8.1) 

d. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 
(Dz.U.UE.L.2002.201.37) 

e. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

f. Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) 
(Dz.U.UE.L.2003.96.16) 

g. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2005.309.15) 

h. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

i. Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski 
Urząd Policji (Europol) (Dz.U.UE.L.2009.121.37) 

j. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

k. Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki 
dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO 2 oraz 
projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki 
odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499 
(Dz.U.UE.L.2010.290.39) 

l. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2010.270.1) 

m. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 
aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.2010.302.1.ze zm.) 

n. Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772) 
(Dz.U.UE.L.2011.130.1) 

1.2.21 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalające, na mocy 

dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie 
wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z gazami 
przemysłowymi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&qid=1427638582243&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1427638876238&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0006-20110104&qid=1427663274560&from=PLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0006&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0060-20110104&qid=1427663427687&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0670&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0920-20131001&qid=1427664015798&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1031-20140227&qid=1427664085952&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011D0278-20140114&qid=1427656156758&from=PL
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Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.149.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny. 

Zakres: 

1) Wprowadzenie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zakazu wykorzystywania 
międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z niszczeniem trifluorometanu 
(HFC-23) i podtlenku azotu (N2O) z produkcji kwasu adypinowego, do celów art. 11a 
dyrektywy 2003/87/WE, z wyjątkiem wykorzystania jednostek uzyskanych w wyniku 
redukcji emisji przed 2013 r. z istniejących projektów tego typu, które mogą być stosowane 
w odniesieniu do emisji z instalacji objętych ETS UE, które miały miejsce w trakcie 2012 r., 
co będzie dozwolone do dnia 30 kwietnia 2013 r. włącznie. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do zakazu wykorzystywania międzynarodowych jednostek z tytułu 
projektów związanych z niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N2O) z 
produkcji kwasu adypinowego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

b. Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 
Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

c. Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.338.18) 

1.2.22 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu 

przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań 
laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.147.4) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Określenie kwot kontrolowanych substancji dla celów zastosowań laboratoryjnych i 
analitycznych. 

Zakres: 

1) Określenie grona inwestorów, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w 
latach 2007–2009, zgodnie z mechanizmem ustanowionym w załączniku do 
rozporządzenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do mechanizmu przyznawania kwot zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/904/UE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0101&qid=1427621291759&from=PL
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na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2015 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9322) 
(Dz.U.UE.L.2014.358.36) 

b. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/808/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2014 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9205) 
(Dz.U.UE.L.2013.353.74) 

c. Decyzja wykonawcza Komisji 2011/873/UE z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196) 
(Dz.U.UE.L.2011.343.57) 

d. Decyzja wykonawcza Komisji 2012/782/UE z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8899) 
(Dz.U.UE.L.2012.347.20) 

1.2.23 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych 

zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów 
laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.79.4) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Określenie nieodzownych laboratoryjnych i analitycznych zastosowań dla substancji 
kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory. 

Zakres: 

1) Określenie celów dla zezwoleń na produkcję, przywóz i stosowanie substancji 
kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do katalogu zezwoleń zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 202/2012 z dnia 26 października 2012 r. 
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2013.21.54) 

1.2.24 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.302.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0904&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0808&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012D0782-20130806&qid=1427698889260&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012D0202&rid=3
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Cel: Ustanowienie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów 
sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 
2003/87/WE. 

Zakres: 

1) Określenie zasad przydziału w drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału II 
(lotnictwo) dyrektywy 2003/87/WE oraz do przydziału w drodze aukcji uprawnień na 
podstawie rozdziału III (instalacje stacjonarne) tej dyrektywy, ważnych na potrzeby 
umarzania w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia 2013 r. 

2) Określenie zasad aukcji. 
3) Określenie kalendarza i dostępu do aukcji. 
4) Określenie zasad działania prowadzącego i monitorującego aukcje. 
5) Określenie zasad działania platformy aukcyjnej. 
6) Określenie systemu zapobiegania nadużyciom na rynku. 
7) Określenie zasad płatności oraz dokonywania transferów wpływów z aukcji. 
8) Określenie zasad dostarczania uprawnień sprzedawanych na aukcji. 
9) Określenie zasad wnoszenia zabezpieczeń. 

10) Określenie opłat i kosztów. 
11) Ustanowienie środków nadzoru nad aukcjami, środków zaradczych i sankcji. 
12) Ustanowienie zasad przejrzystości i poufności. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do przepisów i wytycznych dotyczących aukcji w zakresie uprawnień i 
obowiązków. 

2) Stosowanie się do systemu zapobiegania nadużyciom na rynku. 
3) Stosowanie się do zakazu wykorzystywania informacji. 
4) Stosowanie się do zakazu manipulacji na rynku. 
5) Minimalizacja ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku. 
6) Stosowanie się do zasad płatności oraz dokonywania transferu wpływów. 
7) Stosowanie się do zasad dostarczania uprawnień sprzedawanych na aukcji. 
8) Stosowanie się do zasad wnoszenia zabezpieczeń. 
9) Udzielanie informacji na żądanie platformy aukcyjnej. 

10) Stosowanie się do zasad dot. przejrzystości i poufności. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Akty wykonawcze 

a. Wdrożenie przez państwa członkowskie art. 35, 36, 43, 55 i 64 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1031/2010 w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz 
pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
(rozporządzenia o sprzedaży na aukcji) i ich znaczenie przy wyznaczaniu platform 
aukcyjnych na podstawie art. 26 tego rozporządzenia – Środki przejrzystości w 
odniesieniu do dokumentów dotyczących zaproszenia do składania ofert, o których 
mowa w art. 92 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich i art. 130 ust. 1 jego przepisów wykonawczych, 
wymienianych między Komisją i państwami członkowskimi podczas wyznaczania 
wspólnego podmiotu monitorującego aukcje na podstawie art. 24 rozporządzenia o 
sprzedaży na aukcji oraz wyznaczania platform aukcyjnych na podstawie art. 26 tego 
rozporządzenia (Dz.U.UE.C.2011.220.12) 

2) Odwołania 

a. Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie 
art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
(Dz.U.UE.L.1983.193.1) 

b. Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(Dz.U.UE.L.1985.375.3) 

c. Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności 
kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych 
(Dz.U.UE.L.1993.141.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0726(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01983L0349-20130719&qid=1427699496009&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0611-20080320&qid=1427699603617&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0006-20060720&qid=1427699672438&from=PL
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d. Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w 
zakresie papierów wartościowych (Dz.U.UE.L.1993.141.27) 

e. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

f. Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w 
sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów 
wartościowych (Dz.U.UE.L.1998.166.45) 

g. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. 
odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 
(Dz.U.UE.L.2000.126.1) 

h. Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w 
sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz 
informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji 
(Dz.U.UE.L.2001.184.1) 

i. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE.L.2002.248.1) 

j. Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE.L.2002.357.1) 

k. Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) 
(Dz.U.UE.L.2003.96.16) 

l. Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w 
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE (Dz.U.UE.L.2003.345.64) 

m. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

n. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 
93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U.UE.L.2004.145.1) 

o. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.2004.24.1) 

p. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2005.309.15) 

q. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 
(Dz.U.UE.L.2006.177.1) 

r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające 
środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia 
rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania 
instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy (Dz.U.UE.L.2006.241.1) 

s. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2009.8.3) 

t. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0022&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0026-20140917&qid=1427700068401&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0012-20060720&qid=1427700136797&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0034-20070120&qid=1427700217381&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1605-20131231&qid=1427700307338&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R2342-20090101&qid=1427700413205&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0006-20110104&qid=1427663274560&from=PLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0006&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0071-20140523&qid=1427700564319&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0039-20110104&qid=1427700720059&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0060-20110104&qid=1427663427687&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0048-20140101&qid=1427701013584&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1287&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&qid=1427620909394&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
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1.2.25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 

2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.286.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie przepisów dotyczących produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do 
obrotu, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji zubożających 
warstwę ozonową, przepisów dotyczących przekazywania informacji o tych substancjach oraz 
przepisów dotyczących przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktów i 
urządzeń zawierających wymienione substancje lub od nich uzależnionych. 

Zakres: 

1) Określenie katalogu substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz produktów i 
urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych w 
załącznikach do rozporządzenia. 

2) Wprowadzenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, stosowania substancji, jak i 
produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane. 

3) Określenie wyłączeń i odstępstw od zakazu objętego niniejszym rozporządzeniem. 
4) Określenie zasad handlu substancjami. 
5) Określenie zasad kontroli emisji. 
6) Określenie zasad produkcji i wprowadzania do obrotu nowych substancji. 
7) Określenie zasad sprawozdawczości, kontroli i kar. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do zakazów i ograniczeń w zakresie produkcji, stosowania, wprowadzania 
do obrotu substancji kontrolowanych, jak i produktów i urządzeń zawierających substancje 
kontrolowane. 

2) Stosowanie się do zasad w zakresie handlu substancjami. 
3) Prowadzenie kontroli emisji substancji kontrolowanych. 
4) Obowiązek sprawozdawczości w zakresie przekazywania właściwemu organowi w terminie 

do 31 marca każdego roku danych dotyczących substancji. 
5) Udostępnianie właściwym organom wszelkich danych na potrzeby związane ze 

sprawozdawczością i kontrolą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze Komisji 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do 
wniosków o licencje na przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub 
od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych 
(Dz.U.UE.L.2013.293.29) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do 
sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu (Dz.U.UE.L.2013.293.28) 

c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych 
halonów (Dz.U.UE.L.2010.218.2) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie 
mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów 
zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.2011.147.4) 

e. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie 
nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż 
wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.2011.79.4) 

2) Decyzje wykonawcze Komisji 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1088&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1087&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0744&rid=1
http://bit.ly/19mqWm9
http://bit.ly/1IIRo5S
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a. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/904/UE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2015 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9322) 
(Dz.U.UE.L.2014.358.36) 

b. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/8/UE z dnia 10 października 2013 r. zmieniająca 
decyzję 2010/372/UE dotyczącą stosowania substancji kontrolowanych jako czynników 
ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 
6517) (Dz.U.UE.L.2014.8.27) 

3) Decyzje Komisji 

a. Decyzja Komisji 2010/372 z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji 
kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana 
jako dokument nr C(2010) 3847 (Dz.U.UE.L.2010.169.17) 

4) Pozostałe akty wykonawcze 

a. Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. przywozić do Unii 
Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę 
ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. produkować lub przywozić 
te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych 
(Dz.U.UE.C.2015.55.18) 

b. Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2015 r. przywozić do Unii 
Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę 
ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2015 r. produkować lub przywozić 
te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych 
(Dz.U.UE.C.2014.98.10) 

5) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U.UE.P.1967.196.1) 

b. Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia 
Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w 
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.UE.L.1988.297.8) 

c. Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin (Dz.U.UE.L.1991.230.1) 

d. Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.1991.377.20) 

e. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31) 

f. Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. 
dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U.UE.L.1998.123.1) 

g. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

h. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.1999.200.1) 

i. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 
(Dz.U.UE.L.2001.8.1) 

j. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w 
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) 
(Dz.U.UE.L.2003.37.24) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0904&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0008&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010D0372-20140111&qid=1427702474818&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0214(02)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0403(01)&qid=1427122054583&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31967L0548&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31988D0540&qid=1426967627167&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0414-20110801&qid=1427702909402&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0689-20101212&qid=1427702983728&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&qid=1427638582243&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0008-20130901&qid=1427703104300&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427703209442&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0045-20130701&qid=1427703326142&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0096-20140215&qid=1427703458319&from=PL
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k. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 
(Dz.U.UE.L.2003.307.1) 

l. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 
sprawie odpadów (Dz.U.UE.L.2006.114.9) 

m. Decyzja Komisji 2008/753/WE z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia 
bromku metylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia 
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako 
dokument nr C(2008) 5076) (Dz.U.UE.L.2008.258.68) 

n. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1) 

1.2.26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu 

operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem 
administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.219.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ograniczenie obciążeń administracyjnych dla operatorów statków powietrznych. 

Zakres: 

1) Sporządzenie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność 
lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE począwszy od dnia 1 
stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego 
operatora statków powietrznych, o którym mowa w art. 18a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie załącznika do rozporządzenia przez operatorów statków powietrznych w 
zakresie wskazania państwa administrującego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników 
lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i 
informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości 
przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 
2004/36/WE (Dz.U.UE.L.2005.344.15) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2009.8.3) 

c. Obwieszczenie Komisji zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE — 
Wstępny wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym 
administrującym państwom członkowskim (Dz.U.UE.C.2009.36.11) 

1.2.27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 

r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające 
dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2032-20071231&qid=1427703543475&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0012-20101212&qid=1427705487935&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0753&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&qid=1427706278190&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2111-20090807&qid=1427707012939&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&qid=1427620909394&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0213(03)&from=PL
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Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.188.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Określenie wspólnych wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów 
silnikowych, silników i części zamiennych w zakresie emitowanych przez nie zanieczyszczeń. 

Ustalenie zasad zgodności eksploatacyjnej pojazdów i silników, trwałości urządzeń 
ograniczających emisję zanieczyszczeń, systemów OBD, pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 
i dostępu do informacji dotyczących OBD oraz dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów. 

Zakres: 

1) Określenie zastosowania do pojazdów silnikowych kategorii M1, M2, N1 i N2 określonych 
w załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o masie odniesienia przekraczającej 2 610 kg i 
do wszystkich pojazdów silnikowych kategorii M3 i N3 określonych w tym załączniku. 

2) Określenie możliwości rozszerzenia homologacji typu kompletnego pojazdu na pojazd 
niekompletny o masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg. 

3) Określenie możliwości rozszerzenia homologacji typu pojazdu na warianty i wersje o masie 
odniesienia przekraczającej 2 380 kg. 

4) Określenie obowiązków producentów w zakresie posiadania homologacji. 
5) Określenie wymogów i przeprowadzania badań. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do wymogów w zakresie homologacji co do pojazdów, silników oraz 
urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń. 

2) Przestrzeganie procedur homologacji typu w zakresie kontroli zgodności produkcji, 
trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń oraz zgodności eksploatacyjnej. 

3) Zapewnienie zgodności z wartościami granicznymi emisji zanieczyszczeń określonymi w 
załączniku I. 

4) Przestrzeganie przepisów i zapewnianie dostępu do informacji. 
5) Spełnianie obowiązków dotyczących systemów wykorzystujących odczynnik ulegający 

zużyciu. 
6) Przestrzeganie harmonogramu stosowania homologacji typu pojazdów i silników. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze Komisji 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 627/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w celu dostosowania do postępu technicznego w 
odniesieniu do monitorowania cząstek stałych przez pokładowy system diagnostyczny 
(Dz.U.UE.L.2014.174.28) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające, w 
celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie wartości granicznych emisji, 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 
(Dz.U.UE.L.2014.47.1) 

c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 
582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) (Dz.U.UE.L.2014.43.12) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności (Euro VI) (Dz.U.UE.L.2012.28.1) 

e. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0627&qid=1427707855617&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0133&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0136&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0064&rid=1
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ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2011.167.1) 

2) Odwołania 

a. Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, 
które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez 
silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z 
silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym 
stosowanych w pojazdach (Dz.U.UE.L.2005.275.1) 

b. Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać 
podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki o zapłonie 
samoczynnym (ZS) stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z 
silników o zapłonie iskrowym (ZI) napędzanych gazem ziemnym lub skroplonym gazem 
węglowodorowym stosowanych w pojazdach (Dz.U.UE.L.2010.229.1) 

1.2.28 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 

r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie 
dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2007.171.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ujednolicenie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych 
pod kątem emisji zanieczyszczeń w celu uniknięcia różnic między wymogami ustanowionymi 
przez poszczególne państwa członkowskie. Zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska naturalnego. Ustalenie zasad zgodności eksploatacji, trwałości urządzeń 
ograniczających emisję zanieczyszczeń, pokładowych układów diagnostycznych (OBD), 
pomiaru zużycia paliwa i dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 

Zakres: 

1) Określenie zastosowania do pojazdów silnikowych kategorii M1, M2, N1, i N2, 
zdefiniowanych w załączniku II do dyrektywy 70/156/EWG o masie odniesienia 
nieprzekraczającej 2 610 kg. 

2) Określenie możliwości rozszerzenia homologacji typu z pojazdów jw. na pojazdy kategorii 
M1, M2, N1 i N2, zdefiniowane w załączniku II dyrektywy 70/156/EWG, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 840 kg. 

3) Określenie obowiązków producentów w zakresie homologacji typu. 
4) Określenie zasad dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 
5) Określenie obowiązków państwa w zakresie homologacji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Posiadanie homologacji typu w zakresie pojazdów sprzedawanych, rejestrowanych lub 
wprowadzanych do obrotu. 

2) Zapewnienie prawidłowości procedur homologacji typu w zakresie kontroli zgodności 
produkcji, trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń oraz zgodności 
eksploatacji. 

3) Spełnienie wymogów dotyczących projektowania, budowy i montażu części 
samochodowych. 

4) Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze Komisji 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/45 z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 692/2008 w odniesieniu do innowacyjnych technologii mających na celu 
zmniejszenie emisji CO2 z lekkich pojazdów użytkowych (Dz.U.UE.L.2015.9.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0582-20140703&qid=1427714236170&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0055-20131231&qid=1427714325568&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010X0831(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0045&rid=1
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b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 
582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) (Dz.U.UE.L.2014.43.12) 

c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 566/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U.UE.L.2011.158.1) 

d. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 
(Dz.U.UE.L.2008.199.1) 

e. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 195/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 692/2008 w odniesieniu do innowacyjnych technologii mających na celu 
zmniejszenie emisji CO2 z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
(Dz.U.UE.L.2013.65.1) 

f. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U.UE.L.2012.142.16) 

g. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu 
pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz mieszaniną wodoru i gazu ziemnego 
w odniesieniu do emisji oraz uwzględniania szczegółowych informacji dotyczących 
pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy w dokumencie informacyjnym 
dla celów homologacji typu WE (Dz.U.UE.L.2012.182.14) 

h. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów 
poddanych wielostopniowej homologacji typu (Dz.U.UE.L.2013.47.51) 

2) Pozostałe akty wykonawcze 

a. Komunikat w sprawie stosowania i przyszłego tworzenia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów lekkich 
oraz dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania (Euro 5 i Euro 6) 
(Dz.U.UE.C.2008.182.17) 

3) Odwołania 

a. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/279 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia fotowoltaicznego szyberdachu Asola wspomagającego ładowanie 
akumulatora jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 
pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U.UE.L.2015.47.26) 

b. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/206 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego wykorzystującego diody 
elektroluminescencyjne firmy Daimler AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej 
zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
(Dz.U.UE.L.2015.33.52) 

c. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/806/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia fotowoltaicznego szyberdachu Webasto wspomagającego ładowanie 
akumulatora jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 
pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U.UE.L.2014.332.34) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0136&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0566&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0692-20150204&qid=1427714746857&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0195&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0459&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0630&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0143&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0719(03)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0279&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0206&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0806&rid=1
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d. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 
sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U.UE.L.2014.127.51) 

e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 333/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków 
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych 
przewidzianego na 2020 r. (Dz.U.UE.L.2014.103.15) 

f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 253/2014 z dnia 26 lutego 
2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków 
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów 
dostawczych przewidzianego na 2020 r. (Dz.U.UE.L.2014.84.38) 

g. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/128/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia stosowania modułu świateł mijania z diodami elektroluminescencyjnymi 
„E-Light” jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 
pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U.UE.L.2014.70.30) 

h. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 
582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) (Dz.U.UE.L.2014.43.12) 

i. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w 
odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji 
pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz.U.UE.L.2014.25.1) 

j. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/529/UE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009, opracowanego przez przedsiębiorstwo Bosch systemu do nawigacyjnego 
prekondycjonowania stanu naładowania akumulatora w pojazdach hybrydowych jako 
technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych (Dz.U.UE.L.2013.284.36) 

k. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/451/UE z dnia 10 września 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia systemu hermetyzacji komory silnika firmy Daimler jako technologii 
innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z nowych 
samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U.UE.L.2013.242.12) 

l. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. wykonujące 
rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
sygnalizatorów zmiany biegów i zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.28.24) 

m. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności (Euro VI) (Dz.U.UE.L.2012.28.1) 

n. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 566/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U.UE.L.2011.158.1) 

o. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 
2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych (Dz.U.UE.L.2011.145.1) 

p. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (Dz.U.UE.C2011.81E.89) 

q. Zawiadomienie Komisji – Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych 
w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz 
dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych (Dz.U.UE.C.2010.138.16) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0333&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0253&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0128&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0136&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0044&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529(01)&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0451&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0065&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0064&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0566&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0510-20140514&qid=1427715977126&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0151&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0528(01)&rid=2
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r. CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu 
motoryzacyjnego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu 
motoryzacyjnego (2007/2120(INI)) (Dz.U.UE.C.2009.41E.1) 

s. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 
czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i 
dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 
2005/78/WE (Dz.U.UE.L.2009.188.1) 

t. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2009.162,20) 

u. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające 
załączniki I, III, IV, VI, VII, XI i XV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L.2008.292.1) 

v. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 
(Dz.U.UE.L.2008.199.1) 

w. Dyrektywa Komisji (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 
2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 
(Dz.U.UE.L.2008.192.51) 

x. Komunikat w sprawie stosowania i przyszłego tworzenia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów lekkich 
oraz dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania (Euro 5 i Euro 6) 
(Dz.U.UE.C.2008.182.17) 

y. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2008.154.7) 

z. Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 
(dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L.2007.263.1) 

aa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w 
ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z 
lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U.UE.L.2009.140.1) 

bb. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 195/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 692/2008 w odniesieniu do innowacyjnych technologii mających na celu 
zmniejszenie emisji CO2 z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
(Dz.U.UE.L.2013.65.1) 

cc. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/128/UE z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia stosowania diod elektroluminescencyjnych w niektórych funkcjach 
oświetlenia pojazdu kategorii M1 jako technologii innowacyjnej służącej zmniejszeniu 
emisji CO2 z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U.UE.L.2013.70.7) 

dd. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2013.81.8) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0007&rid=1
http://bit.ly/1HeDTK9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009D0043&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1060&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0692-20150204&qid=1427714746857&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0074&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0719(03)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008D0004&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20141101&qid=1427716479396&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0443-20150127&qid=1427716562555&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0195&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0128&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012D0208&rid=6
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ee. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U.UE.L.2012.142.16) 

ff. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu 
pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz mieszaniną wodoru i gazu ziemnego 
w odniesieniu do emisji oraz uwzględniania szczegółowych informacji dotyczących 
pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy w dokumencie informacyjnym 
dla celów homologacji typu WE (Dz.U.UE.L.2012.182.14) 

gg. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów 
poddanych wielostopniowej homologacji typu (Dz.U.UE.L.2013.47.51) 

1.2.29 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie 

z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne 
dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z 
niektórych systemów klimatyzacji 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2007.161.33.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie przepisów administracyjnych dotyczących homologacji typu WE pojazdów 
oraz zharmonizowanego testu pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji. 

Zakres: 

1) Uszczegółowienie przepisów wykonawczych w zakresie art. 4 i 5 dyrektywy 2006/40/WE 
co do wniosku o homologację, znaku homologacji. 

2) Stworzenie przepisów administracyjnych dotyczących homologacji typu pojazdu WE w 
odniesieniu do emisji z systemu klimatyzacji. 

3) Stworzenie zharmonizowanego testu wykrywania wycieku. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do przepisów w zakresie homologacji typu pojazdu WE. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów 
silnikowych i ich przyczep (Dz.U.UE.L.1970.42.1) 

1.2.30 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 

r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2006.33.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 
umożliwiającego publiczny dostęp do informacji na temat uwolnień zanieczyszczeń i transferu 
zanieczyszczeń i odpadów poza miejsce powstania oraz służącym do śledzenia tendencji, 
wykazywania postępów w ograniczaniu zanieczyszczenia, monitorowania zgodności z 
niektórymi porozumieniami międzynarodowymi, ustalania priorytetów i oceniania osiągniętego 
postępu poprzez wspólnotowe i krajowe polityki i programy w zakresie środowiska 
naturalnego. 

Zakres: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0459&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0630&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0143&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01970L0156-20090429&qid=1427554730695&from=PL
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1) Utworzenie publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. 
2) Określenie zasad funkcjonowania Rejestru w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w 

sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i ułatwienia udziału społeczeństwa 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się 
do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przekazywanie informacji do Rejestru w zakresie uwolnień zanieczyszczeń, transferu poza 
miejsce powstawania odpadów oraz zanieczyszczeń w ściekach. 

2) Udostępnianie informacji na potrzeby działania strony internetowej Rejestru. 
3) Zgłaszanie co roku właściwemu organowi danych i informacji wymaganych art. 5 

rozporządzenia. 
4) Zgłaszanie uwolnień do gleby zgodnie z art. 6 rozporządzenia. 
5) Zapewnienie jakości przekazywanych informacji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje wykonawcze Komisji 

a. Decyzja Komisji 2010/205 z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza 
sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955) (Dz.U.UE.L.2010.88.18) 

2) Pozostałe akty wykonawcze 

a. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z postępów we wdrażaniu 
Rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 
2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń (europejskiego PRTR) (COM(2013) 111) 

3) Odwołania 

a. Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń – Deklaracja 
(Dz.U.UE.L.2006.32.54.) 

b. Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów 
(Dz.U.UE.L.1975.194.39) 

c. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U.UE.L.1991.135.40) 

d. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

e. Decyzja Komisji 2000/479/WE z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wdrożenia 
europejskiego rejestru emisji zanieczyszczeń (EPER) zgodnie z art. 15 dyrektywy Rady 
96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2004) (Dz.U.UE.L.2000.192.36) 

f. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (Dz.U.UE.L.2001.145.43) 

g. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 
(Dz.U.UE.L.2002.242.1) 

h. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

1.2.31 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz 
zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Publikator: (Dz. U. UE.L.2011.167.1.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0205&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0111&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2006_032_R_0054_01&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975L0442-20060517&qid=1427562657765&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&qid=1427717438337&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427703209442&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0479&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1049-20010603&qid=1427717641918&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1600&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Przyjęcie szczegółowych przepisów technicznych niezbędnych do wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 595/2009. Ustanowienie wymogów koniecznych dla homologacji typu 
pojazdów i silników zgodnych ze specyfikacją Euro VI. 

Zakres: 

1) Ustanowienie środków służących do wykonania przepisów art. 4, 5, 6 i 12 rozporządzenia 
nr 595/2009. 

2) Dokonanie zmian w rozporządzeniu (WE) nr 595/2009 i dyrektywie 2007/46/WE. 
3) Ustanowienie wymogów dotyczących homologacji typu WE. 
4) Zobowiązania w zakresie pokładowego systemu diagnostycznego. 
5) Ustanowienie regulacji w zakresie wymagań jakie winien spełniać wniosek o udzielenie 

homologacji typu WE. 
6) Ustanowienie przepisów dotyczących zgodności produkcyjnej i eksploatacyjnej. 
7) Ustanowienie wymogów dotyczących ograniczenia emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Spełnienie wymogów dotyczących homologacji typu. 
2) Zapewnienie wyposażenia wszystkich układów silnika i pojazdów w system OBD. 
3) Spełnienie wymogów w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń. 
4) Informowanie i przekazywanie dokumentacji w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń. 
5) Przeprowadzanie kontroli zgodności. 
6) Przedkładanie na żądanie właściwego organu planu środków zaradczych. 
7) Podejmowanie wszystkich niezbędnych środków, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i 

art. 4 rozporządzenia nr 595/2009, zapewniających skuteczne ograniczenie emisji spalin z 
rury wydechowej w ciągu całego okresu normalnej eksploatacji pojazdu i w normalnych 
warunkach jego użytkowania. 

8) Posiadanie urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 
2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności 
(Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 
2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.188.1) 

b. Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, 
które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez 
silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z 
silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym 
stosowanych w pojazdach (Dz.U.UE.L.2005.275.1) 

c. Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać 
podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki o zapłonie 
samoczynnym (ZS) stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z 
silników o zapłonie iskrowym (ZI) napędzanych gazem ziemnym lub skroplonym gazem 
węglowodorowym stosowanych w pojazdach (Dz. U. UE.L.2010.229.1) 

1.2.32 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji 
typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 
pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2008.199.1.ze zm.) 

http://bit.ly/1HeDTK9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0055-20131231&qid=1427714325568&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010X0831(01)&from=PL
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie wymogów koniecznych dla homologacji typu pojazdów zgodnych ze 
specyfikacją Euro 5 i 6. 

Zakres: 

1) Ustanowienie przepisów administracyjnych dla homologacji typu WE pojazdów lekkich 
2) Ustanowienie wymogów dla homologacji typu WE dla urządzeń kontrolujących emisję 

przeznaczonych na części zamienne w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. 
3) Ustanowienie wymogów w celu zapewnienia łatwego dostępu do informacji o pokładowych 

układach diagnostycznych (OBD) oraz do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów, tak, aby zapewnić dostęp do nich niezależnym podmiotom. 

4) Wprowadzenie ponownie przeliczonych wartości granicznych masy cząstek stałych i 
nowych wartości granicznych dla liczby emitowanych cząstek stałych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Spełnienie wymogów dotyczących homologacji typu. 
2) Zapewnienie wyposażenia wszystkich układów silnika i pojazdów w system OBD. 
3) Spełnienie wymogów w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń. 
4) Udzielanie informacji i przekazywanie dokumentacji w zakresie kontroli emisji 

zanieczyszczeń. 
5) Przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji i eksploatacyjnej. 
6) Przedkładanie na żądanie właściwego organu planu środków zaradczych. 
7) Wprowadzanie koniecznych uzgodnień i procedur, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia 

(WE) nr 715/2007 i załącznikiem XIV do rozporządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do 
informacji o układzie OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia wykonawcze Komisji 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające 
załączniki I i IX oraz zastępujące załącznik VIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do 
tych pojazdów (dyrektywy ramowej), oraz zmieniające załączniki I i XII do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 wykonującego i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 
(Dz.U.UE.L.2013.55.9) 

2) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów 
silnikowych i ich przyczep (Dz.U.UE.L.1970.42.1) 

b. Dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być 
podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny z silników o 
zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych (Dz.U.UE.L.1970.76.1) 

c. Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 
(dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L.2007.263.1) 

d. Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w 
zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik 
(Dz.U.UE.L.2006.375.233) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0171&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01970L0156-20090429&qid=1427554730695&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01970L0220-20130102&qid=1427552690367&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20141101&qid=1427716479396&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42006X1227(06)&from=PL
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1.2.33 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 9322 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 

limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. 
(2014/904/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.358.36) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy używający substancji zubożających warstwę ozonową 
(wodorochlorofluorowęglowodory, halony, tetrachlorek węgla i inne), tj. PU POŻ-PLISZKA sp. 
z o.o. z Gdańska oraz Savi Technologie sp. z o.o. z Wrocławia). 

Cel: Ochrona warstwy ozonowej. 

Zakres: 

1) Ustalenie limitów ilościowych w przywozie substancji zubożających warstwę ozonową w 
roku 2015 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dotyczy wyłącznie adresatów wymienionych w treści decyzji. 

1.2.34 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 9720 z dnia 31 października 2014 r. określająca, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. 
do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego producenta lub importera, który zgłosił wprowadzenie 
do obrotu wodorofluorowęglowodorów na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2014/774/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.318.28) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy wyłącznie adresatów wymienionych imiennie w treści decyzji. 

Cel: Ochrona warstwy ozonowej poprzez wprowadzenie ograniczenia w obrocie 
wodorofluorowęglowodorami. 

Zakres: 

1) Ustalenie limitów ilościowych w substancji zubożających warstwę ozonową od 2015 do 
2017. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie się do wielkości limitów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U.UE.L.2014.150.195.ze zm.) 

b. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1) 

1.2.35 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2014) 7517 z dnia 30 października 2014 r. określająca 

rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez 
państwa członkowskie na temat technik zintegrowanego zarządzania emisjami stosowanych w 
rafineriach ropy naftowej i gazu, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE (2014/768/UE) 

http://bit.ly/1Ia5dto
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
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Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.315.15) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy - Rafinerie ropy naftowej i gazu. 

Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza - dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 
ocena właściwego stosowania BAT 57 oraz BAT 58. 

Zakres: 

1) Ustalenie obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do wdrożenia technik 
zintegrowanego zarządzania emisjami opisanych w BAT 57 oraz BAT 58. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki z zakresu monitorowania systemu i jego wyników. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

2) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

1.2.36 Decyzja Komisji nr C(2014) 7809 z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów 
uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015-2019 (2014/746/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.308.114) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Uzyskanie uprawnień w zakresie emisji gazów cieplarniach przez inwestorów 
prowadzących działalność w sektorach wymienionych w decyzji celem ograniczenia emisji 
tych gazów w państwach trzecich, w których przemysł nie podlega porównywalnym 
ograniczeniom w zakresie emisji dwutlenku węgla (tj. do „ucieczki emisji”). 

Zakres: 

1) Oszacowanie średniej ceny emisji CO2 w wysokości 30 EUR za tonę ekwiwalentu CO2, 

ustalenie rodzajów działalności narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przyznanie odpowiedniego poziomu emisji gazów cieplarnianych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Decyzja Komisji nr C(2011) 2772 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2011/278/UE) (Dz.U.UE.L.2011.130.1.ze zm.) 

c. Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE 
Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre 
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych 
(Dz.U.UE.L.2006.393.1.ze zm.) 

1.2.37 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2014) 974 z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz 

regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

http://bit.ly/1G25EXH
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1DkrTJv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1893-20080429&qid=1427661699771&from=PL
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Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich 
kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (2014/99/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2014.50.22) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność w regionach państw członkowskich określonych w decyzji. 

Cel: Określenie regionów na poziomie NUTS2, w których realizowane są „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. 

Zakres: 

1) Określenie regionów podzielonych wg kryterium na regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przyznanie poszczególnym państwom pomocy z Funduszu Spójności, także na zasadach 
przejściowych i szczególnych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE 
Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre 
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych 
(Dz.U.UE.L.2006.393.1.ze zm.) 

1.2.38 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania 

rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (2013/634/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.292.19) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność powodującą emisje. 

Cel: Dostosowanie rocznych limitów emisji uwzględniających ilość uprawnień objętych system 
handlu uprawnieniami do emisji oraz uprawnień zatwierdzających jednostronne wyłączenia 
bądź dotyczące instalacji wyłączonych z systemu handlu. 

Zakres: 

1) Dostosowanie rocznych limitów emisji dla poszczególnych państw członkowskich na lata 
2013-2020 oraz ustalenie zasad obliczania wartości istotnej oraz metody dostosowania 
rocznych limitów emisji państw członkowskich. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dostosowanie się do ustalonego poziomu emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.136.ze zm.) 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1893-20080429&qid=1427661699771&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1427641026585&from=PL
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b. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i 
unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 
280/2004/WE (Dz.U.UE.L.2013.165.13.ze zm.) 

1.2.39 Decyzja Komisji nr C(2013) 1708 z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji 

państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 406/2009/WE (2013/162/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.90.106) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność powodującą emisje. 

Cel: Osiągnięcie spójności między określaniem rocznych limitów emisji a zgłaszanymi 
emisjami gazów cieplarnianych w odniesieniu do każdego roku. 

Zakres: 

1) Ustalenie zasad obliczania rocznych limitów emisji (również przy zastosowaniu wartości 
współczynnika ocieplenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC). 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dostosowanie się do ustalonego poziomu emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów; 

1) Odwołania 

a. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.136.ze zm.) 

b. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

1.2.40 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 2948 z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca określania 

okresów rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2012/249/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.123.44) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność w zakresie obiektów energetycznego spalania objętych 
rozdziałem III dyrektywy 2010/75/UE. 

Cel: Dokonanie oceny zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji poprzez 
uwzględnienie okresów rozruchu i wyłączenia. 

Zakres: 

1) Ustalenie ogólnych zasad określania okresów rozruchu i wyłączenia, również dla obiektów 
energetycznego spalania składających się z dwóch lub więcej jednostek, dla obiektów 
wytwarzających energię elektryczną lub energię mechaniczną z zastosowaniem wartości 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0525-20140717&qid=1427644408152&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1427641026585&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
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progowych obciążenia, dla obiektów wytwarzających energię cieplną z zastosowaniem 
wartości progowych obciążenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dostosowanie ocen zgodność z uwzględnieniem ww. okresów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

1.2.41 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2012) 613 z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca zasady 

odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i opracowywania dokumentów 
referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, oraz zapewnienia ich jakości (2012/119/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.63.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność powodującą emisje. 

Cel: Udoskonalenie zasad wymiany informacji dot. emisji przemysłowych, w tym gromadzenia 
danych i opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości. 

Zakres: 

1) Ustalenie wytycznych dot. wymiany formacji, zawartości dokumentów BAT, w tym 
procedury opracowywania i przeglądu dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych 
dostępnych technik BAT (Best available techniques – Najlepsze dostępne techniki) i BREF 
(Best Available Techniques Reference Document - Dokument Referencyjny na temat 
Najlepszych Dostępnych Technik), treści i zakresu dokumentu BREF, konkluzji 
dotyczących BAT, procedury wymiany informacji, gromadzenia danych oraz zapewnienia 
jakości procesu opracowania i przeglądu dokumentów BREF. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Udział Inwestorów w forum wymiany informacji na temat emisji przemysłowych między 
Komisją, państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami oraz organizacjami 
pozarządowymi promującymi ochronę środowiska w celu ułatwienia opracowywania 
dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT). 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

b. Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiająca forum wymiany informacji na 
podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(Dz.U.UE.C.2011.146.3) 

1.2.42 Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2012) 612 z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca przepisy 

dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2012/115/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2012.52.12) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący obiekty energetycznego spalania. 

http://bit.ly/1G25EXH
http://bit.ly/1G25EXH
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0517(01)&qid=1426778599164&from=PL
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Cel: Opracowanie i wdrażanie przejściowych planów krajowych obejmujących określone 
obiekty energetycznego spalania oraz zwolnienie niektórych obiektów z wymogu 
przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji bądź z wymogu przestrzegania stopni 
odsiarczania. 

Zakres: 

1) Ustalenie zakresu przejściowych planów krajowych dot. poszczególnych obiektów wraz z 
emisjami dla tych obiektów w zakresie tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Utrzymanie ustalonych poziomów emisji zanieczyszczeń. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

1.2.43 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2011) 9068 z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca 

zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości 
otaczającego powietrza (2011/850/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.335.86) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy zobowiązani do sporządzenia sprawozdań nt. jakości powietrza. 

Cel: Opracowanie zasad sporządzania sprawozdań dot. oceny i jakości powietrza (w tym w 
zakresie obecności arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych), stworzenie portalu internetowego poświęconego jakości powietrza oraz 
zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy wybranymi stacjami monitorującymi jakość 
powietrza. 

Zakres: 

1) Ustalenie procedury przekazywania danych dot. jakości powietrza oraz ich udostępniania. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Prowadzenie sprawozdawczości dot. jakości powietrza wg określonych formatów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.2005.23.3.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

1.2.44 Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogólnounijnej ilości uprawnień, o której 

mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)-d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(2011/389/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.173.13) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Przyznanie ogólnej ilości uprawnień. 

Skutki dla inwestora:  

http://bit.ly/1G25EXH
http://bit.ly/1EMlHVp
http://bit.ly/1MfRmrD
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1) Nieprzekraczanie dozwolonych ilości emisji. 

Zakres: 

1) Wskazanie ogólnounijnej ilości uprawnień w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 
emisji obowiązujących od dnia 01.01.2013 r. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2011 z dnia 21 października 2011 r. 
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 
(Dz.U.UE.L.2011.341.87) 

b. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniająca 
załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2011.262.65) 

1.2.45 Decyzja Komisji nr C(2011) 2772 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 

przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do 
emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2011/278/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.130.1.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność z wykorzystaniem czystych i energooszczędnych 
technologii. 

Cel: Identyfikacja instalacji do bezpłatnego przydziału emisji bądź wyłączenia, opracowanie 
definicji i klasyfikacji produktów umożliwiające weryfikację danych produkcyjnych oraz 
jednolite zastosowanie wskaźnika emisyjności dla produktów w całej Unii Europejskiej na 
potrzeby przydziału uprawnień do emisji. 

Zakres: 

1) Ustalenie wartości wskaźników emisyjności w odniesieniu do klasyfikacji produktów oraz 
zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE, począwszy od 2013 (instalacje stacjonarne). 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki sprawozdawcze dot. posiadanych instalacji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Komunikat Komisji zmieniający komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie niektórych 
środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych po 2012 r. (2012/C 387/06) (Dz.U.UE.C.2012.387.5) 

1.2.46 Decyzja Komisji C(2011) 1328 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych emisji 

lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(2011/149/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2011.61.42) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność w zakresie transportu powietrznego. 

Cel: Skonkretyzowanie łącznej liczby przydziałów emisji przyznanych operatorom statków 
powietrznych. 

Zakres: 

1) Ustalenie ilości historycznych emisji lotniczych. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011D0122&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011D0093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1215(02)&from=PL
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Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie poziomu wartości historycznych emisji lotniczych, ustalonych na podstawie 
decyzji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 
a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOD nr 87/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca 

załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2011.262.59) 
b. Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogólnounijnej ilości uprawnień, o 

której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)–d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie (2011/389/UE) (Dz.U.UE.L.2011.173.13) 

1.2.47 Decyzja Komisji nr K (2011) 1983 wersja ostateczna z 29 marca 2011 r. w sprawie 

metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną 
bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE (decyzja 
niepublikowana) 

Publikator: n/a 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy prowadzący działalność w zakresie energetyki. 

Cel: Przydział bezpłatnych emisji na rzecz instalacji wytwarzających energię elektryczną. 

Zakres: 

1) Określenie metodologii przydziału emisji wg wskaźnika wydajności ex ante bądź 
zweryfikowanych emisji kwalifikujących się instalacji za lata 2005-2007. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Możliwość uzyskania bezpłatnych uprawnień do emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

1.2.48 Decyzja Komisji nr C(2010) 4955 z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego 

sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych 
(2010/693/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.301.4) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy stosujący rozpuszczalniki organiczne w niektórych farbach i lakierach oraz 
produktach do odnawiania pojazdów. 

Cel: Określenie informacji wchodzących w skład sprawozdania dot. stosowania produktów 
zawierających LZO. 

Zakres: 

1) Ustalenie dopuszczalnych wartości zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w 
produktach oraz prawidłowe oznakowanie LZO. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Stosowanie produktów zawierających dopuszczalne stężenia LZO. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011D0087&from=PL
http://bit.ly/1CdG6FS
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
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Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX 
(Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2013.291.39) 

b. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniająca 
załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX 
(Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2011.76.16) 

1.2.49 Decyzja Komisji nr C(2010) 7180 z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii 

liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz 
uchylająca decyzję 2010/384/UE (2010/634/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.279.34.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustalenie równych reguł dot. przydziału emisji dla wszystkich instalacji oraz ogólnego 
wysiłku redukcyjnego. 

Zakres: 

1) Ustalenie bezwzględnej liczby uprawnień w Unii Europejskiej na rok 2013. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Nieprzekraczanie bezwzględnych i przyznanych wartości emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 238/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca 
załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (Dz.U.UE.L.2014.154.42) 

b. Decyzja Komisji nr C(2013) 5666 z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych 
środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/448/UE) (Dz.U.UE.L.2013.240.27) 

1.2.50 Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych 

jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr 
C(2010) 3847) (2010/372/UE) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.169.17.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Konkretni inwestorzy wymienieni w art. 6 decyzji. 

Cel: Zagwarantowanie, aby emisje powstałe podczas stosowania substancji zubożających 
warstwę ozonową jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne były nieznaczne. 

Ustalenie wykazu przedsiębiorstw, w których można stosować substancje kontrolowane jako 
czynniki ułatwiające procesy chemiczne, ustanawiając ich maksymalne ilości, które można 
stosować do uzupełniania instalacji lub wykorzystywania jako czynniki ułatwiające procesy 
chemiczne oraz poziomy emisji dla każdego z odnośnych przedsiębiorstw. 

Zakres: 

1) Wykaz przedsiębiorstw, do których skierowana jest decyzja ustalony został w art. 6. 
2) Próg emisji i ilości substancji określony został w załączniku do decyzji. 

Skutki dla inwestora: 

1) Obowiązek stosowania wyłącznie substancji i procesów określonych w załączniku. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013D0080&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011D0132&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013D0238&qid=1427055330098&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0448&from=PL
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2) Zakaz przekraczania ilości określonych w załączniku, które mogą być rocznie 
wykorzystywane do uzupełniania instalacji i rocznie emitowane. 

3) Stosowanie się do zasad transferu przyznanych kwot. 
4) Obowiązek zgłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 października 2013 r. zmieniająca decyzję 
2010/372/UE dotyczącą stosowania substancji kontrolowanych jako czynników 
ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 
6517) (2014/8/UE) (Dz.U.UE.L.2014.8.27) 

1.2.51 Decyzja Komisji 2009/450/WE z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji 

rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.149.69) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z sektora transportu lotniczego. 

Cel: Ustanowienie wytycznych dotyczących szczegółowej interpretacji rodzajów działalności 
lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. 

Zakres: 

1) Określenie działalności lotniczej. 
2) Dokonanie interpretacji zwolnień. 

Skutki dla inwestora: 

1) Obowiązek stosowania załącznika do decyzji w zakresie szczegółowej interpretacji 
rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające 
wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej 
(Dz.U.UE.L.2006.341.3) 

b. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2009.8.3) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 
września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Wspólnoty (Dz.U.UE.L.2008.293.3) 

e. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

1.2.52 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2009.140.136.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0008&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1794-20150101&qid=1427722790716&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&qid=1427620909394&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&rid=1
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Osiągnięcie stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który 
zapobiegłby groźnej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny. 

Zakres: 

1) Ustalenie minimalnego wkładu państw członkowskich w realizację w latach 2013–2020 
zobowiązania Wspólnoty, dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych objętych 
decyzją, a także zasad dotyczących realizacji tego wkładu i oceny tych działań. 

2) Ustanowienie przepisów w zakresie oceny i wprowadzania w życie bardziej 
rygorystycznego zobowiązania, dotyczącego redukcji emisji przekraczającej 20%, które ma 
mieć zastosowanie po zatwierdzeniu przez Wspólnotę międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu prowadzącego do redukcji emisji w większym zakresie. 

Skutki dla inwestora: 

1) Stosowanie się do poziomów emisji na lata 2013-2020. 
2) Realizacja działań w celu poprawy efektywności energetycznej. 
3) Stosowanie się do zasad sprawozdawczości. 
4) Stosowanie działań korygujących. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Akty wykonawcze 

a. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca 
dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 
zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE 
(Dz.U.UE.L.2013.292.19) 

b. Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji 
państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 406/2009/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1708) 
(Dz.U.UE.L.2013.90.106) 

c. Nowa strategia energetyczna dla Europy 2011–2020 - Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. W kierunku nowej strategii energetycznej dla 
Europy 2011–2020 (2010/2108 (INI)) (Dz.U.UE.C.2012.99E.64) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr 
Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 
280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.U.UE.L.2013.122.1) 

e. Przygotowanie lasów na zmianę klimatu - Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 
11 maja 2011 r. w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o 
lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu (2010/2106(INI)) 
(Dz.U.UE.C.2012.377E.23) 

2) Odwołania 

a. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

b. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 
(Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

c. Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 
Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

d. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

e. Decyzja 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.49.1) 

http://bit.ly/1HeON2z
http://bit.ly/1aaAm5o
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0441&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0389&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0226&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427703209442&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&rid=1
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0280&qid=1426937057962&from=PL
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f. Decyzja Komisji 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady 
wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej 
mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania 
Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247) 
(Dz.U.UE.L.2005.55.57) 

g. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie 
znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2008.271.3) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16) 

1.2.53 Decyzja Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy 

emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z 
Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2006.358.87 ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie odpowiednich poziomów emisji przyznanych Wspólnocie i państwom 
członkowskim. 

Zakres: 

1) Ustalenie odpowiednich poziomów emisji w odniesieniu do ton równoważnika dwutlenku 
węgla przyznanych Wspólnocie i państwom członkowskim w pierwszym okresie ilościowo 
określonych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto. 

2) Ustalenie zasad rozdysponowania różnicy ton równoważnika dwutlenku węgla między 
poziomami emisji Wspólnoty a sumą poziomów emisji państw członkowskich. 

Skutki dla inwestora: 

1) Stosowanie się do poziomów emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 
Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

b. Decyzja Komisji 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady 
wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej 
mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania 
Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247) 
(Dz.U.UE.L.2005.55.57) 

1.2.54 Decyzja Komisji 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania 

podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako 
dokument nr C(2006) 5362) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2006.316.12) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie przepisów dotyczących stosowania art. 11b ust. 3 i 4 dyrektywy 
2003/87/WE. 

Zakres: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0166&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0994&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0358&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0166&rid=1
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1) Ustanowienie obowiązków w zakresie realizacji projektu zgodnie z załącznikiem nr I i II do 
niniejszej decyzji. 

Skutki dla inwestora: 

1) Współpraca z właściwymi organami Państwa w zakresie realizacji projektu na podstawie 
niniejszej decyzji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania: 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie 
standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2004.386.1) 

1.2.55 Decyzja Komisji 2004/470/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca wytycznych w sprawie 

tymczasowej metody referencyjnej pobierania próbek i pomiaru pyłu PM2,5 (notyfikowana jako 
dokument nr C(2004) 1713) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2004.160.51.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie wytycznych dotyczących tymczasowej metody referencyjnej pobierania 
próbek i pomiaru pyłu PM2,5 do czasu ustanowienia metody przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN). 

Zakres: 

1) Określenie wytycznych dotyczących tymczasowej metody referencyjnej pobierania próbek i 
pomiaru pyłu PM2,5 w załączniku do decyzji. 

Skutki dla inwestora: 

1) Stosowanie tymczasowej normatywnej europejskiej metody referencyjnej pomiaru pyłu 
PM2,5. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.2.56 Decyzja Komisji 2004/279/WE z dnia 19 marca 2004 r. dotycząca wskazówek do 

wprowadzania w życie dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej 
się do ozonu w otaczającym powietrzu (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 764) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2004.87.50) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Ustanowienie wytycznych dla odpowiedniej strategii mającej na celu mierzenie 
prekursorów ozonu w otaczającym powietrzu na mocy dyrektywy 2002/3/WE. 

Zakres: 

1) Przedstawienie wskazówek dotyczących przygotowywania krótkoterminowych planów 
działania zgodnie z art. 7 dyrektywy 2002/3/WE w załączniku nr I do decyzji. 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2216-20120101&qid=1427724295010&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427724487914&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
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2) Przedstawienie przykładów środków dla celów opracowywania i wprowadzania w życie 
krótkoterminowych planów działania w załączniku nr II do decyzji. 

3) Ustanowienie wytycznych dotyczących odpowiednich strategii pomiarów substancji 
będących prekursorami ozonu zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE w załączniku nr 
III do decyzji. 

Skutki dla inwestora: 

1) Zmniejszanie emisji w celu poprawy jakości otaczającego powietrza. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. 
odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.2002.67.14) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.2.57 Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez 

Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2002.130.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Inwestorzy z wielu sektorów. 

Cel: Doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziome pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu oddziaływaniu człowieka na system 
klimatyczny poprzez zatwierdzenie protokołu z Kioto. 

Zakres: 

1) Zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich do wypełniania 
zobowiązania wynikającego z art. 3 ust. 1 i art. 4 Protokołu. 

2) Określenie zobowiązania do ograniczenia lub redukcji emisji w załączniku nr II do decyzji. 
3) Zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich do zachowania 

poziomów emisji wymienionych w załączniku nr II do decyzji. 

Skutki dla inwestora: 

1) Zmniejszanie emisji w celu poprawy jakości otaczającego powietrza. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Akty wykonawcze 

a. Decyzja Komisji 2010/778/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 
2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu 
z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 
2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009) (Dz.U.UE.L.2010.332.41) 

b. Decyzja Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie 
poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach 
Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr 
C(2006) 6468) (Dz.U.UE.L.2006.358.87 ze zm.) 

2) Odwołania 

a. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych 
(Dz.U.UE.L.1994.33.13) 

b. Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U.UE.L.1994.33.11) 

c. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE.L.1999.184.23) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0003-20100611&qid=1427724854709&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0778&rid=1
http://bit.ly/1Nu4ZyK
http://bit.ly/1Arku82
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0069&qid=1426936595455&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0468-20110301&qid=1427703209442&from=PL
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1.3 Nielegislacyjne 

1.3.1. Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 
99/03) 

Publikator: (Dz.U.UE.C.2011.99.9) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Producenci energii, podmioty inwestujące w infrastrukturę do wytwarzania energii. 

Cel: Doprecyzowanie zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w kontekście 
regulacji o pomocy państwa, zawierające wskazania m.in. w zakresie derogacji dla energetyki. 

Zakres: 

1) Ustalenie zasad i warunków otrzymania bezpłatnego przydział uprawnień do emisji w 
okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Możliwość ubiegania się o bezpłatny przydział uprawnień do emisji na podstawie wniosku 
derogacyjnego, po spełnieniu warunków określonych w Wytycznych. 

2) Wytyczne definiują jak należy rozumieć koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę 
przydziału i maja odpowiadać wysokością wartości przyznanego przydziału. Koszty te 
zgodnie z Wytycznymi ograniczają się do: „łącznych kosztów inwestycji”. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2) Decyzje 

a. Decyzja komisji z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego 
przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do 
emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, C(2011) 1983 (n/a) 

1.3.2 Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA Nr 500/08/Col z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz 

sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez 
wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2010.144.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Polityka w obszarze ochrony środowiska powinna być uwzględniana przy ocenie 
zgodności pomocy państwa w sektorze ochrony środowiska, w szczególności mając na 
uwadze promowanie zrównoważonego rozwoju. 

Zakres: 

1) Pomoc państwa a europejska strategia energetyczna. 
2) Pomoc państwa a ochrona środowiska naturalnego. 
3) Instrumenty. 
4) Efekt zachęty i konieczność pomocy. 
5) Proporcjonalność pomocy. 
6) Pomoc na zakup nowych środków transportu, które spełniają wymogi surowsze niż normy 

wspólnotowe lub które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony środowiska w 
przypadku braku norm wspólnotowych. 

7) Pomoc na wcześniejsze dostosowanie do norm wspólnotowych. 
8) Pomoc na badania środowiska. 
9) Pomoc na oszczędzanie energii. 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://www.kobize.pl/materialy/wspolnotowe/2011/Dec.Kom.K%20c_2011_1983_29.03.2011_pl.pdf
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10) Pomoc na odnawialne źródła energii. 
11) Pomoc na kogenerację. 
12) Pomoc na gospodarowanie odpadami. 
13) Pomoc na rekultywację. 
14) Pomoc w zakresie handlu uprawnieniami. 
15) Pomoc w postaci zwolnień z podatków na ochronę środowiska. 
16) Ocena szczegółowa w zakresie zgodności pomocy. 
17) Rynek. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wytyczne mają zastosowanie we wszystkich sektorach objętych Porozumieniem EOG. 

1.3.3 Komunikat Komisji 2014/C 200/01 – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 

Publikator: (Dz.U.EU.C.2014.200.1) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy inwestujący w sektor energetyczny (zwłaszcza wytwarzający energię elektryczną w 
wysokosprawnej kogeneracji i inwestujący w źródła odnawialne). 

Cel: Ustalenie środków z zakresu ochrony środowiska i możliwości realizacji celów 
związanych z energią i energetyką, w przypadku których pod pewnymi warunkami pomoc 
państwa może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. 
c) Traktatu. 

Zakres: 

1) Pomoc na spełnienie wymogów surowszych niż normy unijne lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (w tym pomoc na zakup nowych 
środków transportu). 

2) Pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych. 
3) Pomoc na badania środowiska. 
4) Pomoc na rekultywację terenów zanieczyszczonych. 
5) Pomoc na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. 
6) Pomoc na środki na rzecz efektywności energetycznej, w tym kogenerację oraz systemy 

ciepłownicze i chłodnicze. 
7) Pomoc na efektywną gospodarkę zasobami, w szczególności na gospodarowanie 

odpadami. 
8) Pomoc na wychwytywanie, transport i składowanie CO2, w tym indywidualne elementy 

łańcucha wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). 
9) Pomoc w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z takich 

podatków. 
10) Pomoc w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 
11) Pomoc na infrastrukturę energetyczną. 
12) Pomoc na środki w zakresie wystarczalności mocy wytwórczych. 
13) Pomoc w postaci przydziałów emisji gazów cieplarnianych. 
14) Pomoc na relokację przedsiębiorstw. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE Tekst mający znaczenie dla 
EOG (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze zm.) 

2) Decyzje 

http://bit.ly/1EMpxOk
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a. Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego 
przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do 
emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, C(2011) 1983 (n/a) 

1.3.4 Komunikat Komisji Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań 

bazowych na podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 

Publikator: (Dz.U.UE.C.2014.136.3) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Pomoc Państwom Członkowskim przy wdrażaniu dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych poprzez praktyczne wyjaśnienie sformułowań i intencji. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Zakres stosowania niniejszych wskazówek: 
- państwa członkowskie w trakcie wdrażania dyrektywy, 
- Komisja przy ocenie sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2010/75/UE, 
- do wszystkich instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE. 

2) Zakres informacji zawartych w Wskazówkach obejmuje następujące elementy art. 22 
dyrektywy (informacje nie dotyczą działań wymaganych po ostatecznym zakończeniu 
działalności opisanych w art. 22 ust. 3 i 4. Dyrektywy): 
- wyjaśnienia dotyczące określenia, czy przygotowanie sprawozdania bazowego jest 

wymagane, 
- wyjaśnienia głównych etapów przygotowania sprawozdania bazowego, 
- wyjaśnienia dotyczące opracowania badań bazowych, 
- wyjaśnienia dotyczące opracowania strategii pobierania próbek, 
- wyjaśnienia dotyczące przygotowania sprawozdania bazowego. 

3) Wyróżnienie elementów tekstu dyrektywy 2010/75/UE odnoszących się do sprawozdań 
bazowych. 

4) Wyjaśnienie kluczowych słów i wyrażeń zastosowanych w dyrektywie 2010/75/UE: 
- istotne substancje stwarzające zagrożenie, 
- możliwość skażenia gleby i wód podziemnych na terenie instalacji, 
- skażenie i zanieczyszczenie, 
- ilościowe porównanie, 
- informacje niezbędne do ustalenia stanu skażenia gleby i wód podziemnych, 
- o ile takie dane są dostępne. 

5) Wyjaśnienia powiązań dyrektywy 2010/75 w zakresie sprawozdań bazowych z dyrektywą 
2008/1 w sprawie składowania odpadów. 

6) Lista kontrolna badania I sprawozdania bazowego – Dodatek. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(Dz.U.UE.L.2008.24.8.ze zm.) 

c. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz.U.UE.L.1999.182.1. ze zm.) 

 

1.3.5. Commission Staff Working Paper establishing guidelines for demonstration and subtraction of 
exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air 
quality and cleaner air for Europe 

http://bit.ly/1G25EXH
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0001-20090625&qid=1427622599152&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&qid=1427623168397&from=PL
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Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Pomoc w zakresie ustalenia, które źródła emisji polutantów (zanieczyszczeń) można 
uznać za naturalne (art. 20 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r.). 

Zakres: 

1) Podstawy prawne. 
2) Podstawowe zasady w zakresie ustalania naturalnych źródeł emisji. 
3) Lista kwalifikowalnych źródeł. 
4) Metodologie obliczania udziału naturalnych źródeł w zanieczyszczeniach. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

1.3.6. Commission Staff Working Paper establishing guidelines for the agreements on setting up 

common measuring stations for PM2.5 under Directive 2008/50/EC on ambient air quality and 
cleaner air for Europe 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy inwestujący w sieć energetyczną, gazową, ciepłowniczą, szlaki komunikacyjne, 
które mogą być zinwentaryzowane jako punktowe źródła emisji pyłów zawieszonych. 

Cel: Wytyczne dotyczą stacji pomiarowych PM2,5 (pyłów zawieszonych). Dokument 
skierowany jest do osób odpowiedzialnych za rozwój sieci pomiarowej, zgodnie z Dyrektywą 
2008/50/WE w związku z obowiązkiem pomiarów stężenia pyłów zawieszonych. 

Zakres: 

1) Ustalenie zasad dotyczących stacji pomiarowych do badania stężenia pyłów zawieszonych 
2) Ustalenie minimalnej liczby stref i stacji pomiarowych 
3) Zdefiniowanie pojęcia środowiska wiejskiego 
4) Ustalenie obowiązku raportowego 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dokument ogólny. Dostępne dane, a także dane dotyczące emisji PM 2,5 można 
uwzględnić w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

1.3.7. Zones EU Member States except Germany 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dokument ogólny. 

Cel: Wyznaczenie stref jakościowych powietrza, o których mowa w Dyrektywie Rady 
96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza. 

http://bit.ly/1MfRmrD
http://bit.ly/1MfRmrD
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Zakres: 

Strefy dla następujących krajów: 

1) Austria. 
2) Belgia. 
3) Dania. 
4) Estonia. 
5) Finlandia. 
6) Francja. 
7) Grecja. 
8) Irlandia. 
9) Litwa. 

10) Luksemburg. 
11) Holandia. 
12) Portugalia. 
13) Słowacja. 
14) Słowenia. 
15) Wielka Brytania. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny, który może mieć znaczenie w przypadku 
transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium wymienionych w dokumencie 
państw. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.8 Position paper on NO2 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Cele związane z jakością powietrza, minimalizacją skutków zanieczyszczeń na zdrowie 
ludzi, stan ekosystemów i środowiska. Dodatkowo ocena czynników wpływających na jakość 
powietrza oraz kosztów i korzyści wynikające z ustanowienia celów jakościowych. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu tlenków azotu. 
2) Rekomendacje Grupy Roboczej w odniesieniu do wartości w jaki sposób powinny być 

liczone cele jakościowe (LOAEL). 
3) Rekomendacje w zakresie nowych wartości dotyczących jakości powietrza, opracowana w 

oparciu o zalecenia WHO. 
4) Rekomendacje w zakresie pomiarów i oceny. 
5) Informowanie społeczeństwo o jakości powietrza. 
6) Planowany poziom redukcji emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
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1.3.9 Position paper on Pb 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Cele związane z jakością powietrza, minimalizacją skutków zanieczyszczeń na zdrowie 
ludzi, stan ekosystemów i środowiska. Dodatkowo ocena czynników wpływających na jakość 
powietrza oraz kosztów i korzyści wynikające z ustanowienia celów jakościowych. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu związków ołowiu. 
2) Rekomendacje Grupy Roboczej w odniesieniu do wartości w jaki sposób powinny być 

liczone cele jakościowe (LOAEL). 
3) Rekomendacje w zakresie nowych wartości dotyczących jakości powietrza, opracowana w 

oparciu o zalecenia WHO. 
4) Rekomendacje w zakresie pomiarów i oceny. 
5) Informowanie społeczeństwo o jakości powietrza. 
6) Planowany poziom redukcji emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.10 Position paper on SO2 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Cele związane z jakością powietrza, minimalizacją skutków zanieczyszczeń na zdrowie 
ludzi, stan ekosystemów i środowiska. Dodatkowo ocena czynników wpływających na jakość 
powietrza oraz kosztów i korzyści wynikające z ustanowienia celów jakościowych. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu związków siarki. 
2) Rekomendacje Grupy Roboczej w odniesieniu do wartości w jaki sposób powinny być 

liczone cele jakościowe (LOAEL). 
3) Rekomendacje w zakresie wartości dotyczących jakości powietrza, opracowana w oparciu 

o zalecenia WHO. 
4) Rekomendacje w zakresie pomiarów i oceny. 
5) Wpływ emisji związków siarki. 
6) Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. 
7) Planowany poziom redukcji emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/pp_so2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
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1.3.11 Second Position Paper on Particulate Matter (Dec 2004) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Omówienie kwestii związanych z pyłami zawieszonymi w powietrzu w Europie – dot. 
kwestii ilościowych oraz jakościowych powietrza. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu pyłów zawieszonych. 
2) Określenie źródeł powstawania pyłów zawieszonych w Europie, w tym związanych z 

działalnością człowieka, jak działalność przemysłowa, jak budownictwo, górnictwo, 
produkcja cementu, ceramiki i cegieł i huty, a także wszelka działalność, w której dochodzi 
do spalania węgla, a także rolnictwa. 

3) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO). 
4) Ustalenie wpływu na obiekty dziedzictwa kulturowego. 
5) Wskazanie norm ilościowych ujętych w przepisach. 
6) Rekomendacje w zakresie przyszłych redukcji. 
7) Rekomendacje Grupy Roboczej w odniesieniu do wartości w jaki sposób powinny być 

liczone cele jakościowe. 
8) Zrewidowane rekomendacje w zakresie pomiarów i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i modelowania. 

10) Prezentacja danych dotyczących aktualnych (w momencie wydania dokumentu, przyp. wł.) 
limitów koncentracji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. Wzmiankuje o obowiązkach dotyczących instalacji 
przemysłowych dużej skali. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

b. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

1.3.12. Position paper on PM10 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dokument ogólny. 

Cel: Wytyczne w zakresie pyłów zawieszonych. 

Zakres: 

1) Definicja i powstawanie pyłów zawieszonych. 
2) Źródła powstawania. 
3) Ocena ryzyka. 
4) Wpływ na zdrowie. 
5) Pomiary. 
6) Monitoring. 
7) Prezentacja danych. 
8) Koszty. 
9) Korzyści związane z ograniczeniem emisji pyłów zawieszonych. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
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a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.13 Position paper on CO 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wsparcie Komisji w przygotowaniu Dyrektywy Ramowej (Ambient Air Quality (the 
“Framework Directive”)). 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności związków węgla w powietrzu. 
2) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
3) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania. 
4) Analiza koszów i korzyści. 
5) Określenie źródeł emisji w Europie. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na obiekty dziedzictwa kulturowego. 
8) Wskazanie norm ilościowych ujętych w przepisach. 
9) Rekomendacje w zakresie przyszłych redukcji. 

10) Rekomendacje Grupy Roboczej w odniesieniu do wartości w jaki sposób powinny być 
liczone cele jakościowe. 

11) Zrewidowane rekomendacje w zakresie pomiarów i oceny. 
12) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i modelowania. 
13) Prezentacja danych dotyczących aktualnych (w momencie wydania dokumentu, przyp. wł.) 

limitów koncentracji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.14 Position paper on Benzene 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Stworzenie przez Komisję norm jakościowych powietrza. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności benzenu. 
2) Określenie źródeł emisji w Europie. 
3) Prezentacja danych dotyczących aktualnych pomiarów stężenia benzenu w powietrzu (w 

momencie wydania dokumentu). 
4) Wskazanie trendów emisji. 
5) Wskazanie trendów w koncentracji. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
8) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie ustawienia limitów emisji dla benzenu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
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1) Dyrektywy 
a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 

jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.15 Ozone position paper 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Stworzenie przez Komisję norm jakościowych powietrza 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności ozonu. 
2) Określenie źródeł emisji w Europie. 
3) Prezentacja danych dotyczących aktualnych pomiarów stężenia ozonu w powietrzu (w 

momencie wydania dokumentu, przyp. wł.). 
4) Wskazanie trendów emisji. 
5) Wskazanie trendów w koncentracji. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
8) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie ustawienia limitów emisji dla ozonu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.16 Position Paper on As, Cd and Ni with Annexes 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Kompilacja dostępnej wiedzy w celu ustalenia norm jakościowych w UE, zaproponowanie 
dopuszczalnych wartości stężenia na bazie aktualnych ocen ryzyka, przedstawienie metod 
oceny i monitorowania. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności arsenu, kadmu i niklu. 
2) Określenie źródeł emisji w Europie. 
3) Prezentacja danych dotyczących aktualnych pomiarów stężenia arsenu, kadmu i niklu w 

powietrzu (w momencie wydania dokumentu). 
4) Wskazanie trendów emisji. 
5) Wskazanie trendów w koncentracji. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
8) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie ustawienia limitów emisji dla arsenu, kadmu i niklu. 

10) Wskazanie rocznych limitów emisji w podziale na źródła. 
11) Monitorowanie. 
12) Ponowne próbkowanie wartości średniej i kalkulacja zmienności współczynników wartości 

średnich. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
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Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

2) Inne 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości (Genewa) (Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 
(Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

1.3.17 Ambient air pollution by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH). Position Paper 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wskazanie norm ilościowych i jakościowych. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
2) Określenie źródeł emisji w Europie. 
3) Prezentacja danych dotyczących aktualnych pomiarów stężenia wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w powietrzu (w momencie wydania dokumentu). 
4) Wskazanie trendów emisji. 
5) Wskazanie trendów w koncentracji. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
8) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie ustawienia limitów emisji dla wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

c. Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 

2) Inne 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości (Genewa) (Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 
(Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1zlGI7w
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427724487914&from=PL
http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1zlGI7w
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1.3.18 Annexes to Position Paper on PAH 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wskazanie norm ilościowych i jakościowych. Uzupełnienie Position Paper on PAH. 

Zakres: 

1) Odnosi się do obecności w powietrzu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
2) Określenie źródeł emisji w Europie. 
3) Prezentacja danych dotyczących aktualnych pomiarów stężenia wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w powietrzu (w momencie wydania dokumentu). 
4) Wskazanie trendów emisji. 
5) Wskazanie trendów w koncentracji. 
6) Omówienie Wytycznych WHO. 
7) Ustalenie wpływu na zdrowie (na podstawie badań WHO) oraz środowisko. 
8) Rekomendacje w zakresie metod monitorowania i oceny. 
9) Rekomendacje w zakresie ustawienia limitów emisji dla wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

c. Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 

2) Inne 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości (Genewa) (Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 
(Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

 

1.3.19. Position paper on Mercury 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dokument ogólny. 

Cel: Wytyczne w zakresie związków rtęci w powietrzu. 

Zakres: 

1) Związki rtęci i ich wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 
2) Emisja związków rtęci, w podziale na źródła naturalne i antropogeniczne. 
3) Modelowanie cyklu obecności związków rtęci w atmosferze. 
4) Rtęć w powietrzu. 
5) Rtęć w Europie. 
6) Wpływ na zdrowie. 
7) Ocena ryzyka. 
8) Technologiczne możliwości ograniczenia antropogenicznych emisji związków rtęci. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427724487914&from=PL
http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1zlGI7w
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Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

1.3.20 Guidance Report on preliminary assessment under EC air quality directives 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wytyczne dotyczą przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powietrza wymaganej przez 
art. 5 Dyrektywy1999/30/EC. Wskazanie metod oceny, zwłaszcza do zanieczyszczeń – 
związkami SO2, NO2/NO, pyłów zawieszonych (PM10) i ołowiu. 

Zakres: 

1) Wstępne pomiary jakości powietrza. 
2) Inwentaryzacja emisji do powietrza. 
3) Modelowanie zanieczyszczenia powietrza. 
4) Techniki pomiaru. 
5) Mapa emisji. 
6) Rekomendacje w zakresie wstępnej oceny. 
7) Wymogi dokumentacyjne dotyczące wstępnej oceny. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przydatne w trakcie OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

b. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 

c. Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 

2) Inne 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości (Genewa) (Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 
(Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

1.3.21 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental 

Assessment 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Omówienie możliwych kierunków działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i 
utraty różnorodności biologicznej. Wskazanie jak podchodzić do Strategicznej Oceny 
Oddziaływania na Środowisko. 

Zakres: 

1) Sposoby zaadresowania kluczowych wyzwań w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i utraty różnorodności biologicznej w Strategicznej OOŚ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427724487914&from=PL
http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1zlGI7w
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2) Ocena oddziaływania na zmiany klimatu i różnorodność biologiczną w ramach 
przeprowadzania Strategicznej OOŚ. 

3) Zmiany klimatu i różnorodności biologicznej w Strategicznej OOŚ. 
4) Zrozumienie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej - podstawowa wiedza na temat 

zmian klimatycznych i różnorodności biologicznej. 
5) Możliwe sposoby łagodzenia skutków zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. 
6) Narzędzia i dane umożliwiające przeprowadzenie Strategicznej OOŚ. 

Skutki dla Inwestora: 

1) W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych należy na wczesnym etapie projektu 
(planowania) sprawdzić jak wpisuje się on w Strategiczną Ocenę Oddziaływania na 
Środowisko – ten obowiązek jest nałożony na władze przy opracowaniu Programów. 
Jednak w perspektywie 2014-2020 oddziaływanie na klimat musi być ujęte w OOŚ dla 
projektów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.20.7.ze 
zm.) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze zm.) 

d. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz.U.UE.L.2001.197.30) 

e. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U.UE.L.2007.288.27) 

2) Inne 

a. Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro) (Dz.U.UE.L.1993.309.3) 
b. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych 

(Dz.U.UE.L.1994.33.13) 
c. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 

1997 roku (Dz.U.UE.L.2002.130.4) 

1.3.22 Guidance Document No. 1 - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for 

installations 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje/właściciele instalacji lub odpowiedzialni za działania lotnicze. 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE z Radą. Wyjaśnienie obowiązków i 
wymagań dla prowadzących instalację (A-C) wynikających z Rozporządzenia 601/2012. 

Zakres: 

1) Plan monitorowania wraz z dodatkowymi wymogami. 
2) Metodyki monitorowania. 
3) System kontroli przepływu danych z instalacji. 
4) Dane niezbędne do oceny ryzyka. 
5) Raportowanie. 
6) Wielkość emisji. 
7) Nieracjonalne koszty. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1427616247143&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&qid=1427794020363&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21993A1213(01)&qid=1427795941596&from=PL
http://bit.ly/1Arku82
http://bit.ly/1FshmbJ


106 

8) Zmiana terminologii. 
9) Narzędzia wspierające powyższy zakres. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia (które ma zastosowanie do emisji 
mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących działalności 
prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

1.3.23 Guidance document No. 2 - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for 

aircraft operators 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Odpowiedzialni za operacje lotnicze. 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE. Wyjaśnienie obowiązków i wymagań dla 
odpowiedzialnych za operacje lotnicze wynikających z Rozporządzenia. 

Zakres: 

1) Wskazanie operacji lotniczych objętych wymogami. 
2) Plan monitorowania wraz z dodatkowymi wymogami. 
3) Metodyki monitorowania. 
4) Dane niezbędne do oceny ryzyka. 
5) Raportowanie. 
6) Wielkość emisji. 
7) Kwestia biopaliw. 
8) Narzędzia wspierające powyższy zakres. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia (które ma zastosowanie do emisji 
mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących działalności 
prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2) Rozporządzenia 

http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
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a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

1.3.24 Guidance document No. 3 -Biomass issues 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Właściciele instalacji lub operatorzy statków powietrznych (prowadzący operacje lotnicze) 
stosujący lub/i zamierzający stosować biomasę. 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE. Wyjaśnienie kwestii wynikających z 
Rozporządzenia związanych z biomasą. 

Zakres: 

1) Biomasa w świetle Dyrektywy RES-D – zastosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju 
oraz wskazanie wyłączenia kryterium (np.: w przypadku stosowania biomasy w stanie 
płynnym jako wsad do procesu w instalacji). 

2) Wskazanie konsekwencji stosowania kryterium zrównoważonego rozwoju. 
3) Wskazanie w jaki sposób można uzyskać dowód na spełnianie kryterium zrównoważonego 

rozwoju. 
4) Omówienie kwestii istotnych dla metodyki monitorowania, w tym określania frakcji biomasy. 
5) Omówienie metod szacunkowych stosowanych do określania frakcji biomasy. 
6) Lista domyślnych wartości wskaźników obliczeniowych dla niektórych materiałów 

uważanych za biomasę. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia (które ma zastosowanie do emisji 
mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących działalności 
prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

2) W zakresie interpretacji przepisów należy pamiętać, że w odniesieniu do stosowania 
zerowego współczynnika emisji w ramach EU ETS, ciężar dowodowy dotyczący biopłynów 
lub biopaliw w rozumieniu spełniania wymaganych kryteriów zrównoważonego rozwoju 
pozostaje w obowiązku prowadzącego instalację EU ETS lub operatora statku 
powietrznego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16.ze zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 

http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
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dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

3) Decyzje 

a. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

4) Inne 

a. Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego system kryteriów 
zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w 
odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02) (Dz.U.UE.C.2010.160.8) 

b. Komunikat Komisji w sprawie dobrowolnych systemów i wartości standardowych w 
systemie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów UE (2010/C 
160/01) (Dz.U.UE.C.2010.160.1) 

1.3.25 Guidance document No. 4 -Uncertainty Assessment 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Właściciele instalacji lub/i prowadzący instalacje. 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE. Wyjaśnienie wymagań dotyczących oceny 
niepewności dla instalacji. 

Zakres: 

1) Omówienie oceny niepewności, wymogi związane z oceną niepewności dla instalacji. 
2) Określenie czym jest niepewność. 
3) Wskazanie dlaczego konieczne jest przeprowadzenie oceny niepewności jaki jest jej cel. 
4) Metody przeprowadzenia oceny. Niepewność w odniesieniu do różnych metodyk. 
5) Wskazanie źródeł oceny niepewności w przepisach wraz z wynikającymi z nich 

obowiązkami dla właścicieli instalacji lub/i prowadzących instalacje. 
6) Omówienie kwestii związanych z systemami pomiarowymi pod kontrolą prowadzącego 

instalację. Wskazanie uproszczonej i pełnej ścieżki oceny niepewności. 
7) Omówienie kwestii związanych z systemami pomiarowymi poza kontrolą prowadzącego 

instalację. Wskazanie uproszczonej i pełnej ścieżki oceny niepewności. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia nr 601/2012 (które ma zastosowanie 
do emisji mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących 
działalności prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 
a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 

r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16.ze zm.) 

2) Rozporządzenia 
a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0619(02)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0619(01)&rid=1
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
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dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

3) Decyzje 
a. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 

dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

1.3.26 Guidance document No. 5 -Sampling and Analysis 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje/właściciele instalacji (dotyczy wyłącznie tych instalacji, które 
wyznaczają współczynniki obliczeniowe na podstawie analiz). 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE, a także uzupełnienie Wytycznych nr 1 w 
zakresie wymagań dotyczących analiz laboratoryjnych. 

Zakres: 

1) Omawia znaczenie pobierania i analizy próbek. 
2) Współczynniki obliczeniowe. 
3) Ogólne wymogi dotyczące analiz laboratoryjnych. 
4) Procedury dotyczące metod analitycznych. 
5) Plan pobierania próbek. 
6) Częstotliwość analiz. 
7) Nieracjonalne koszty. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia (które ma zastosowanie do emisji 
mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących działalności 
prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16.ze zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 

http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
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dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

3) Decyzje 

a. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

1.3.27 Guidance document No. 6 -Data flow activities and control system 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje/ właściciele instalacji (dotyczy wyłącznie tych instalacji, które 
wyznaczają współczynniki obliczeniowe na podstawie analiz). 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE, w zakresie szczegółowych sposób 
wymogów dotyczących działań związanych z przepływem danych i działań kontrolnych, jako 
że stanowią one część planu monitorowania. 

Zakres: 

1) Działania w zakresie przepływu danych. 
2) System kontroli. 
3) Ocena ryzyka. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia nr 601/2012 (które ma zastosowanie 
do emisji mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących 
działalności prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

2) Wskazanie, że prowadzący instalację o niskim poziomie są zwolnieni z obowiązku 
przedłożenia analizy ryzyka przy zgłaszaniu planu monitorowania do zatwierdzenia 
właściwemu organowi. Wytyczne odnoszące się do instalacji o niskim poziomie emisji mają 
zastosowanie do operatorów statków powietrznych klasyfikowanych jako „małe podmioty 
uczestniczące w systemie”, którzy zamierzają stosować narzędzie dla małych podmiotów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16.ze zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
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3) Decyzje 
a. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 

dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

1.3.28 Guidance document No.7 – The Monitoring and Reporting Regulation and Accreditation and 

Verification Regulation – Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje/właściciele instalacji. 

Cel: Wsparcie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/87/WE, w zakresie zaktualizowanych zasad 
monitorowania i raportowania. 

Zakres: 

1) System ciągłego monitorowania emisji (CEMS). 
2) Wskazanie wymagań wobec systemów ciągłego monitorowania emisji (CEMS). 
3) Wskazanie w jaki sposób należy pokazywać zgodność z wymogami. 
4) Wymagania do potwierdzenie emisji wskazanej przez system poprzez obliczenia rocznych 

emisji. 
5) Działania w przypadku braku lub utraty danych. 
6) Sprawdzanie sytemu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia nr 601/2012 (które ma zastosowanie 
do emisji mających miejsce od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do danych dotyczących 
działalności prowadzonej od tego dnia). Wytyczne mogą jedynie wyjaśnić zapisy zawarte w 
Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.1) 

3) Decyzje 
a. Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne 

dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako 
dokument nr C(2007) 3416) (Dz.U.UE.L.2007.229.1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1DhdMVt
http://bit.ly/1DhdMVt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0600&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0589-20130101&qid=1427662383945&from=PL
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1.3.29 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion 

Policy 2014-2020 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy realizujący projekty infrastrukturalne o wartości powyżej 50 mln eu. 

Cel: Oparcie decyzji o realizacji dużych projektów infrastrukturalnych (o wartości powyżej 50 
mln Eu) o obiektywne i realistyczne analizy oraz przesłanki, m.in. analizę kosztów i korzyści 
(CBA). 

Zakres: 

1) Wskazanie podstaw prawnych dla CBA. 
2) Informacje, które mogą być wymagane w przypadku współfinansowania dużych projektów 

ze środków UE. 
3) Wskazanie głównych zasad dotyczących CBA oraz struktury CBA, w tym w odniesieniu do 

wpływu projektu na środowisko (OOŚ oraz wpływ na klimat). 
4) Wskazanie dobrych praktyk oraz popularnych błędów w odniesieniu do CBA. 
5) Zintegrowanie rezultatów OOŚ z CBA – koszty związane z oddziaływaniem na 

środowisko/przeciwdziałaniem oddziaływaniu na środowisko muszą być wskazane w CBA. 
6) Prezentacja metodologii analizy finansowej i ekonomicznej. 
7) Analiza ryzyka. 
8) Prezentacja podejścia w wybranych sektorach (transport, środowisko, energetyka, 

szerokopasmowy internet, RDI – badania, rozwój i innowacje) wraz ze studium przypadku 
oraz wskazaniem jakie czynniki powinny być badane w CBA w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów (w tym zanieczyszczenie powietrza, wpływ na środowisko i 
różnorodność biologiczną, a także wpływ na klimat). 

9) Wskazanie stóp dyskontowych. 
10) Wskazanie podejścia empirycznego do estymacji współczynników przeliczeniowych. 
11) Wyjaśnienia kwestii ustalania taryf. 
12) Wyjaśnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. 
13) Wskaźniki projektu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przeprowadzenie CBA dla dużych projektów infrastrukturalnych, w tym zintegrowanie 
rezultatów OOŚ oraz oceny w zakresie emisji gazów cieplarnianych (i wpływu na klimat). 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U.UE.L.2004.143.56) 

b. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.20.7.ze 
zm.) 

d. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz.U.UE.L.2001.197.30) 

e. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

 
(Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

f. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

g. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE RADY z dnia 23 
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
(Dz.U.UE.L.2007.288.27) 

2) Rozporządzenia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20130718&qid=1427575005697&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1427616247143&from=PL
http://bit.ly/1xIAfZq
http://bit.ly/1MfRmrD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&qid=1427802676848&from=PL
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a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U.UE.L.2014.138.5) 

c. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) NR 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1) 

d. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z 
postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych 
projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, 
opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania 
analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z 
wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1) 

3) Inne 

a. Guidelines on Climate Change and Natura 2000 (n/a) 
b. EU Green Infrastructure Strategy (n/a) 
c. EU Strategy on Adaptation to Climate Change (n/a) 

1.3.30 Strategia Europa 2020 

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu 

Publikator: (COM(2010) 2020) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Zainicjowanie nowego rozwoju Unii Europejskiej, jako drogi wychodzenia z kryzysu, 
poprzez wyznaczenie do osiągnięcia strategicznych celów na rok 2020 w pięciu obszarach: 
zatrudnienia, badań i innowacji, edukacji, walki z ubóstwem, zmian klimatu i energii, 
realizowanych na poziomie Wspólnoty oraz krajów członkowskich. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Elementy Strategii Europa 2020 w zakresie emisji, ochrony środowiska i zmian klimatu: 
a) w zakresie wyznaczonych priorytetów: 

- inteligentny rozwój: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 
- zrównoważony rozwój: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów; 

b) w zakresie wyznaczonych celów: 
- rozwój bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej gospodarki, 

http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&qid=1426935626642&from=PL
http://bit.ly/1LBjBRi
http://bit.ly/18Os0yW
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/greeninfrastructure.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_adaptation_2014_en.pdf


114 

- dążenie do osiągnięcia zasady „20/20/20” w zakresie klimatu i energii: emisję dwutlenku 
węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., 
należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 
20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20% (w tym ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); 

c) w zakresie opracowanych założeń do Projektów Przewodnich: 
- „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz: uniezależnienia 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii; wsparcia zmian w 
kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa; 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez ograniczenia emisji CO2 (m.in. na 
drodze poprawienia ram prawnych stosowania instrumentów rynkowych, np. handel 
emisjami, przegląd zasad opodatkowania energii, pomoc państwa, sprzyjanie 
szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień publicznych); wniosków 
legislacyjnych dotyczących modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udziału 
w emisji związków węgla; większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; skierowania 
uwagi na transport w miastach, który jest źródłem emisji zanieczyszczeń; sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu; poszanowania i poprawy jakości 
środowiska naturalnego; wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej; 
opracowania wizji zmian strukturalnych i technologicznych, jakie będą musiały zajść do 
roku 2050, aby można było przejść na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie 
korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu. 

- „Unia Innowacji” - projekt na rzecz: wykorzystywania działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów jak zmiany klimatu, 
efektywność energetyczna i zdrowie; opracowania strategicznego programu 
działalności badawczej skoncentrowanej wokół takich kwestii jak transport, zmiany 
klimatu, efektywne korzystanie z zasobów, przyjazne środowisku metody produkcji; 
wzmocnienia roli wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami w tych 
zakresach; wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów zachęcających do 
inwestowania związanych z rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, szczególnie 
dla podmiotów szybko rozwijających się, 

- „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” - projekt na rzecz: przystosowania 
procesów produkcji i produktów do wymogów niskoemisyjnej gospodarki; 
przygotowanie strategii handlowej dla Europy 2020 obejmującej inicjatywy mające na 
celu otwarcie możliwości handlowych dla sektorów przyszłości, takich jak produkty i 
technologie przyjazne środowisku oraz produkty i usługi z branży zaawansowanych 
technologii. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

1.3.31 Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. (EAP) 

7. Program działań w zakresie środowiska do 2020 r. – „Dobra jakość życia z 
uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2013.354.171) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Zbudowanie do 2050 r. inteligentnej, zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki poprzez realizację, do 2020 r celów pośrednich zawartych w siódmym programie, 
ze szczególnym uwzględnieniem przyczyniania się do wysokiego poziomu ochrony 
środowiska oraz lepszej jakości życia i dobrostanu obywateli. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Wytyczenie Celów priorytetowych Programu wraz ze szczegółowym opisem środków i 
działań potrzebnych do realizacji jego założeń przy zachowaniu zasady inteligentnej 
regulacji i poddawaniu kompleksowej ocenie skutków jego realizacji. 

2) Cele priorytetowe: 
a. Cel priorytetowy 1: Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii; 
b. Cel priorytetowy 2: Przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 

gospodarkę niskoemisyjną; 
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c. Cel priorytetowy 3: Ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem 
presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; 

d. Cel priorytetowy 4: Maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w 
zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa; 

e. Cel priorytetowy 5: Doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w 
zakresie środowiska; 

f. Cel priorytetowy 6: Zapewnienie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i 
klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych; 

g. Cel priorytetowy 7: Lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność 
polityki; 

h. Cel priorytetowy 8: Wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 
i. Cel priorytetowy 9: Zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu 

międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem. 
3) Ocena dotychczasowych realizowanych celów i działań z zakresu ochrony środowiska oraz 

istniejących zagrożeń. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Decyzje 

a. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 
(Dz.U.UE.L.2002.242.1) 

2) Inne 

a. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2010) 2020) 

1.3.32 Program „Czyste powietrze dla Europy” 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Program „Czyste powietrze dla Europy” 

Publikator: (COM (2013) 918) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez poprawę jakości powietrza, przy 
uwzględnieniu aspektów społeczno-ekonomicznych tej poprawy. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Pomoc w osiągnięciu celów długoterminowych 6. i 7. programu działań w zakresie 
środowiska. 

2) Propozycje zmian do dyrektywy w sprawie krajowych pułapów emisji (NEC) jako 
najważniejszego instrumentu opłacalnej redukcji emisji. 

3) Propozycja dyrektywy wprowadzającej kontrolę emisji ze średnich obiektów 
energetycznego spalania. 

4) Propozycja nieregulacyjnych środków zwiększających zdolności i współpracę na 
wszystkich szczeblach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak: 
zanieczyszczenie powietrza w miastach, badania naukowe i innowacje oraz 
międzynarodowy wymiar polityki w zakresie jakości powietrza. 

5) Skuteczne wdrożenie istniejących przepisów unijnych, w szczególności w odniesieniu do 
emisji z pojazdów dostawczych z silnikiem Diesla5, oraz stosowanie uzupełniających 
środków na poziomie krajowym. 

6) Stosowanie nowej procedury rejestrowania i przekazywania emisji NOx w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) przewidzianych dla normy Euro 6 i jej stosowania z solidnymi 
nieprzekraczalnymi poziomami emisji (NTE). 

7) Możliwość korzystania przez Państwa Członkowskie z finansowania w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020 (ESIF) i nowego 
instrumentu LIFE na lata 2014-2020 w celu opracowywaniu i wdrażaniu programów kontroli 
zanieczyszczenia powietrza. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1600&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&qid=1427804849557&from=PL
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8) Nowe cele polityki dotyczącej jakości powietrza na 2030 r. 
9) Propozycja wprowadzenia do 2030 r. racjonalnych, pod względem kosztów, krajowych 

wymogów w zakresie ograniczenia emisji dla SO2, NOx, niemetanowych LZO, NH3, 
PM2,5 (BC), CH4. 

10) Propozycja większej kontroli przy stosowaniu nawozów: obornika i nawozów 
nieorganicznych jako źródeł podtlenku azotu. 

11) Propozycja przeglądu dyrektywy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych. 
12) Propozycja ratyfikowania zmian do Protokołu z Göteborga z 2012 r. 
13) Plan działań badawczych program w dziedzinie na lata 2014-2020 – „Horyzont 2020”. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U.UE.L.2001.309.22) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach 
żeglugowych (Dz.U.UE.L.2012.327.1) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 
czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i 
dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 
2005/78/WE (Dz.U.UE.L.2009.188.1) 

3) Decyzje 

a. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 
(Dz.U.UE.L.2002.242.1) 

4) Inne 

a. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i 
ozonowi przyziemnemu z 1999 r. (Gothenburg) (Dz.U.UE.L.2003.179.3) 

b. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia tematyczna 
dotycząca zanieczyszczenia powietrza {SEC(2005) 1132} {SEC(2005) 1133} 
(COM(2005) 446) 

c. 7 Program działań w zakresie środowiska do 2020 r. – „Dobra jakość życia z 
uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz.U.UE.L.2013.354.171) 

d. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów CARS 2020: Plan działania na rzecz 
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie 
(COM(2012) 636) 

1.3.33 Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package, Version 2 

Corresponding to IIASA TSAP Report 11, Version 2a 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Informowanie o rewizji strategii UE w zakresie zanieczyszczenia powietrza, przede 
wszystkim w odniesieniu do wpływu na zdrowie. 

Zakres: 

http://bit.ly/19sDTuz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0033&qid=1427813113611&from=PL
http://bit.ly/1HeDTK9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1600&rid=1
http://bit.ly/1zx35qz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0446&rid=1
http://bit.ly/1AOv9JZ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0636&rid=1
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1) Aktualizacja w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, zwłaszcza w oparciu o dane 
dotyczące zachorowalności w związku ze stężeniem pyłów zawieszonych, w oparciu o 
badania prowadzone przez WHO w Europe. 

2)  Prezentacja możliwych scenariuszy związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń i 
benefitów z tego wynikających. 

3) Wyjaśnienie metody analizy ścieżki oddziaływań (IPA). 
4) Metoda oceny korzyści. 
5) Ocena wpływu na zdrowie. 
6) Korzyści w zakresie wpływu na zdrowie wynikające z ograniczenia zanieczyszczeń – 

prezentacja trendów. 
7) Zmonetaryzowane korzyści (z wyłączeniem wpływu na zdrowie). 
8) Ocena kosztów i korzyści (CBA). 

Skutki dla Inwestora: 

1) Przeprowadzenie CBA, w przypadku wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Inne 

a. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Program „Czyste powietrze dla 
Europy” (COM (2013) 918) 

1.3.34 Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - Air Quality 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Przewodnik po aktach prawnych UE w zakresie jakości powietrza. 

Zakres: 

1) Zmiany klimatyczne. 
2) Jakość powietrza. 
3) Środowisko miejskie. 
4) Przetwarzanie odpadów. 
5) Ochrona Środowiska i różnorodności biologicznej. 
6) Mapa interesariuszy, w tym omówienie interesariuszy i ich ról w odniesieniu do jakości 

powietrza. 
7) Omówienie technicznych aspektów. 
8) Omówienie kwestii finansowych i ekonomicznych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisów, które w niniejszym dokumencie zostały 
jedynie omówione. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 

b. Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji 
lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach 
(Dz.U.UE.L.1999.85.1) 

c. Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 93/12/EWG (Dz.U.UE.L.1998.350.58) 

d. Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0918&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427724487914&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0013-20140107&qid=1427815997417&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0070-20140701&qid=1427576224493&from=PL
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dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników 
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po 
drogach (Dz.U.UE.L.1998.59.1) 

e. Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w 
sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze 
składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw 
(Dz.U.UE.L.1994.365.24.ze zm.) 

f. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz.U.UE.L.1985.175.40.ze zm.) 

g. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(Dz.U.UE.L.2008.24.8.ze zm.) 

2) Inne 

a. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Program „Czyste powietrze dla 
Europy” (COM (2013) 918) 

b. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

c. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

1.3.35 Study on: "Contribution of industry to pollutant emissions to air and water" 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Niniejszy raport odpowiada na pytanie dotyczące jakościowych i ilościowych 
zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie, biorąc pod uwagę wszystkie antropogeniczne źródła 
emisji. 

Zakres: 

1) Analiza emisji do powietrza, w tym w podziale na poszczególne zanieczyszczenia. 
2) Mapowanie aktywności i kategorii. 
3) Gromadzenie danych. 
4) Źródła danych. 
5) Emisje w podziale na sektory i zanieczyszczenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisów, które w niniejszym dokumencie zostały 
jedynie omówione. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

d. Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997L0068-20130110&qid=1427560867090&from=PL
http://bit.ly/1Cwf10F
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217&qid=1427816443166&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427699975397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0001-20090625&qid=1427622599152&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0918&rid=2
http://bit.ly/17o5dtj
http://bit.ly/1MMDh2K
http://bit.ly/1G25EXH
http://bit.ly/1MfRmrD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1427571626453&from=PL
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e. Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 
93/12/EWG (Dz.U.UE.L.1999.121.13) 

f. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz.U.UE.L.1999.182.1. ze zm.) 

g. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.UE.L.2011.174.88.ze zm.) 

h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w 
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.UE.L.2000.269.34) 

i. Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. 
dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U.UE.L.1998.123.1) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2006.161.1) 

b. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U.UE.L.2006.33.1) 

c. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające 
dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U.UE.L.2004.158.7.ze zm.) 

d. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach 
energetycznego spalania (Dz.U.UE.L.2014.165.33) 

3) Inne 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

b. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

c. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Program „Czyste powietrze dla 
Europy” (COM (2013) 918) 

1.3.36 Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of 

Common Interest (PCIs) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Realizujący projekty PWZ 

Cel: Usprawnienie procedur ocen środowiskowych dla projektów energetycznych będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania (PWZ). Głównym celem Poradnika jest wsparcie 
państw członkowskich w określaniu odpowiednich działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych 
zmierzających do usprawnienia procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz 
zapewnienia spójnego stosowanie procedur oceny wpływu na środowisko wymaganych na 
mocy prawa unijnego dla projektów PWZ. 

Zakres: 

1) Wyjaśnienie podstaw prawnych. 
2) Proces wyłonienia PWZ. 
3) Omówienie zasad na jakich projekty PWZ będą objęte uproszczonymi procedurami. 
4) Procedura analizy wydajności kosztów – analizy kosztów i korzyści (CBA). 
5) Ramy czasowe. 
6) Zasada jednego okienka. 
7) Przejrzystość i udział społeczeństwa. 
8) Usprawnienie procedur. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0032-20121217&qid=1427557123867&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&qid=1427623168397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20140609&qid=1427819532043&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0053-20130611&qid=1427573350530&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0008-20130901&qid=1427703104300&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0842-20150101&qid=1427638286671&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-20090807&qid=1427657029654&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20120710&qid=1427819933340&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0592&rid=1
http://bit.ly/1MMDh2K
http://bit.ly/17o5dtj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0918&rid=2
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9) Realizacja i monitoring. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie wykraczają poza przepisy, oparte są 
na doświadczeniu i dobrych praktykach w państwach członkowskich. Poradnik może by 
przydatny dla inwestorów, w tym operatorów systemów przesyłowych w przygotowaniu 
projektów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze 
zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 
2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U.UE.L.2013.115.39) 

1.3.37 Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-

scale Transboundary Projects 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy:  

Realizujący transgraniczne przedsięwzięcia (lub o transgranicznym oddziaływaniu). 

Cel: Wskazówki w zakresie transgranicznego OOŚ dla dużych projektów infrastrukturalnych, 
na podstawie dotychczas zgromadzonych doświadczeń. Wytyczne przeznaczone są dla władz 
krajowych, inwestorów realizujących tego typu projekty oraz osób odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie OOŚ. Głównym celem jest ułatwienie sprawnej realizacji tego typu 
przedsięwzięć, unikając konfliktów i opóźnień. 

Zakres: 

1) Wskazanie definicji dużych projektów infrastrukturalnych (large scale) jako tych, które są 
realizowane w co najmniej dwóch państwach członkowskich, które mogą wywołać 
transgraniczne oddziaływanie. 

2) Wyjaśnienie podstaw prawnych. 
3) Przegląd procedury transgranicznej OOŚ, w tym obowiązki informacyjne. 
4) Zakres raportu OOŚ. 
5) Konsultacje i udział społeczeństwa. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie wykraczają poza przepisy, oparte są 
na doświadczeniu i dobrych praktykach w państwach członkowskich. Obowiązki wynikają 
bezpośrednio z przepisów UE i prawa krajowego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze 
zm.) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 
2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0347-20140110&qid=1427637688662&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
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energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U.UE.L.2013.115.39) 

3) Inne 

a. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
(Espoo – 1991 r.) (Dz.U.1999.96.1110) 

1.3.38 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact 

Assessment 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia OOŚ. 

Cel: Wytyczne mają pomóc przede wszystkim państwom członkowskim w zaadresowaniu 
kwestii dotyczących zmian klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej przy 
przeprowadzaniu OOŚ. 

Zakres: 

1) Wskazanie podstaw. 
2) Wyjaśnienie dlaczego tak istotne jest zaadresowanie aspektów dotyczących zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej w OOŚ. 
3) Wskazanie jak adresować powyższe zagadnienia w OOŚ oraz prezentacja korzyści, które 

z tego wynikają. 
4) Wskazanie innych źródeł poruszających zagadnienia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie wykraczają poza przepisy, oparte są 
na doświadczeniu i dobrych praktykach w państwach członkowskich. Obowiązki wynikają 
bezpośrednio z przepisów UE i prawa krajowego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze 
zm.) 

b. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.20.7.ze 
zm.) 

2) Inne 

a. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
(Espoo – 1991 r.) (Dz.U.1999.96.1110) 

b. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 
1997 roku (Dz.U.UE.L.2002.130.4) 

1.3.39 Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 

85/337/EEC to associated/ancillary Works 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Dokument pokazuje przykładowe, potencjalne naruszenie obowiązku przeprowadzenia 
OOŚ, dla projektu, który powinien zostać rozpatrzony łącznie z gazociągiem Nord Stream i w 
jaki sposób należy ocenić czy projekt wymagał przeprowadzenia OOŚ czy też nie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0347-20140110&qid=1427637688662&from=PL
http://bit.ly/1AnuwHf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://bit.ly/1AnuwHf
http://bit.ly/1FshmbJ
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Zakres: 

1) Objaśnienie stanu faktycznego. 
2) Objaśnienie podejścia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dokument zawiera wskazówki w jaki sposób powinno się sprawdzić czy w przypadku, gdy 
projekt może być uznany za element większego projektu infrastrukturalnego, ocenić, czy 
powinna zostać przeprowadzona OOŚ. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

1.3.40 Presentation on the EIA Directive revision 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia OOŚ. 

Cel: Wyjaśnienie zmian w Dyrektywie EIA. 

Zakres: 

1) Wskazanie celów związanych ze zmianami (polepszenie jakości OOŚ, poprawa spójności 
polityki i synergii z innymi przepisami prawa UE międzynarodowego i uproszczenie 
procedur). 

2) Objaśnienie zmian wpływających na procedurę, ze wskazaniem poszczególnych artykułów 
i sposobu ich interpretacji. 

3) Wskazuje przepisy uwzględniające aktualne orzecznictwo. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Dokument jedynie ułatwia zrozumienie zmian w przepisach. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

 
(Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2012.26.1.ze 
zm.) 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.20.7.ze 
zm.) 

d. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

1.3.41 EIA - Guidance on Screening – 2001 

Wytyczne dotyczące OOŚ Screening 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia OOŚ. 

http://bit.ly/1xIAfZq
http://bit.ly/1xIAfZq
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&qid=1427549044705&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
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Cel: Wyjaśnienie podejścia do przeprowadzenia Screeningu, procesu ustalania, czy OOŚ jest 
wymagana przy danym projekcie (będącego częścią OOŚ). Wytyczne dostarczają 
praktycznych informacji i wskazówek na temat przebiegu procesu. 

Zakres: 

1) Wymogi dotyczące Screeningu. 
2) Praktyczne rady dotyczące Screeningu i opisuje kroki, jakie należy stosować przy 

ustalaniu, czy wymagana jest OOŚ. 
3) Narzędzia, które mogą być pomocne w procesie Screeningu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zastosowanie Wytycznych może przyczynić się do przeprowadzenia OOŚ na lepszych 
pełniejszych podstawach. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

b. Dyrektywa Rady 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na 
środowisko (Dz.U.UE.L.1997.73.5) 

c. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz.U.UE.L.1985.175.40.ze zm.) 

1.3.42 Guidance on Scoping – 2001 

Wytyczne dotyczące OOŚ Scoping 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia OOŚ. 

Cel: Wyjaśnienie podejścia do przeprowadzenia Scopingu, procesu określenia treści i zakresu 
informacji na temat środowiska, jaka ma być przedłożona kompetentnemu organowi, zgodnie 
z procedurą OOŚ. Wytyczne dostarczają praktycznych informacji i wskazówek na temat 
przebiegu procesu. 

Zakres: 

1) Wymogi dotyczące Scopingu. 
2) Praktyczne rady dotyczące Scopingu i opisuje kroki, jakie należy stosować przy ustalaniu, 

czy wymagana jest OOŚ. 
3) Narzędzia, które mogą być pomocne w procesie Scopingu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Zastosowanie Wytycznych może przyczynić się do przeprowadzenia OOŚ na lepszych 
pełniejszych podstawach. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

http://bit.ly/1xIAfZq
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0011&qid=1427563942239&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217&qid=1427816443166&from=PL
http://bit.ly/1xIAfZq
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1.3.43 Environmental Impact Assessment of Projects - Rulings of the Court of Justice 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia OOŚ. 

Cel: Prezentacja zasad dotyczących spraw sądowych zawisłych przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Zakres: 

1) Prezentacja podstaw prawnych. 
2) Podsumowanie orzecznictwa ETS w zakresie OOŚ, z którego można wywieść ogólne 

zasady dotyczące orzecznictwa zakresie OOŚ. 
3) Omówienie wydanych przez ETS orzeczeń. 

Skutki dla Inwestora: 

1) W przypadku rozstrzygania sprawy w zakresie OOŚ przez ETS lub sądy powszechne 
warto zapoznać się z Wytycznymi. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2014.124.1) 

1.3.44 Thematic Guidance Fiche: Sustainable Multimodal Urban Mobility (Thematic Objective 4) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący inwestycje, które mogą zostać zaliczone jako wspierające mobilność na 
obszarach miejskich. 

Cel: Wyjaśnienie znaczenia mobilności miejskiej polegającej na inwestowaniu w 
zrównoważony, czysty transport miejski. 

Zakres: 

1) Podstawy prawne. 
2) Strategiczne podstawy. 
3) Transport miejski a kwestie związane z klimatem. 
4) Priorytety inwestycyjne. 
5) Kluczowe mierniki związane z priorytetami inwestycyjnymi. 
6) Rekomendacje dla Programów Operacyjnych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wskazanie, jakie inwestycje w obszarze mobilności miejskiej będą miały w najbliższej 
perspektywie priorytet. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

http://bit.ly/1xIAfZq
http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV


125 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

1.3.45 Thematic Guidance Fiche: Energy Efficiency Investments (Thematic Objective 4 - Low Carbon 

Economy) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący inwestycje w energetyce. 

Cel: Wyjaśnienie zagadnienia związanego z celem tematycznym "wspieranie przejścia do 
gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach". 

Zakres: 

1) Strategiczne podstawy. 
2) Transport miejski a kwestie związane z klimatem. 
3) Priorytety inwestycyjne w zakresie efektywności energetycznej. 
4) Kluczowe mierniki związane z priorytetami inwestycyjnymi. 
5) Doświadczenia z przeszłości. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wskazanie, jakie inwestycje w obszarze efektywności energetycznej będą miały w 
najbliższej perspektywie priorytet. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2013.347.259) 

1.3.46  Thematic Guidance Fiche: Renewable Energy and Smart Grids Investments (Thematic 

Objective 4 - Low Carbon Economy) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&rid=1
http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
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Realizujący inwestycje zaliczające się jako odnawialne źródła energii lub inteligentne sieci 
elektro-energetyczne. 

Cel: Wyjaśnienie zagadnienia związanego z celem tematycznym "wspieranie przejścia do 
gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach", w szczególności w zakresie inwestycji w 
odnawialne źródeł energii oraz inteligentne sieci elektro-energetyczne. 

Zakres: 

1) Podstawy prawne. 
2) Strategiczne podstawy. 
3) Transport miejski a kwestie związane z klimatem. 
4) Priorytety inwestycyjne. 
5) Kluczowe mierniki związane z priorytetami inwestycyjnymi. 
6) Doświadczenia z przeszłości. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wskazanie, jakie inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych 
sieci przesyłowych będą miały priorytet. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2013.347.259) 

1.3.47  Draft Thematic Guidance Fiche for Desk Officers Climate Change Adaptation, Risk Prevention 

and Management 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Realizujący inwestycje mające na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub zmniejszanie skutków zmian klimatycznych (np.: 
realizujący izolacje budynków, poprawiający efektywne wykorzystanie wody lub realizujący 
działania poprawiające adaptację ekosystemów). 

Cel: Wyjaśnienie zagadnienia związanego z celem tematycznym "promowanie dostosowania 
do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem". 

Zakres: 

1) Podstawy prawne. 
2) Strategiczne podstawy. 

http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
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3) Adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie zagrożeniom oraz zarządzanie ryzykiem jako 
istotne czynniki rozwoju regionalnego. 

4) Priorytety inwestycyjne. 
5) Obszary miejskie a presja przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
6) Kluczowe mierniki związane z priorytetami inwestycyjnymi. 
7) Doświadczenia z przeszłości. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wskazanie jakie inwestycje w zakresie tego celu tematycznego będą miały priorytet. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2013.347.259) 

1.3.48 Energia 2020 – Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora 

energetycznego”, w związku z inicjatywą przewodnią „Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów” 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Energia 2020 Strategia na rzecz 
konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego 

Publikator: (COM/2010/0639) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem energii przy 
zapewnieniu bezpiecznej, pewnej, zrównoważonej energii po przystępnych cenach oraz przy 
zachowaniu konkurencyjności gospodarczej UE. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Potrzeba działań na rzecz przejrzystości, dostępności i wyboru na rynku energii poprzez 
m.in. większe ujednolicenie przepisów i praktyk krajowych w tym zakresie. 

2) Potrzeba działań poprawiających bezpieczeństwo wewnętrznych i zewnętrznych dostaw 
energii. 

3) Eliminacja dopłat państwowych w sektorze energetycznym przynoszących szkody dla 
środowiska. 

4) Poprawa planów działania na rzecz efektywności energetycznej w kierunku większego 
wykorzystania energii odnawialnej i większej efektywności energetycznej. 

5) Integracja i ujednolicenie rynku energii w UE. 

http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
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6) Potrzeba aktywnej polityki oszczędności energii i zdywersyfikowania źródeł energii w 
kierunku niepowodującym zanieczyszczeń w sektorach transportowym i budowlanym. 

7) Potrzeba ukierunkowania ram zamówień publicznych ku zwiększaniu oszczędności energii 
i nowatorskich rozwiązań, szczególnie odnośnie do budynków i transportu. 

8) Większe wykorzystanie potencjału instrumentów rynkowych i politycznych, z 
uwzględnieniem podatków, w celu zwiększenia efektywności energetycznej. 

9) Odnawialne i niskoemisyjne źródła energii priorytetem w UE. 
10) Ponowna ocena wykorzystania energii atomowej. 
11) Dywersyfikacja i zabezpieczenie dostaw ropy i gazu. 
12) Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w całej UE. 
13) Zapewnienie odnawialnym źródłom energii rozwój i konkurencję z tradycyjnymi źródłami 

energii. 
14) Przyspieszenie realizacji projektów rozwojowych dotyczących technologii (druga generacja 

biopaliw, inteligentne sieci, inteligentne miasta, wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, magazynowanie energii elektrycznej i elektromobilność, następna generacja energii 
jądrowej, ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem energii odnawialnej). 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Inne 

a. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zintegrowana polityka przemysłowa w 
erze globalizacji Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie 
(COM/2010/0614) 

1.3.49 EU Guidelines on climate change and Natura 2000 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Realizujący inwestycje w obszarach Natura 2000 lub sąsiadujących z obszarami Natura 2000. 

Cel: Podkreślenie korzyści z istnienia obszarów Natura 2000 w łagodzeniu skutków zmian 
klimatu, zmniejszenia podatności klimatu na zmiany oraz zwiększenia odporności klimatu. 
Wytyczne w zakresie dostosowania zarządzania obszarami Natura 2000, aby mogły być 
wykorzystane do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. 

Zakres: 

1) Zmiany klimatyczne a obszary Natura 2000. 
2) Obszary Natura 2000 jako naturalne rozwiązanie łagodzące zmiany klimatu i ułatwiające 

adaptację. 
3) Zagrożenia wynikające ze zmian klimatu dla gatunków i typów siedlisk chronionych w 

obszarach Natura 2000. 
4) Zarządzanie adaptacyjne. 
5) Miary adaptacyjne dla obszarów Natura 2000. 
6) Wyjaśnienie w jaki sposób należy podejmować decyzje w odniesieniu do wpływu zmian 

klimatycznych na obszary Natura 2000 i w jaki sposób wdrożyć właściwą adaptację. 
7) Rekomendacje. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wytyczne są przeznaczone przede wszystkim dla osób zarządzających obszarami Natura 
2000, jednak inwestorom mogą ułatwić zrozumienie, jak istotne są obszary Natura 2000 w 
procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0614&rid=4
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a. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.2009.20.7.ze 
zm.) 

1.3.50 Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ułatwienie realizacji inwestycji publicznych i prywatnych według zasad rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (RLKPS) poprzez przedstawienie wskazówek, wyjaśnień i 
dobrych praktyk. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Określenie grup docelowych niniejszych Wytycznych: podmioty lokalne i praktycy, 
koordynatorzy i przewodniczący lokalnych grup działania, instytucje zarządzające (IZ), 
strony zaangażowane w realizację RLKS, nowych partnerstw w miastach, partnerstw na 
rzecz włączenia społecznego, 2600 istniejących partnerstw w ramach LEADER i FARNET. 

2) Podkreślenie wpływu inwestycji publicznych i prywatnych realizowanych według zasad 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKPS w ramach LEADER, i osi 4 
EFR) na powstanie tysięcy przedsiębiorstw, miejsc pracy, znaczną poprawę usług 
lokalnych i stanu środowiska. 

3) Wpływ zasad RLKS na realizację programów krajowych i regionalnych. 
4) Szczegółowy opis celów, modeli, zasad i ram rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (RLKPS) z uwzględnieniem obszaru, partnerstwa i strategii. 
5) Poszerzenie RLKS w nowym okresie programowania o zagadnienia związane ze zmianami 

klimatu, emisją gazów cieplarnianych, ekologicznym wzrostem gospodarczym i 
zrównoważonym użytkowaniem zasobów. 

6) Możliwość większego finansowania RLKPS ze środków EFRR, EFS i EFMR. 
7) Modele RLKPS w inicjatywach i programach LEADER, oś 4 EFR, URBAN, URBACT, 

EQUAL i w innych. 
8) Przykłady lokalnych strategii rozwoju w zakresie zmian klimatu i budowania społeczeństwa 

niskoemisyjnego: 
- poszerzenie istniejących partnerstw o nowych partnerów posiadających wiedzę i 

doświadczenie w podejmowaniu działań wobec zmiany klimatu oraz na rzecz 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, 

- wspieranie inicjatyw lokalnych i społecznościowych, których celem jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych lub ułatwienie budowy społeczeństwa niskoemisyjnego, 

- włączenie zrównoważonego rozwoju jako celu horyzontalnego do lokalnej strategii oraz 
ustanowienie systemu na potrzeby pomiaru postępów w osiąganiu określonych celów. 

9) Wyjaśnienia Komisji do art. 33 rozporządzenia (RWP) 1303/2013 ustanawiającego 
wspólne przepisy odnośnie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKPS) 
(art. 33 z odniesieniami do innych stosownych artykułów) wraz z przykładami 
praktycznymi. 

10) Wyjaśnienia Komisji do art. 34 ust. 3 rozporządzenia (RWP) 1303/2013 – zadania 
lokalnych grup działania (LGD) (art. 34 ust. 3 z odniesieniami do innych stosownych 
artykułów) wraz z przykładami praktycznymi. 

11) Wyjaśnienia Komisji do art. 35 ust. 1 rozporządzenia (RWP) 1303/2013 wraz z przykładami 
praktycznymi. 

12) Omówienie aspektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w 
miastach i rejonach miejsko-wiejskich z uwzględnieniem jego roli w redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zapobiegania zmianom klimatu i rozwojem źródeł energii odnawialnej wraz 
z przykładami praktycznymi. 

13) Wyjaśnienie do art. 32–35 rozporządzenia (RWP) 1303/2013 w zakresie finansowania i 
koordynacji finansowania z kilku Funduszy UE w odniesieniu do RLKS wraz z przykładem 
koordynacji w Polsce. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427793673610&from=PL
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14) Wyjaśnienia i wskazówki w zakresie poprawy finansowania na poziomie lokalnym z 
uwzględnieniem wyjaśnień w zakresie kwalifikowalności środków. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze 
zm.) 

2) Inne 

a. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2010) 2020) 

b. Zestaw narzędzi LEADER (n/a) 
c. Przewodnik FARNET 1. Rozwój obszarów Unii Europejskiej zależnych od rybactwa – 

podejście terytorialne. Przewodnik dla Lokalnych Grup Rybackich (n/a) 
d. Zestaw narzędzi URBACT dla lokalnej grupy wsparcia. Czerwiec 2013 r. (n/a) 

1.3.51 Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate 

and energy Policy 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Efektywność 
energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne 
dotyczące klimatu i energii do roku 2030. 

Publikator: (COM (2014) 520) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny 

Cel: Prezentacja w ujęciu ilościowym, udziału jaki efektywność energetyczna mogłaby mieć, w 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz w zwiększaniu bezpieczeństwa 
energetycznego UE. 

Zakres: 

1) Prezentacja celu oszczędności energetycznej i perspektywy jego osiągnięcia do 2020. 
2) Efektywność energetyczna do 2030 r. 
3) Energooszczędne budynki. 
4) Energooszczędny transport. 
5) Prezentacja kosztów i korzyści dla różnych celów w zakresie efektywności energetycznej. 
6) Finansowanie efektywności energetycznej i budowanie pomostu do 2030 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wskazanie, w jaki sposób UE podchodzi do realizacji celów w zakresie efektywności 
energetycznej. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE 
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U.UE.L.2012.315.1.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U.UE.L.2010.153.13) 

http://bit.ly/19beCEV
http://bit.ly/19beCEV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&rid=1
https://enrd.ec.europa.eu/pl/leader/leader-tool-kit
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/FARNET%20Start-up%20Guide%20PL.pdf
http://www.mikolaj.lh.pl/urbact2/images/pdf/URBACT%20ToolkitPL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1427833218928&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=5
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1.3.52 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestujący w infrastrukturę. Wytyczne mogą mieć zastosowanie do każdego projektu 
inwestycyjnego, którego cykl życia wynosi więcej niż 20 lat. 

Cel: Pomoc inwestorom w zakresie adaptacji do ich projektów kwestii związanych z 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wytyczne mają na celu pomóc inwestorom zrozumieć jakie 
kroki mogą podjąć, aby projekty inwestycyjne były elastyczne wobec zmian klimatu oraz 
zwiększyć ich możliwości adaptacyjne. 

Zakres: 

1) Integracja zdolności adaptacji wobec zmian klimatu do tradycyjnego cyklu projektu. 
2) Strategia. 
3) Plany i projekty. 
4) Budowanie. 
5) Użytkowanie i likwidacja. 
6) Moduły w procesie dostosowania do zmian klimatu. 
7) Ocena ryzyka, wraz z narzędziami. 
8) Studium przypadku. 
9) Mapa ekspozycji w Europie. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wytyczne mogą być pomocne i mieć zastosowanie przy planowaniu projektu. Pomagają 
zarządzić ryzykiem zmiany klimatu. 

1.3.53 Commission Staff Working Document adapting infrastructure to climate change 

Publikator: (n/a) 

Inwestujący w infrastrukturę. 

Cel: Dostosowanie infrastruktury do zmian klimatu. 

Zakres: 

1) Ryzyka i szanse. 
2) Wpływ zmian klimatycznych na infrastrukturę. 
3) Trendy. 
4) Wpływ czynników geograficznych. 
5) Wpływ na poszczególne sektory. 
6) Wyzwania. 
7) Polityka UE. 
8) Instrumenty wspierające przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich wpływowi na 

infrastrukturę. 
9) Standardy. 

10) OOŚ i Strategiczna OOŚ. 
11) Zarządzanie ryzykiem powodziowym. 
12) Ocena ryzyka oddziaływania zmian klimatycznych. 
13) Finansowanie infrastruktury odpornej na zmiany klimatyczne. 
14) Ryzyko klimatyczne i jego wpływ na infrastrukturę transportową. 
15) Ryzyko klimatyczne i jego wpływ na infrastrukturę energetyczną. 
16) Ryzyko klimatyczne i jego wpływ na budynki. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Wytyczne mogą być pomocne i mieć zastosowanie przy planowaniu projektu. Pomagają 
zarządzić ryzykiem zmiany klimatu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 
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a. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
(Dz.U.UE.L.2007.288.27) 

2. Przepisy polskie 

2.1 Legislacyjne – Ustawy 

2.1.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Publikator: (t.j.Dz.U.2013.1232.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy działający we wszystkich sektorach, o ile działalność ta ma związek z 
wprowadzaniem substancji lub energii do środowiska lub z korzystaniem ze środowiska w 
szczególności inwestorzy, których działalność wymaga pozwolenia lub zgłoszenia. W 
rozumieniu ustawy podmioty korzystające ze środowiska to: 

- przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz przedsiębiorcy zagraniczni w 
rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, 

- osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu 
lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

- jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

- osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystające ze środowiska 
w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 

Cel: Ustalenie zasad ochrony środowiska, warunków korzystania ze środowiska oraz 
obowiązków administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, a ponadto 
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej poprzez: racjonalne kształtowanie 
środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do 
stanu właściwego. 

Zakres: 

1) Określenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska poprzez 
wprowadzenie programów ochrony środowiska. 

2) Określenia zasad państwowego monitoringu środowiska. 
3) Ustalenie standardów jakości środowiska w zakresie powietrza, wód, powierzchni ziemi, 

kopalin, zwierząt i roślin, oraz ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi. 
4) Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. 
5) Zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do środowiska substancji lub energii. 
6) Ustalenie zasad postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na wprowadzanie do 

środowiska substancji lub energii, w tym pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

7) Przyjęcie zasad zapobiegania zdarzeniom mogącym powodować awarię i ograniczania ich 
skutków w tym ustalenie zakresu obowiązków podmiotów prowadzących zakłady 
stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. 

8) Ustalenie zasad naliczania i pobierania opłat za korzystanie ze środowiska i innych 
instrumentów finansowych z zakresu ochrony środowiska. 

9) Ustalenie zasad i sankcji odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej podmiotów 
korzystających ze środowiska oraz organów administracji. 

10) Określenie organów ochrony środowiska. 
11) Określenie zasad funkcjonowania NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Skutki dla Inwestora: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&qid=1427802676848&from=PL
http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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1) Obowiązek ponoszenia opłaty, tym m.in.za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (w tym również wód opadowych 
lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne), składowanie odpadów (w tym również 
magazynowanie (gromadzenie) odpadów, jeżeli podmiot nie posiada zezwoleń na 
wytwarzanie odpadów). 

2) Obowiązek posiadania (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, 
ustawie o odpadach i Prawie wodnym) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów (przepisów tego akapitu nie stosuje się do odpadów 
komunalnych), pozwolenia zintegrowanego (obejmującego powyższe pozwolenia), albo 
obowiązek zgłoszenia instalacji. 

3) Obowiązek prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji zawierającej (art. 287 Prawa 
ochrony środowiska): informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i 
podziemnej (odczyty wodomierzy, protokoły badań laboratoryjnych), informacje o ilości, 
stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (protokoły badań 
laboratoryjnych, protokoły z kontroli), informacje o wielkości, sposobie i rodzaju 
zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art.3 pkt 
38 lit. c) (wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
terenów zanieczyszczonych), informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate 
lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w 
cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres 
od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po 
zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. 

4) Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów, gazów i energii wprowadzanych do 
powietrza, ścieków wprowadzanych do wód. 

5) Obowiązek opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych 
awarii. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 
a. Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 

prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (Dz.U.UE.L.1985.175.40) 
b. Dyrektywa Rady 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG 

(Dz.U.UE.L.1997.73.5) 
c. Dyrektywa Rady 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o 

środowisku (Dz.U.UE.L.1990.158.56) 
d. Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń 

dwutlenku siarki i cząstek zawieszonych w powietrzu (Dz.U.UE.L.1980.229.30) 
e. Dyrektywa Rady 82/884/EWG w sprawie dopuszczalnej wartości stężenia ołowiu w 

powietrzu (Dz.U.UE.L.1982.378.15) 
f. Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do 

dwutlenku azotu (Dz.U.UE.L.1985.87.1) 
g. Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez ozon 

(Dz.U.UE.L.1992.297.1) 
h. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 

jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.1996.296.55) 
i. Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartości granicznych dwutlenku siarki, 

dwutlenku i tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu (Dz.U.UE.L.1999.163.41) 
j. Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania 

zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych (Dz.U.UE.L.1984.188.20) 
k. Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania 

zanieczyszczeń (Dz.U.UE.L.1996.257.26) 
l. Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego spalania paliw 
(Dz.U.UE.L.1988.336.1) 

m. Dyrektywa Rady 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza 
przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych (Dz.U.UE.L.1989.163.32) 

n. Dyrektywa Rady 94/67/EWG w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych 
(Dz.U.UE.L.1994.365.34) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20120217&qid=1427563698371&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0011&qid=1427563942239&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0313&qid=1427564159552&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0779&qid=1427564323088&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31982L0884&qid=1427564604450&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0203-20010719&qid=1427565050114&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0072&qid=1427566354943&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0062-20100611&qid=1427556940254&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0030-20100611&qid=1427566591129&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01984L0360-19911223&qid=1427563294593&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0061-20080218&qid=1427566768879&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01988L0609-20021127&qid=1427568969294&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0369&qid=1427569347184&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0067&qid=1427569530535&from=PL
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o. Dyrektywa Rady 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT (Dz.U.UE.L.1996.243.31) 
p. Dyrektywa Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających 

niebezpieczne substancje (Dz.U.UE.L.1991.78.38) 
q. Dyrektywa Rady 93/86/EWG dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 

91/157 w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje 
(Dz.U.UE.L.1993.264.51) 

r. Dyrektywa Komisji 98/101/WE dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 
Rady 91/157 w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje 
(Dz.U.UE.L.1999.1.1) 

s. Dyrektywa Rady 96/82/WE w sprawie kontrolowania zagrożenia poważnymi awariami z 
udziałem substancji niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.1997.10.13) 

t. Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca 
sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do 
środowiska (Dz.U.UE.L.1991.377.48) 

u. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 
2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
(Dz.U.UE.L.2009.140.114) 

v. Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3) 

w. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w 
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U.UE.L.1994.365.10) 

x. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16) 

y. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U.UE.L.2006.266.1) 

z. Dyrektywa Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 
2009/28/WE, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji 
(Dz.U.UE.L.2013.158.230) 

aa. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2010.334.17.ze zm.) 

bb. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.2010.20.7) 

cc. Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3) 

dd. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U.UE.L.2008.164.19) 

ee. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

ff. Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.2005.23.3.ze zm.) 

gg. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 
(Dz.U.UE.L.2002.189.12) 

hh. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.UE.L.2000.269.34) 

ii. Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. 
odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach 
CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi 
(Dz.U.UE.L.2000.12.16) 

jj. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0059-20090807&qid=1427570074416&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0157-19990125&qid=1427570863997&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0086&qid=1427571049865&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0101&qid=1427571230268&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0082-20120813&qid=1427571406957&from=PL
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kk. Dyrektywa 87/217/EWG Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu 
(Dz.U.UE.L.1987.85.40.ze zm.) 

2) Akty wykonawcze 
a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U.2014.1542) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości 
opłat rejestracyjnych (Dz.U.2014.1183) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169) 

e. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu 
ochrony środowiska (Dz.U.2014.908) 

f. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat (Dz.U.2014.274) 

g. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112.j.t) 

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 
organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych 
w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów 
(Dz.U.2013.1569.j.t.) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2013.1479) 

j. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony 
środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz.U.2013.580) 

k. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U.2013.25) 

l. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i 
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 
(Dz.U.2012.1034) 

m. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032) 

n. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) 

o. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego 
celu redukcji narażenia (Dz.U.2012.1030) 

p. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu 
stężenia ekspozycji (Dz.U.2012.1029) 

q. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U.2012.1028) 

r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) 

s. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych 
warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania 
przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 
(Dz.U.2011.150.894) 

t. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
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136 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 
(2011.140.824.ze zm.) 

u. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego 
nadzorowanych (Dz.U.2011.105.617.ze zm.) 

v. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) 

w. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2010.257.1746) 

x. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Dz.U.2010.240.1609) 

y. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479) 

z. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) (Dz.U.2010.215.1414) 

aa. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) 

bb. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880) 

cc. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U.2010.130.879) 

dd. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) 

ee. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie 
sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(Dz.U.2009.141.1154) 

ff. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB 
(Dz.U.2009.124.1034) 

3) Odwołania 
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21.ze zm.) 
b. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012.145.ze zm.) 
c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 675/48/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1.ze zm.) 

d. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033.ze zm) 
e. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j.Dz.U.2010.193.1287.ze zm.) 
f. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (t.j.Dz.U.2013.934.ze zm.) 
g. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (t.j.Dz.U.2014.1789) 
h. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235.ze zm.) 

i. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j.Dz.U.2013.672) 

j. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2013.627.ze zm.) 
k. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2014.1153.ze zm.) 
l. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j.Dz.U.2009.189.1471) 
m. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2013.856) 
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102401609&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102261479&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102151414&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101300881&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101300880&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101300879&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100160087&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091411154&type=2
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000021&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000145&type=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&qid=1427215409399&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071471033&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101931287&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000934&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001789&type=1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001235&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000672&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000627&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001153&type=1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091891471&type=3
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n. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j.Dz.U.2013.1205.ze zm.) 

o. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.Dz.U.2013.1166) 
p. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.Dz.U.2012.647.ze zm.) 
q. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j.Dz.U.2014.518.ze zm.) 
r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.Dz.U.2014.1645.ze 

zm.) 
s. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz.U.2011.63.322 ze zm.) 
t. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.Dz.U.2013.1030.ze 

zm.) 
u. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 
v. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(t.j.Dz.U.2014.1619.ze zm.) 
w. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.2012.749.ze zm.) 
x. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2014.613) 
y. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2014.121.ze zm.) 
z. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(t.j.Dz.U.2013.1162.ze zm.) 
aa. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.U.2013.1155) 

2.1.2 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

Publikator: (t.j.Dz.U.2014.1789) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy korzystający ze środowiska, stwarzający ryzyko szkody w środowisku i 
powodujący szkodę w środowisku. 

Cel: Określenie zakresu działań zapobiegawczych i naprawczych dla podmiotów 
korzystających ze środowiska i organów w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku oraz w przypadku wystąpienia szkody w środowisku. Określenie zasad 
odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. 

Zakres: 

1) Zdefiniowanie działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku. 
2) Określenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy oraz wskazanie 

organów ochrony środowiska właściwych w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie 
szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. 

3) Określenie działań zapobiegawczych i naprawczych w razie powstania ryzyka powstania 
szkody w środowisku. 

4) Określenie zasad odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę 
szkód w środowisku. 

5) Ustalenia zasad ponoszenia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych i 
naprawczych. 

6) Ustalenie zasad zgłaszania o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku lub szkody w środowisku. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek zapobiegania szkodom w środowisku jako konsekwencji prowadzonej 
działalności podmiotu korzystającego ze środowiska. 

2) Obowiązek podjęcia działań naprawczych w razie wystąpienia szkody w środowisku, jako 
konsekwencji prowadzonej działalności podmiotu korzystającego ze środowiska. 

3) Obowiązek uzgadniania warunków przeprowadzenia działań naprawczych z organem 
ochrony środowiska. 
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000647&type=3
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001155&type=3
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4) Obowiązek ponoszenia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 
naprawczych. 

5) Obowiązek zgłaszania o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 
szkody w środowisku do organów ochrony środowiska, właściwych w sprawach 
odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. 

6) Ponoszenie odpowiedzialności karnej za niespełnienie obowiązków nałożonych ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U.UE.L.2004.143.56) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U.2008.103.664) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów 
oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2008.82.501) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j.Dz.U.2013.1399.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

c. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21.ze zm.) 
d. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012.145.ze zm.) 
e. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

(t.j.Dz.U.2007.36.233.ze zm.) 
f. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2014.613) 
g. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j.Dz.U.2014.621.ze zm.) 
h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2013.627.ze zm.) 
i. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j.Dz.U.2013.267.ze zm.) 

2.1.3 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

Publikator: (t.j.Dz.U.2014.1728) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 
wprowadzania do obrotu paliw oraz rolnicy, który na własny użytek stosują paliwa. 

Cel: Ustalenie zasad organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw stałych i płynnych; ustalenie zasad monitorowania oraz stosowania niektórych środków 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i 
energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych. 

Zakres: 

1) Określenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy. 
2) Ustalenie wymagań jakościowych, określonych dla danego paliwa ze względu na ochronę 

środowiska i wpływ na zdrowie ludzi. 
3) Określenie zasad transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz 

gromadzenia paliw w stacjach zakładowych. 
4) Ustalenie zasad oznakowania dla przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą w 

zakresie wprowadzania do obrotu paliw. 
5) Określenie systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
6) Określenie zasad ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych 

dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny. 
7) Ustalenie zasad odpowiedzialności karnej dla podmiotów naruszających przepisy ustawy. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20130718&qid=1427575005697&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081030664&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20080820501&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001399&type=2
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000021&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000145&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070360233&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000613&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000621&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000627&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000267&type=3
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Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek spełnienia wymagań jakościowych w zakresie paliw transportowanych, 
magazynowanych, wprowadzanych do obrotu oraz gromadzonych w stacjach 
zakładowych. 

2) Obowiązek w zakresie zgodnego z ustawą transportowania, magazynowania, 
wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacjach zakładowych paliw. 

3) Obowiązek zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących 
zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych 
stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. 

4) Obowiązek wprowadzania do obrotu na stacjach benzyn silnikowych o określonej w 
ustawie zawartości dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 
wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych. zawierających od 
5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-
tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego. 

5) Obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w 
transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych. 

6) Obowiązek podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny oraz przedsiębiorstwa 
energetycznego w zakresie poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 
realizacji obowiązku w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 
paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach 
samochodowych. 

7) Obowiązek uiszczania kar pieniężnych w przypadku działań sprzecznych z ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach 
żeglugowych (Dz.U.UE.L.2005.191.59) 

b. Dyrektywa 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 
napędowych (Dz.U.UE.L.2003.76.10) 

c. Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 
93/12/EWG (Dz.U.UE.L.1999.121.13) 

d. Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 93/12/EWG (Dz.U.UE.L.1998.350.58) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014.1547) 

b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j.Dz.U.2014.1035) 

c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod 
badania jakości gazu skroplonego (LPG) (t.j.Dz.U.2013.1059) 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (t.j.Dz.U.2013.1058) 

e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2011.153.908) 

f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod 
badania jakości biopaliw ciekłych (Dz.U.2010.78.520) 

g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod 
badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2010.55.332) 

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania 
jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2009.84.706) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu 
monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0033&qid=1427575714567&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0017&qid=1427575971464&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0032-20121217&qid=1427557123867&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0070-20140701&qid=1427576224493&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001547&type=2
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001035&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001059&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001058&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111530908&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100780520&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100550332&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090840706&type=2
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dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego 
(CNG) (Dz.U.2007.189.1354) 

j. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu 
oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz 
zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych 
flot (Dz.U.2007.128.896) 

k. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2007.44.279) 

l. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod 
badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2007.41.262) 

m. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2007.41.261) 

n. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na 
własny użytek (Dz.U.2007.24.150) 

o. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz 
wytwarzanych przez rolników na własny użytek (Dz.U.2007.24.149) 

p. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2006.251.1851.ze zm.) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(t.j.Dz.U.2014.1643.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2012.1137.ze 
zm.) 

c. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j.Dz.U.2013.1458) 
d. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059.ze zm.) 
e. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.Dz.U.2014.148) 

2.1.4 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

Publikator: (t.j.Dz.U.2014.1643.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, 
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, wprowadzania do obrotu 
biokomponentów i biopaliw ciekłych; udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu 
certyfikacji; wydawania certyfikatów. Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek. 

Cel: Uregulowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania 
biokomponentów, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, 
wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych; udzielania zgody na korzystanie 
z uznanego systemu certyfikacji; wydawania certyfikatów. Ustalenie zasad określania i 
realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

Zakres: 

1) Określenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy. 
2) Zdefiniowanie pojęć: biokomponenty, biopaliwa, paliwa. 
3) Określenia wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, wprowadzania do obrotu biokomponentów i 
biopaliw ciekłych. 

4) Określenia wymagań, jakie muszą spełnić rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny 
użytek. 

5) Określenia przesłanek i warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071891354&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071280896&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070440279&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070410262&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070410261&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070240150&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070240149&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062511851&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001643&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001458&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000148&type=3
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6) Określenia zasad realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz wskazanie wymagań 
dla podmiotów realizujących ww. cel. 

7) Określenia wymagań dla administratora systemu certyfikacji oraz zasad funkcjonowania 
rejestru administratorów systemu certyfikacji. 

8) Określenia zasad kontrolowania podmiotów wykonujących działalność objętą ustawą oraz 
ustalenie zasad sprawozdawczości ww. podmiotów. 

9) Ustalenie zasad nakładania kar pieniężnych dla podmiotów naruszających przepisy 
ustawy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek podlegania rejestracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania biokomponentów. 

2) Obowiązek podlegania rejestracji przez podmioty sprowadzające biokomponenty. 
3) Obowiązek podlegania rejestracji przez rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe. 
4) Obowiązek posiadania certyfikatów jakościowych przez podmioty wprowadzające do 

obrotu biokomponenty, producentów wytwarzających paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe. 
5) Obowiązek spełniania odpowiedniej proporcji udziału biokomponentów i innych paliw 

odnawialnych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby 
własne we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych w ciągu roku 
kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym przez podmiot realizujący Narodowy 
Cel Wskaźnikowy. 

6) Obowiązek poddawania się kontroli przez organy administracji publicznej w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy. 

7) Obowiązek spełnienia przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
8) Obowiązek podlegania wpisowi do rejestru administratorów systemów certyfikacji przez 

przedsiębiorców udzielających zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji. 
9) Obowiązek podlegania wpisowi do rejestru jednostek certyfikujących przez 

przedsiębiorców wydających certyfikaty podmiotom certyfikowanym. 
10) Obowiązek poddawania się kontroli organów rejestrowych przez podmioty podlegające 

obowiązkowi rejestracji. 
11) Obowiązek sporządzania i przedkładania stosownym organom sprawozdań przez 

podmioty określone w ustawi. 
12) Obowiązek uiszczania kar pieniężnych w przypadku działań sprzecznych z ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania kwartalnego producenta (Dz.U.2014.1861) 

b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania 
certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące 
(Dz.U.2014.1733) 

c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie 
wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U.2014.1517) 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru 
świadectwa (Dz.U.2014.578) 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości 
współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015 (Dz.U.2013.1052) 

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów 
Wskaźnikowych na lata 2013-2018 (Dz.U.2013.918) 

g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację 
działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych 
paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie (Dz.U.2013.609) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001861&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001733&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001517&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000578&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001052&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000918&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000609&type=2
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h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz 
sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U.2010.249.1668) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu 
oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych 
do biopaliw ciekłych (Dz.U.2010.122.830) 

j. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw 
lub innych paliw odnawialnych za 2012 r. (M.P.2014.91) 

k. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu 
akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów 
jakości biokomponentów (M.P.2011.44.480) 

l. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie 
wykazu obszarów, na których może być osiągany niższy poziom emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolniczych przeznaczonych do 
wytworzenia biokomponentów (Dz.Urz.MRiRW.2014.10) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 
(Dz.U.2010.229.1496.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j.Dz.U.2014.1695.ze zm.) 

c. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059.ze zm.) 
d. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U.2010.47.278.ze zm.) 

2.1.5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw oraz niektórych innych ustaw 

Publikator: (Dz.U.2014.1088) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 
wprowadzania do obrotu paliw oraz rolnicy, który na własny użytek stosują paliwa. 

Cel: Konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE, odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz 
wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG. 

Zakres: 

1) Zmiana definicji benzyn silnikowych i oleju napędowego. 
2) Zmiany w zakresie kodów celnych. 
3) Zmiany w zakresie zgłoszeń dotyczących stosowania biopaliw ciekłych w wybranych 

flotach oraz liczby pojazdów niezbędnych do utworzenia wybranej floty. 
4) Zmiany w zakresie danych zbieranych przez Zarządzającego. 
5) Rozszerzenie zadań Zarządzającego o działania pokontrolne. 
6) Rozszerzenie możliwości przekazywania próbek przez upoważnionego pracownika III 

upoważnionemu pracownikowi akredytowanego laboratorium. 
7) Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na wojewódzkich inspektorów III. 
8) Zmiany w zakresie umożliwienia dokonywania poboru próbek sprężonego gazu ziemnego 

oraz badania jakości tego paliwa. 
9) Zmiany przepisów karnych. 

10) Uzupełnienie definicji paliw o "skroplony gaz ziemny LNG" oraz "inne paliwa odnawialne". 
11) Uzupełnienie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw o klauzulę 

wzajemnego uznania. 

Skutki dla Inwestora: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102491668&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101220830&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20140000091&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20110440480&type=2
https://edziennik.minrol.gov.pl/DUM_MRIRW/2014/10/akt.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102291496&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001695&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100470278&type=3
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1) Obowiązek spełnienia wymagań jakościowych w zakresie paliw transportowanych, 
magazynowanych, wprowadzanych do obrotu oraz gromadzonych w stacjach 
zakładowych. 

2) Obowiązek w zakresie zgodnego z ustawą transportowania, magazynowania, 
wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacjach zakładowych paliw. 

3) Obowiązek zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących 
zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych 
stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. 

4) Obowiązek wprowadzania do obrotu na stacjach benzyn silnikowych o określonej w 
ustawie zawartości dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 
wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających od 
5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-
tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego. 

5) Obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w 
transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych. 

6) Obowiązek podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny oraz przedsiębiorstwa 
energetycznego w zakresie poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 
realizacji obowiązku w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 
paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach 
samochodowych. 

7) Obowiązek uiszczania kar pieniężnych w przypadku działań sprzecznych z ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów 
napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do 
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca 
dyrektywę 93/12/EWG (Dz.U.UE.L.2009.140.88) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014.1547) 

b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j.Dz.U.2014.1035) 

c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod 
badania jakości gazu skroplonego (t.j.Dz.U.2013.1059) 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (t.j.Dz.U.2013.1058) 

e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2011.153.908) 

f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod 
badania jakości biopaliw ciekłych (Dz.U.2010.78.520) 

g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod 
badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2010.55.332) 

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania 
jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2009.84.706) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu 
monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów 
dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego 
(CNG) (Dz.U.2007.189.1354) 

j. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu 
oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz 
zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych 
flot (Dz.U.2007.128.896) 

k. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2007.44.279) 

http://bit.ly/1CjecqE
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001547&type=2
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001035&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001059&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001058&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111530908&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100780520&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100550332&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090840706&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071891354&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071280896&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070440279&type=2
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l. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod 
badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2007.41.262) 

m.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2007.41.261) 

n. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na 
własny użytek (Dz.U.2007.24.150) 

o. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz 
wytwarzanych przez rolników na własny użytek (Dz.U.2007.24.149) 

p. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2006.251.1851.ze zm.) 

q. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U.2006.251.1850) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(t.j.Dz.U.2014.1643.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2012.1137.ze 
zm.) 

c. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j.Dz.U.2013.1458) 
d. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059.ze zm.) 
e. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.Dz.U.2014.148) 
f. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (t.j.Dz.U.2014.1728) 

2.1.6 Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw 

Publikator: (Dz.U.2014.457.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, 
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, wprowadzania do obrotu 
biokomponentów i biopaliw ciekłych; udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu 
certyfikacji; wydawania certyfikatów. Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek. 

Cel: Konieczność wdrożenia do krajowego systemu prawnego postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 
uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

Zakres: 

1) Zakres ustawy został uzupełniony o kwestie dotyczące: wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, 
zasad potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu 
certyfikacji oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania 
certyfikatów. 

2) Określenie, że przepisy ustawy stosuje się do biokomponentów, innych paliw 
odnawialnych, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wykorzystywanych w transporcie. 

3) Zmieniono definicję surowców rolniczych. Ponadto w związku z implementacją przepisów 
dyrektywy, zmianie ulegnie definicja biomasy, która będzie nawiązywała do definicji 
zawartej w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii i będzie zgodna z przepisami 
dyrektywy. 

4) Definicja biokomponentów zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy została rozszerzona o nowe 
rodzaje biokomponentów. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070410262&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070410261&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070240150&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070240149&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062511851&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062511850&type=2
http://bit.ly/1CnyIaQ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001458&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000148&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001728&type=2
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5) Wprowadzenie pojęcia biowęglowodorów ciekłych, obejmujących zarówno produkty 
uwodornienia tłuszczy, jak i węglowodory syntetyczne. 

6) Wprowadzono punkty określające pojęcia do definicji biokomponentu i dotychczas 
niezdefiniowanych: biobutanol, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony 
biometan, sprężony biometan. 

7) Dodano przepisy, zgodnie, z którymi do realizacji NCW nie będą mogły zostać 
wykorzystane biokomponenty, które uprzednio zostały wykorzystane do realizacji celów, o 
których mowa w dyrektywie. 

8) Rozszerzenie definicji biopaliwa ciekłego. 
9) Wprowadzenie definicji producenta rolnego. 

10) Zmodyfikowano definicje wytwórcy i pośrednika oraz wprowadzone zostaną pojęcia 
przetwórcy i podmiotu sprowadzającego. 

11) Zmiana definicji Narodowego Celu Wskaźnikowego. 
12) Wprowadzono instytucje wykorzystywania uznanych systemów certyfikacji. 
13) Wprowadzono definicje: cykl życia biokomponentu, cykl życia kopalnego odpowiednika 

biokomponentu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wartość rzeczywista i wartość 
standardowa (zdefiniowane w załączniku do ustawy), drewno pełnowartościowe, kopalny 
odpowiednik biokomponentu, uznany system certyfikacji, administrator systemu 
certyfikacji, jednostka certyfikująca, podmiot certyfikowany, certyfikat, świadectwo, 
poświadczenie oraz producent rolny. 

14) Dodano art. 3a. o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

15) Rozszerzono został katalog warunków, jakie powinien spełniać wytwórca ubiegający się o 
wpis do Zmiany dokonane w art. 11 i art. 12. 

16) Dodano nowy rozdział 2a- zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu biokomponentów. 

17) W art. 21 ust. 2 rozszerzono katalog paliw samoistnych, które mogą być przedmiotem 
produkcji przez producenta rolnego, oraz wprowadzono doprecyzowanie, zgodnie z którym 
roczny limit produkcji ww. paliw w wysokości 100 litrów na powierzchni użytków rolnych - 
będzie wyliczany na podstawie powierzchni, która jest w posiadaniu rolnika w dniu 1 
stycznia roku, w którym limit będzie wyznaczany. 

18) W art. 22 wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących wydawania certyfikatu jakości 
biokomponentu. 

19) Zmianę brzmienia art. 23 ust. 1, podyktowana koniecznością dostosowania ww. przepisu 
do zmiany w definicji Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

20) Dodano nowy art. 26ao powierzeniu Prezesowi URE upoważnienia do przeprowadzania 
kontroli podmiotów realizujących NCW. 

21) Dodano nowy rozdział 4a i rozdział 4b - Poświadczanie spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju oraz 4b - Zasady wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji oraz 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania certyfikatów. 

22) Uchylenie art. 32. 
23) Wprowadzono art. 31a-31c. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek podlegania rejestracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania biokomponentów. 

2) Obowiązek podlegania rejestracji przez podmioty sprowadzające biokomponenty. 
3) Obowiązek podlegania rejestracji przez rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe. 
4) Obowiązek posiadania certyfikatów jakościowych przez podmioty wprowadzające do 

obrotu biokomponenty, producentów wytwarzających paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe. 
5) Obowiązek spełniania odpowiedniej proporcji udziału biokomponentów i innych paliw 

odnawialnych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby 
własne we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych w ciągu roku 
kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym przez podmiot realizujący Narodowy 
Cel Wskaźnikowy. 

6) Obowiązek poddawania się kontroli przez organy administracji publicznej w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy. 

7) Obowiązek spełnienia przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
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8) Obowiązek podlegania wpisowi do rejestru administratorów systemów certyfikacji przez 
przedsiębiorców udzielających zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji. 

9) Obowiązek podlegania wpisowi do rejestru jednostek certyfikujących przez 
przedsiębiorców wydających certyfikaty podmiotom certyfikowanym. 

10) Obowiązek poddawania się kontroli organów rejestrowych przez podmioty podlegające 
obowiązkowi rejestracji. 

11) Obowiązek sporządzania i przedkładania stosownym organom sprawozdań przez 
podmioty określone w ustawie. 

12) Obowiązek uiszczania kar pieniężnych w przypadku działań sprzecznych z ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.140.16) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania kwartalnego producenta (Dz.U.2014.1861) 

b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania 
certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące 
(Dz.U.2014.1733) 

c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie 
wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U.2014.1517) 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru 
świadectwa (Dz.U.2014.578) 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości 
współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015 (Dz.U.2013.1052) 

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów 
Wskaźnikowych na lata 2013-2018 (Dz.U.2013.918) 

g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 r.w sprawie 
szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację 
działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych 
paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie (Dz.U.2013.609) 

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz 
sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U.2010.249.1668) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu 
oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych 
do biopaliw ciekłych (Dz.U.2010.122.830) 

j. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw 
lub innych paliw odnawialnych za 2012 r. (M.P.2014.91) 

k. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu 
akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów 
jakości biokomponentów (M.P.2011.44.480) 

l. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie 
wykazu obszarów, na których może być osiągany niższy poziom emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolniczych przeznaczonych do 
wytworzenia biokomponentów (Dz.Urz.MRiRW.2014.10) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 
(Dz.U.2010.229.1496.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j.Dz.U.2014.1695.ze zm.) 

c. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427572033512&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001861&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001733&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001517&type=2
javascript:void(0)
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000578&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001052&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000918&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000609&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102491668&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101220830&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20140000091&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20110440480&type=2
https://edziennik.minrol.gov.pl/DUM_MRIRW/2014/10/akt.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102291496&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001695&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3
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d. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U.2010.47.278.ze zm.)\ 

2.1.7 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 

Publikator: (Dz.U.2014.436) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy używający lub dokonujący obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową 
(inaczej: substancjami kontrolowanymi), produktami, urządzeniami i instalacjami 
zawierającymi te substancje. 

Cel: Określenie zasad obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, produktami, 
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje oraz zasad nadzoru w zakresie 
postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami 
zawierającymi te substancje. 

Zakres: 

1) Określenie obowiązków, w tym m.in. obowiązków ewidencyjnych, podmiotów używających 
substancji kontrolowanych oraz produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje 
kontrolowane. 

2) Określenie zasad ubiegania się i otrzymywania świadectw kwalifikacji. 
3) Określenie zasad ograniczających obrót substancjami kontrolowanymi oraz produktami, 

urządzeniami i instalacjami zawierającymi substancje kontrolowane. 
4) Określenie zasad oraz organów właściwych do ustalania i nakładania opłat za substancje 

kontrolowane. 
5) Ustalenie zasad i organów właściwych do prowadzenia postępowania administracyjnego w 

sprawie substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te 
substancje. 

6) Określenie zasad nadzoru w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z 
produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje. 

7) Określenie systemu nakładania kar na podmiotu naruszające przepisy ustawy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych. 
2) Obowiązek dokonywania oznakowania produktów, urządzeń lub instalacji zawierających 

substancje kontrolowane bądź pojemników zawierających te substancje. 
3) Obowiązek posiadania karty urządzenia dla urządzenia lub instalacji zawierających 

powyżej 3 kg substancji kontrolowanych. 
4) Obowiązek zakładania karty urządzenia z wymaganym świadectwem kwalifikacji. 
5) Obowiązek przeprowadzania wymaganego sprawdzenia szczelności urządzeń lub 

instalacji zawierających substancje kontrolowane. 
6) Obowiązek podmiotów prowadzących działalności w zakresie dotyczącym substancji 

kontrolowanych bądź produktów, urządzeń lub instalacji zawierających te substancje 
posiadania świadectwa kwalifikacji. 

7) Obowiązek informowania w wyznaczonym terminie ministra właściwego do spraw 
gospodarki o wydanych świadectwach kwalifikacji albo o przedłużeniu ich ważności. 

8) Obowiązek zamieszczania, w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji 
kontrolowanych, informacji o numerze świadectwa kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu, 
który nabywa lub otrzymuje substancje. 

9) Ponoszenie odpowiedzialności karnej za niespełnienie obowiązków nałożonych ustawą. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 
rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane 
(Dz.U.2005.17.157) 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100470278&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050170157&type=2
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b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane 
(Dz.U.2005.13.108) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U.2005.13.107) 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy 
wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi 
(Dz.U.2004.202.2071) 

e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w 
zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.195.2009) 

f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane 
(Dz.U.2004.195.2008) 

g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje 
kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz.U.2004.195.2007) 

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.185.1911) 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru 
karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane 
(Dz.U.2004.184.1903) 

2) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
(t.j.Dz.U.2012.1244.ze zm.) 

b. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488) 

c. Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 

d. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U.2013.686.ze 
zm.) 

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

f. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21.ze zm.) 
g. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j.Dz.U.2013.267.ze zm.) 

2.1.8 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Publikator: (t.j.Dz.U.2013.1235.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy (publiczni i prywatni), którzy prowadzą działalność w jakikolwiek sposób 
oddziaływującą na środowisko, organizacje ekologiczne, inwestorzy których działalność jest 
związana z ochroną środowiska. Inwestorzy (publiczni i prywatni) realizujący przedsięwzięcia 
podlegające postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000. 

Cel: Określenie zasad udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; określenie 
zasad udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, a ponadto uregulowanie funkcjonowania 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, skutków realizacji planów i programów 
oraz ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo 
uregulowanie zasad postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zakres: 

1) Określenie powszechnego uprawnienia do uzyskania informacji o środowisku. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050130108&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050130107&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042022071&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041952009&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041952008&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041952007&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041851911&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041841903&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001244&type=1
http://bit.ly/158EdNk
http://bit.ly/1CrVJah
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000686&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000686&type=3
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000021&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000267&type=3
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2) Ustalenie zakresu przedmiotowego informacji podlegających udostępnieniu (katalog 
przedmiotowy informacji). 

3) Określenie zasad postępowania o udostępnienie informacji o środowisku, w tym określenia 
zasad ponoszenia opłat za udostępnienie informacji. 

4) Określenie zasad postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku. 
5) Określenie katalogu dokumentów stanowiących publicznie dostępne wykazy. 
6) Określenie zasad udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. 
7) Określenie katalogu dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 
8) Określenie obowiązku sporządzania przez organy prognoz oddziaływania na środowisko 

oraz ustalenie zasada raportowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
9) Określenie zasad i właściwych organów postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 
10) Określenie zasad postępowania w przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco 

oddziaływujących na obszar Natura 2000. 
11) Określenie zasad postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć 

i dokumentów. 
12) Określenie katalogu organów odpowiedzialnych za realizację ustawy w tym prowadzenie 

postępowań i wydawanie decyzji w niej wskazanych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2) Obowiązek zagwarantowania udziału społeczeństwa w przypadku przedsięwzięć, 

dokumentów i decyzji – w zakresie oddziaływującym na środowisko. 
3) Obowiązek składnia organom raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U.UE.L.2008.164.19) 

b. Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.156.17) 

c. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U.UE.L.2003.41.26) 

d. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz.U.UE.L.2001.197.30) 

e. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7) 

2) Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2012.529) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń 
przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska 
przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz.U.2011.52.269) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz 
regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2010.257.1745) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i 
częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U.2010.227.1485) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&qid=1427572710059&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0035-20120217&qid=1427615819633&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&qid=1427556224069&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1427616247143&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427573927100&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000529&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110520269&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102571745&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102271485&type=2
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e. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415) 

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) 

g. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz 
zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.2010.186.1249) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j.Dz.U.2014.782.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2013.1409.ze zm.) 
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2013.627.ze zm.) 
d. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262.ze 

zm.) 
e. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2011.135.789.ze 
zm.) 

f. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U.2013.686.ze 
zm.) 

g. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

h. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21.ze zm.) 
i. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j.Dz.U.2013.267.ze zm.) 

2.1.9 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji 

Publikator: (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestorzy korzystający ze środowiska, wprowadzający bezpośrednio lub pośrednio do 
powietrza gazy cieplarniane lub inne substancje. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez systemowe uregulowanie na poziomie aktu normatywnego 
zagadnień zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, zapewniające 
wywiązanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie: 
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, inwentaryzacji emisji tych gazów 
oraz raportowania ilości zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza. 

Zakres: 

1) Określenie zasad funkcjonowania: Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania 
emisjami, Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji oraz Krajowego 
rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji. 

2)  Określenie zasad sporządzania i wprowadzania przez podmioty korzystające ze 
środowiska raportów dotyczących emisji. 

3)  Określenie zasad funkcjonowania rajowego systemu zielonych inwestycji. 
4) Określenie zasad realizacji projektu wspólnych wdrożeń. 
5) Przyjęcie katalogu gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, 

objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek wprowadzania i składania przez podmioty korzystające ze środowiska do 
Krajowej bazy raportów o wielkości emisji. 

2) Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na udział w realizacji projektów wspólnych 
wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i projektów mechanizmu czystego 
rozwoju. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102151415&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102131397&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101861249&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000782&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001409&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000627&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000262&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000262&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111350789&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111350789&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000686&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000686&type=3
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000021&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000267&type=3
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1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

b. Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.338.18) 

c. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U.UE.L.2001.309.22) 

d. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 
r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania (Dz.U.UE.L.2001.308.1) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2011.3.4) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej 
(Dz.U.2010.240.1608) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby 
jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń 
(Dz.U.2010.225.1472) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń 
(Dz.U.2010.213.1406) 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów 
programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu 
zielonych inwestycji (Dz.U.2009.187.1445) 

f. Zarządzenie Nr 72 Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu prac Rady Konsultacyjnej (Dz.Urz.MŚ.2009.4.71) 

3) Odwołania 

a. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 
1997 roku (Dz.U.2005.203.1684) 

b. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

c. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.Dz.U.2014.1645.ze 
zm.) 

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.1.10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

Publikator: (Dz.U.2011.227.1367.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

1) Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych w ramach transportu lądowego, 
kolejowego, śródlądowego, w tym w szczególności przewoźnicy, nadawcy, odbiorcy, 
załadowcy, pakujących, napełniających, zarządcy infrastruktury. 

2) Osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym 
kierowcy, doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 

3) Podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia kursów, o których mowa w 
ustawie. 

Cel: Dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
do regulacji ujętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE z dnia 24 
września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Określenie w 

http://bit.ly/1MfRmrD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0101&qid=1427617008344&from=PL
http://bit.ly/19sDTuz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0080-20090625&qid=1427557341703&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110030004&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102401608&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102251472&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102131406&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091871445&type=2
http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/135/4%202009.pdf
http://bit.ly/1DTTkYu
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111220695&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
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jednym akcie prawnym zasad przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, przewozu 
koleją towarów niebezpiecznych i przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. 

Zakres: 

1) Określenie obowiązków uczestników przewozu towarów niebezpiecznych i oraz wymagań 
w stosunku do osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów 
niebezpiecznych oraz regulacje dotyczące środków transportu używanych do przewozu 
towarów niebezpiecznych. 

2) Określenie organów właściwych do wykonywania czynności administracyjnych objętych 
zakresem ustawy. 

3) Uregulowanie kwestii dotyczących osób wykonujących czynności związane z przewozem 
towarów niebezpiecznych, a także kwestii związanych z uzyskiwaniem uprawnień w tym 
zakresie. 

4) Uregulowanie kwestii dotyczących eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, który jest odpowiednikiem kierowcy 
posiadającego zaświadczenie ADR w przewozie drogowym. 

5) Uregulowanie kwestii dotyczących doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych. 

6) Określenie zasad prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców, kursów na 
ekspertów ADN oraz kursów dla doradców, a także zasad kontroli tej działalności. 

7) Określenie organów i zasad nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz nad 
jednostkami realizującymi zadania związane z tym przewozem. 

8) Ustalenie zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z 
ustawy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przedsięwzięcia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia 
zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, a w przypadku zaistnienia wypadku lub awarii 
niezwłocznego powiadomienia osób, będących w strefie zagrożenia oraz centrum 
powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

2) Obowiązek wyznaczenia na swój koszt co najmniej jednego doradcy do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres 
wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych. 

3) Obowiązek uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy. 
4) Obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa stosownych informacji i danych na 

temat prowadzonych kursów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz 
pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2010.233.27) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w 
sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 
76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE 
(Dz.U.UE.L.2010.165.1) 

c. Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w 
sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2008.260.13.ze 
zm.) 

d. Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych 
procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.UE.L.1995.249.35.ze zm.) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 
lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne (t.j.Dz.U.2014.304) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0061&qid=1427618897797&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0035&qid=1427619100566&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0068-20141212&qid=1427619335335&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0068-20141212&qid=1427619335335&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0050-20080711&qid=1427619505865&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000304&type=2
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b. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie 
warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu 
należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U.2012.1364) 

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie 
warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne (Dz.U.2012.1293) 

d. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie 
wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne (Dz.U.2012.1257) 

e. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 
września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz.U.2012.1045) 

f. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 
sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz.U.2012.974) 

g. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 
sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U.2012.966) 

h. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 
maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U.2012.691) 

i. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 
czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli 
(Dz.U.2012.655) 

j. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 
maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów 
niebezpiecznych (Dz.U.2012.619) 

k. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego 
odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne 
(Dz.U.2012.508) 

l. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu 
towarów niebezpiecznych (Dz.U.2012.483) 

m. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 
kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz.U.2012.436) 

n. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 
lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną 
zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich 
zgodności z wymaganiami technicznymi (Dz.U.2012.435) 

o. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 
lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U.2012.192.ze 
zm.) 

3) Odwołania 

a. Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do 
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 
września 1957 r. (t.j.Dz.U.2013.815) 

b. Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o 
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 
1980 r. (t.j.Dz.U.2007.100.674.ze zm.) 

c. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami 
wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. 
(Dz.U.2010.235.1537) 

d. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2012.1137.ze 
zm.) 

e. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.Dz.U.2014.1645.ze 
zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001364&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001293&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001257&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001045&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000974&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000966&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000691&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000655&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000619&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000508&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000483&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000436&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000435&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150000320&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150000320&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000815
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071000674&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102351537&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
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f. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j.Dz.U.2013.672.ze zm.) 

g. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.2011.227.1367.ze zm) 

h. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j.Dz.U.2013.267.ze zm.) 

2.1.11 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych 

Publikator: (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

1) Prowadzący instalację, w której jest prowadzona działalność powodująca emisję gazów 
cieplarnianych oraz instalację, która spełnia wartości progowe odniesione do zdolności 
produkcyjnych. 

2) Operator statku powietrznego wykonujący operację lotniczą, jeżeli Rzeczpospolita Polska 
została dla tego operatora wskazana jako administrujące państwo członkowskie oraz jeśli 
posiada koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu lotniczego lub posiada certyfikat upoważniający operatora statku powietrznego 
do wykonywania działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych, lub posiada 
upoważnienie dla przewoźnika lotniczego będącego przedsiębiorcą zagranicznym z 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub posiada zezwolenie dla obcych 
przewoźników lotniczych na wykonywanie przewozów lotniczych do lub z Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Cel: Doprecyzowanie przepisów w zakresie implementacji dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
96/61/WE, mającej na celu ograniczenie wielkości emisji gazów cieplarnianych w sposób 
ekonomicznie efektywny. 

Zakres: 

1) Określenie zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym określenie przedmiotowego i 
podmiotowego zakresu wprowadzanej regulacji. 

2) Określenie zasad administrowania systemem oraz organów biorących udział w jego 
funkcjonowaniu i nadzorze nad nim. 

3) Usystematyzowanie zasad przydziału do emisji oraz określenie założeń Krajowego planu 
rozdziału. 

4) Określenie procedury przekazywania uprawnień do emisji na rachunki podmiotów 
realizujących projekty wspólnych wdrożeń (projekty JI), dla których została utworzona 
rezerwa na zatwierdzone projekty JI. 

5) Określenie zasad dotyczących "uwalniania" z rezerwy na zatwierdzone projekty JI 
niewykorzystanych uprawnień do emisji. 

6) Określenie zasad przydziału uprawnień do emisji operatorom statków powietrznych. 
7) Ustalenie procedury i sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji. 
8) Zasady przyznawania zezwoleń dla prowadzących instalację oraz zmiany ww. zezwoleń. 
9) Zasady dotyczące określenia monitorowania i rozliczania wielkości emisji przez operatorów 

statków powietrznych i prowadzących instalacje. 
10) Zasady nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do 
uzyskania zezwolenia. 

2)  Prowadzący instalację spełniającą przesłanki objęcia systemem jest obowiązany 
sporządzić plan monitorowania wielkości emisji, który podlega zatwierdzeniu w zezwoleniu. 

3) Prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego są obowiązani do dostarczenia 
Krajowemu ośrodkowi raportu o wielkości emisji. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000672&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112271367&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000267&type=3
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4) Prowadzący instalację i operator statku powietrznego są obowiązani do monitorowania 
wielkości emisji zgodnie z planem monitorowania wielkości emisji. 

5) Prowadzący instalację i operator statku powietrznego są obowiązani do rozliczenia 
wielkości emisji za każdy rok okresu rozliczeniowego. 

6) Prowadzący instalację i operator statku powietrznego rozliczają wielkość emisji na 
podstawie raportu o wielkości emisji sporządzanego za poprzedni rok okresu 
rozliczeniowego. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Dyrektywy 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U.UE.L.2009.8.3) 

c. Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto (Dz.U.UE.L.2004.338.18) 

d. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2) Akty wykonawcze 

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 
stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz.U.2014.472) 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji 
innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 
1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz.U.2014.439) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji (Dz.U.2013.183) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie 
procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom 
objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.2011.203.1194) 

e. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji 
(Dz.U.2011.154.914) 

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego 
Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U.2008.202.1248) 

g. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (Dz.U.2008.183.1142) 

3) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j.Dz.U.2013.1393.ze zm.) 
b. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 

grudnia 1944 r. (Dz.U.1959.35.212.ze zm.) 
c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1008/2008 z dnia 24 

września 2008 r w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2008.293.3) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427620665137&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&qid=1427620909394&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0101&qid=1427621291759&from=PL
http://bit.ly/1EMpxOk
http://bit.ly/1EMpxOk
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000472&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000439&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000183&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112031194&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111540914&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20082021248&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081831142&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001393&type=3
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/1959/s/35/212/D1959035021202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&qid=1427312704428&from=PL
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d. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

e. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235.ze zm.) 

f. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.Dz.U.2014.1645.ze 
zm.) 

g. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.)  

2.2 Legislacyjne - Rozporządzenia 

2.2.1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów 

Publikator: (Dz.U.2014.1546) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje spalania paliw, spalania lub współspalania odpadów, przeróbki 
azbestu, produkcji dwutlenku tytanu oraz instalacji, w których są używane rozpuszczalniki 
organiczne zawierające lotne związki organiczne, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza. 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza. 

Zakres: 

1) Wskazanie rodzajów instalacji, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie 
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

2) Wskazanie rodzajów źródeł spalania paliw, dla których określa się standardy emisyjne w 
zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

3) Określenie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza dla instalacji i źródeł spalania paliw, o których mowa wyżej. 

4) Określenie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza dla urządzeń spalania lub współspalania odpadów. 

5) Określenie dla niektórych z rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw oraz dla urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów: 
- warunków uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane, w tym stopnia 

odsiarczania, 
- sposobu sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych, 
- stałych lub przejściowych odstępstw od standardów emisyjnych, 
- warunków odstępstw i warunków zastosowania planu obniżenia emisji, 
- sposobów postępowania w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję, 
- przypadków, w których jest wymagane wstrzymanie podawania odpadów do spalania 

lub współspalania lub zatrzymanie instalacji i urządzenia spalania lub współspalania 
odpadów, 

- wymagań lub ograniczeń w zakresie stosowania paliw, surowców lub materiałów, w tym 
substancji lub mieszanin, o określonych właściwościach, cechach lub parametrach, 

- wymagań w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających 
ograniczanie emisji, 

- przypadków, w których prowadzący instalacje lub użytkownik urządzenia spalania lub 
współspalania odpadów przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia, 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska: 
 informacje o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od 

standardów emisyjnych, 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001107&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001235&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001645&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001232&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001232&type=3
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 informacje lub danych dotyczących warunków lub wielkości emisji, a także działań 
zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji, 

 określenie terminu i formy przekazania informacji lub danych, o których mowa wyżej. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania standardów emisyjnych wskazanych w Rozporządzeniu. 

2) Obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska, tzw. technicznego uzasadnienia niewykonalności 
dotrzymania standardów emisyjnych w przypadku korzystania z odstępstwa od standardów 
emisyjnych polegającego na stosowaniu stopnia odsiarczania. 

3) Obowiązek przekazania właściwemu organowi informacji na temat zakłóceń w pracy 
urządzeń ochronnych ograniczających emisję powodujących, że średnia dobowa wielkość 
emisji substancji przekracza standard emisyjny. 

4) Obowiązek przekazania właściwemu organowi informacji na temat odstępstwa od 
standardów emisyjnych dla źródła. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca określania okresów 
rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz.U.UE.L.2012.123.44) 

c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.UE.L.2009.300.1 ze zm.) 

d. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.2006.396.1.ze zm.) 

e. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1.ze zm.) 

2.2.2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

Publikator: (Dz.U.2014.1542) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje - wprowadzający gazy lub pyły do powietrza oraz użytkownicy 
urządzeń. 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza poprzez ustalenie zasad ich stałych pomiarów. 

Zakres: 

1) Określenie przypadków, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła 

spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów. 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0249&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20140101&qid=1427317189060&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150101&qid=1427317478694&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&qid=1427317799173&from=PL
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2) Określenie przypadków, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, 

źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz 

częstotliwości prowadzenia tych pomiarów. 

3) Określenie przypadków, w których są wymagane pomiary ilości i jakości ścieków 

wprowadzanych do wód lub do ziemi. 

4) Określenie przypadków, w których są wymagane pomiary ilości pobieranej wody prowadzi 

się. 

5) Określenie przypadków, w których są wymagane okresowe pomiary hałasu w środowisku. 

6) Wskazanie zakresu wykonywania niektórych pomiarów. 

7) Ustalenie referencyjnych metodyk wykonywania pomiarów. 

8) Określenie sposobu ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek dokonywania ciągłych i okresowych pomiarów emisji i wprowadzania wód. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.UE.L.2009.300.1.ze zm.) 

c. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012.145.ze zm.) 

d. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j.Dz.U.2013.1069) 

2.2.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 
r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 

Publikator: (Dz.U.2014.472) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje wytwarzające energię elektryczną, wprowadzający gazy lub pyły do 
powietrza. 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i równego traktowania instalacji 
poprzez określenie wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 
r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, zgodnie z przepisami wykonawczymi 
wydanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 10a ust. 1 i 10 c Dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 96/61/WE. 

Zakres: 

1) Określenie wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., 
wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, do 31 grudnia 2020 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania limitu przyznanych uprawnień do emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20140101&qid=1427317189060&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010630636&type=3
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a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695 ze zm.) 

b. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2.2.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych 
niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 
r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 

Publikator: (Dz.U.2014.439) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje inne niż wytwarzające energię elektryczną - wprowadzający gazy lub 
pyły do powietrza. 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i równego traktowania instalacji 
poprzez określenie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do 
emisji, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi przez Komisję Europejską na 
podstawie art. 10a ust. 1 i 10c Dyrektywy 2003/87/WE. 

Zakres: 

1) Określenie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do 
emisji do 31 grudnia 2020r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania limitu przyznanych uprawnień do emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

b. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2003.275.32.ze 
zm.) 

2.2.5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat 

Publikator: (Dz.U.2014.274) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska. 

Cel: Określenie wymagań dotyczących wykazów, celem ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających organowi 
administracji weryfikację prawidłowości obliczania wysokości i wniesienia ww. należności. 

Zakres: 

http://bit.ly/1LYvyko
http://bit.ly/1CYz7Tt
http://bit.ly/1CYz7Tt
http://bit.ly/1LYvyko
http://bit.ly/1CYz7Tt
http://bit.ly/1CYz7Tt
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1) Określenie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposobu przedstawiania tych 
informacji i danych, obejmujące w szczególności: 
- zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat, 
- informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, 
- informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz 

informacje o wysokości należnych opłat, 
- informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości 

należnych, 
- informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Sporządzanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat i przedkładanie ich organom właściwym w 
sprawach opłat. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 
wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 
w mieszaninach do odnawiania pojazdów 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 
powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów 

Publikator: (t.j.Dz.U.2013.1569) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

1) Podmioty produkujące lub wprowadzające do obrotu farby, lakiery do powlekania 
budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz preparaty do odnawiania 
pojazdów. 

2) Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie używania farb, lakierów do powlekania 
budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz preparatów do odnawiania 
pojazdów. 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez określenie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko w zakresie stosowania farb i lakierów do powlekania budynków, elementów ich 
konstrukcji i wyposażenia oraz preparatów do odnawiania pojazdów. 

Zakres: 

1) Określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości lotnych związków 
organicznych w produkowanych, wprowadzanych do obrotu i stosowanych farbach i 
lakierach do powlekania budynków elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz w 
preparatach do odnawiania pojazdów oraz wskazanie terminów obowiązywania tych 
wartości. 

2) Wskazanie produktów, do których zastosowanie mają limity zawartości lotnych związków 
organicznych. 

3) Określenie obowiązku zamieszczania na etykietach produktów informacji o produkcie i 
dopuszczalnej wartości LZO w g/l, określonej w załączniku do rozporządzenia oraz 
maksymalnej wartości LZO. 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
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Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania limitów maksymalnej zawartości lotnych związków 
organicznych w produkowanych, wprowadzanych do obrotu lub stosowanych farbach i 
lakierach do powlekania budynków, elementów ich konstrukcji i wyposażenia oraz w 
preparatach do odnawiania pojazdów. 

2) Obowiązek zamieszczania na produktach stosownych informacji w zakresie LZO. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1.ze zm.) 

2.2.7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i 
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 

Publikator: (Dz.U.2012.1034) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy pośrednio podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Określenie sposobu i zasad gromadzenia danych i informacji w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza - na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych. 

Zakres: 

1) Określenie katalogu informacji podlegających przekazywaniu: 
- wyniki klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska, 
- wyniki pomiarów dotyczących oceny poziomów substancji w powietrzu, 
- stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu. 

2) Określenie terminów przekazywania informacji. 
2) Określenie organów uczestniczących w procesie przekazywania informacji. 
3) Określenie  formy przekazywanych informacji. 
4) Zasady układu przekazywanych informacji. 
5) Wskazanie wymaganych technik przekazywania informacji. 
6) Określenie zakresu informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza. 
7) Określenie zakresu informacji ujętych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony 

powietrza. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Poddanie się procesowi szybkiego przepływu informacji o występujących zagrożeniach i 
przyjętych środkach zaradczych w zakresie ochrony powietrza. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu 

Publikator: (Dz.U.2012.1032) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20131201&qid=1427369277267&from=PL
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
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Dotyczy pośrednio podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez określenie metod i zakresu dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu oraz wskazanie górnych i dolnych progów oszacowania dla niektórych 
substancji w powietrzu. 

Zakres: 

1) Określenie zakresów wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz 
okresowe. 

2) Wskazanie kryteriów lokalizacji punktów poboru próbek substancji. 

3) Określenie minimalnej liczby stałych punktów pomiarowych. 

4) Określenie przypadków, gdy ocena jakości powietrza powinna być dokonywana metodami 
pomiarowymi oraz, gdy może być dokonywana przy zastosowaniu kombinacji metod 
pomiarowych i metod modelowania lub metodami modelowania albo innymi metodami 
szacowania. 

5) Wskazanie metodyk referencyjnych modelowania jakości powietrza. 

6) Określenie wymagań dotyczących jakości pomiarów i innych metod oceny oraz zakresu 
dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych. 

7) Wskazanie kryteriów kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w 
trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu. 

8) Określenie górnych i dolnych progów oszacowania dla niektórych substancji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Pośredni obowiązek współpracy z organami administracji publicznej w zakresie informacji 
o poziomach substancji w powietrzu. 

Odniesienia do innych dokumentów 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) 

2.2.9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu 

Publikator: (Dz.U.2012.1031) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez ujednolicenie zasad oceny jakości powietrza. 

Zakres: 

1) Określenie dopuszczalnych poziomów dla niektórych substancji w powietrzu. 
2) Określenie poziomów docelowych dla niektórych substancji w powietrzu. 
3) Określenie poziomów celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu. 
4) Określenie alarmowych poziomów dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet 

krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
5) Określenie poziomów informowania dla niektórych substancji w powietrzu. 
6) Ustalenie pułapu stężenia ekspozycji. 
7) Określenie warunków, w jakich ustala się poziom substancji. 
8) Oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jej identyfikację. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania pułapów poziomów dla niektórych substancji w powietrzu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000914&type=2
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a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 
redukcji narażenia 

Publikator: (Dz.U.2012.1030) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Określenie zasad procentowego ograniczenia wskaźnika średniego narażenia ludności 
państwa na działanie dla stężenia pyłu zawieszonego - ustalone dla roku odniesienia w celu 
ograniczenia szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, który należy osiągnąć w miarę 
możliwości w określonym terminie. 

Zakres: 

1) Określenie wskaźnika procentowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu 
do dnia 1 stycznia 2020 r. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Pośredni obowiązek przestrzegania limitów zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do 
wskaźnika procentowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia 
ekspozycji 

Publikator: (Dz.U.2012.1029) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez ustalenie zasad obliczania i utrzymania wskaźnika średniego 
narażenia, z uwagi na potrzebę dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i 
dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia. 

Zakres: 

1) Określenie sposobu obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o 
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji. 

2) Określenie sposobu obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. 
3) Określenie sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Pośredni obowiązek przestrzegania limitów zanieczyszczenia powietrza z uwagi na 
dotrzymanie krajowego celu redukcji narażenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000914&type=2
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2.2.12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

Publikator: (Dz.U.2012.1028) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez przyjęcie programów ochrony powietrza dla stref, w których 
następuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji. 

Zakres: 

1) Określenie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza i plany działań krótkoterminowych. 

2) Określenie formy sporządzania i niezbędnych części składowych programów ochrony 
powietrza i planów działań krótkoterminowych. 

3) Wskazanie zakresu zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programach 
ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Pośredni obowiązek przestrzegania limitów zanieczyszczenia powietrza oraz 
dostosowanie się do zapisów programów ochrony powietrza. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2013.627.ze zm.) 
c. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235.ze zm.) 

2.2.13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza 

Publikator: (Dz.U.2012.914) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez przyjęcie zasad oceny jakości powietrza w wyodrębnionych 
jednostkach powierzchni ziemi (strefach). 

Zakres: 

1) Określenie stref ochrony powietrza poprzez przyjęcie podziału na: 
- aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 
- strefy stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
- strefy stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 

100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji. 
2) Przyjęcie nazw i kodów stref. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Pośredni obowiązek przestrzegania limitów zanieczyszczenia powietrza. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081991227&type=3
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
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2.2.14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego 

udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 
stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 

Publikator: (Dz.U.2011.203.1194) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów prowadzących instalacje, wytwarzających energię elektryczną, 
wprowadzających gazy lub pyły do powietrza. 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i równego traktowania instalacji 
poprzez określenie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie mogą zostać przyznane 
instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Zakres: 

1) Określenie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym 
2013-2020 mogą zostać przyznane instalacjom, w których jest prowadzona działalność 
powodująca emisję gazów cieplarnianych, oraz które spełniają wartości progowe 
odniesione do zdolności produkcyjnych. 

2) Określenie procentowego udziału uprawnień do emisji dla poszczególnych typów instalacji. 
3) Określenie przedziałów procentowych uprawnień do emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek dostosowania się do limitów przyznawanych uprawnień do emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

2.2.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji 
wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji 

Publikator: (Dz.U.2011.154.914) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Prowadzący instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, konstruowanie krajowego planu 
rozdziału uprawnień do emisji na podstawie informacji przekazywanych przez prowadzących 
instalacje, objęte systemem. 

Zakres: 

1) Określenie zakresu, terminu składania, sposobu przekazywania, formy i układu informacji, 
dotyczących instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, koniecznych do 
konstruowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji. 

2) Określenie zakresu informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje Krajowemu 
Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Prowadzący instalację, którzy posiadają instalację objętą systemem, są obowiązani do 
przekazywania Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami stosownych 
informacji, na podstawie których jest sporządzany krajowy plan rozdziału uprawnień do 
emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 
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2.2.16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych 
warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania 
przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

Publikator: (Dz.U.2011.150.894) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty eksploatujące następujące instalacje: spalania paliw, spalania odpadów, 
współspalania odpadów, podlegające standardom emisyjnym LZO (lotnych związków 
organicznych). 

Cel: Ochrona powietrza i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 
określenie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych. 

Zakres: 

1) Określenie szczegółowych warunków uznawania pomiarów za ciągłe. 
2) Określenie sposobów ustalania przekroczeń na podstawie wyników ciągłych pomiarów w 

zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza uznawanych za 
dopuszczalne oraz obowiązek poddawania się karom w razie naruszenia dopuszczalnych 
wielkości. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest 

Publikator: (Dz.U.2011.8.31) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty: wykorzystujące w swojej działalności wyroby zawierające azbest, dokonujące 
przemieszczania odpadów zawierających azbest, użytkujące instalacje zawierające azbest. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez określenie sposobu postępowania z wyrobami, odpadami i 
instalacjami zawierającymi azbest. 

Zakres: 

1) Określenie sposobu postępowania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 
azbest. 

2) Określenie wymagań w zakresie korzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest; 

3) Określenie warunków przemieszczania odpadów zawierających azbest. 
4) Określenie sposobu oznaczania miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń 

zawierających azbest. 
5) Zasady inwentaryzowania wyrobów zawierających azbest. 
6) Określenie terminów i organów właściwych, do których należy składać informacje 

dotyczące wyrobów i instalacji zawierających azbest. 
7) Określenie zakresu przedkładanych informacji dotyczących wyrobów i instalacji 

zawierających azbest. 
8) Określenie terminów, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia 

zawierające azbest. 

Skutki dla Inwestora: 
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1) Obowiązek przestrzegania ustalonych zasad postępowania i informowania o wyrobach, 
odpadach i instalacjach zawierających azbest. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(t.j.Dz.U.2004.3.20 ze zm.) 

2.2.18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza 

raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i 
innych substancji 

Publikator: (Dz.U.2011.3.4) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez określenie obowiązku i zakresu informacji przekazywanych 
przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowego systemu bilansowania i 
prognozowania emisji. 

Zakres: 

1) Określenie wzoru formularza raportu przekazywanego przez podmioty korzystające ze 
środowiska do Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. 

2) Określenie sposobu wprowadzania raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji do krajowej bazy. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek terminowego wprowadzania raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji do krajowej bazy. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

2.2.19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej 

Publikator: (Dz.U.2010.240.1608) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez realizację tzw. mechanizmu wspólnych wdrożeń (Joint 
Implementation – JI) zgodnie z art. 6 Protokołu z Kioto, polegającego na wypełnianiu 
zobowiązań redukcyjnych przez państwa wymienione w Załączniku I do Konwencji 
Klimatycznej poprzez określenie dla projektów wspólnych wdrożeń szczegółowego zakresu 
informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej. 

Zakres:  

1) Określenie szczegółowego zakresu informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji 
projektowej dla projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach tzw. „ścieżki 
pierwszej”. 

Skutki dla Inwestora: 
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1) Obowiązek przedkładania dokumentacji projektowej dla projektu wspólnych wdrożeń 
zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

2.2.20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z 
monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji 
emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń 

Publikator: (Dz.U.2010.225.1472)  

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez zapewnienie jednolitości, spójności i wiarygodności 
informacji oraz danych o, uzyskanych w wyniku realizacji projektów wspólnych wdrożeń, 
jednostkach redukcji emisji, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania projektów oraz 
ocenę osiągniętych efektów. 

Zakres: 

1) Określenie zakresu informacji, formy i układu sprawozdania z monitorowania projektu 
wspólnych wdrożeń, realizowanego w ramach ścieżki pierwszej. 

2) Określenie formy i układu raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek sporządzania sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń 
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

2.2.21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o 

wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń 

Publikator: (Dz.U.2010.213.1406) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez ustalenie zasad realizacji projektu wspólnych wdrożeń, dla 
których wymagane jest uzyskanie listu popierającego. 

Zakres: 

1) Określenie wzoru formularza wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych 
wdrożeń oraz szczegółowy zakres informacji, jakie powinny być w nim zawarte. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek uzyskania listu popierającego jako warunku realizacji projektu wspólnych 
wdrożeń. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 
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a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

2.2.22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Publikator: (Dz.U.2010.167.1132) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez określenie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być 
realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakres: 

1) Określenie katalogu przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych 
wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek realizacji projektu wspólnych wdrożeń zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przepisów Rozporządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

2.2.23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia 

Publikator: (Dz.U.2010.130.881) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Określenie przypadków, w których emisja gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga 
pozwolenia. 

Zakres: 

1) Określenie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 
wymaga pozwolenia. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek ustalenia czy instalacja, z której następuje emisja gazów lub pyłów do 
powietrza, wymaga pozwolenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

Publikator: (Dz.U.2010.130.880) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 
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Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Określenie przypadków, w których wprowadzanie substancji lub energii do środowiska 
wymaga zgłoszenia. 

Zakres: 

1) Określenie instalacji, których wymagane jest zgłoszenie z uwagi na: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
- emisję pól elektromagnetycznych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek ustalenia, czy instalacja, z której następuje lub będzie następować 
wprowadzanie substancji lub energii do środowiska wymaga zgłoszenia oraz obowiązek 
zgłoszenia ww. instalacji organowi ochrony środowiska. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

Publikator: (Dz.U.2010.16.87) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez przyjęcie rozwiązań gwarantujących, że ilość gazów lub 
pyłów wprowadzanych do powietrza nie przekroczy wartości odniesienia substancji w 
powietrzu. 

Zakres: 

1) Określenie warunków, w jakich ustala się wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu, takich jak temperatura i ciśnienie. 

2) Oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację. 
3) Wskazanie okresów, dla których uśrednione są wartości odniesienia. 
4) Określenie zróżnicowanych poziomów substancji w powietrzu dla: 

- terenu kraju z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
- obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

5) Określenie referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji w powietrzu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania wartości odniesienia substancji w powietrzu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji 

Publikator: (Dz.U.2008.215.1366) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 
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Cel: Ochrona powietrza poprzez systematyczną kontrolę wielkości emisji lub innych warunków 
korzystania ze środowiska na podstawie wyników pomiarów emisji, prowadzonych przez 
podmioty korzystające ze środowiska. 

Zakres: 

1) Określenie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 
lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia 
systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska 
przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska. 

2) Określenie terminów i sposobu prezentacji wyników pomiarów. 
3) Określenie przypadków, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z 

uwagi na: rodzaj instalacji lub urządzenia, nominalną wielkość emisji, parametry 
charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia. 

4) Ustalenie formy, układu i technik przedkładania wyników pomiarów. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przekazywania właściwym organom ochrony środowiska wyników pomiarów, 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji 
lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

b. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j.Dz.U.2014.1114) 

c. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz.U.2014.243 ze zm.) 

2.2.27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu 

Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 

Publikator: (Dz.U.2008.202.1248) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Przedsiębiorcy, którzy są objęci wspólnotowym i krajowym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez umożliwienie realizacji wymagań w zakresie krajowych i 
sektorowych limitów emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, w 
tym w szczególności gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatu globalnego, w 
sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny. 

Zakres: 

1) Ustalenie Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-
2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek przestrzegania limitów w zakresie rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla.  

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2004.281.2784.ze zm.) – uchylona w 
dniu 21.03.2011 r. przez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050640565&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041711800&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042812784&type=3
http://bit.ly/1LYvyko
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2.2.28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska 

Publikator: (Dz.U.2008.196.1217.ze zm.) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez przyjęcie jednostkowych stawek opłat za środowisko 
rozumianych jako środki finansowo-prawne ochrony środowiska. 

Zakres: 

1) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza. 
2) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za substancje wprowadzane ze ściekami do wód 

lub do ziemi. 
3) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do 

ziemi. 
4) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 
5) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za pobór wody podziemnej. 
6) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za pobór wody powierzchniowej śródlądowej. 
7) Ustalenie jednostkowych stawek opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej 

nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub 
roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek uiszczania opłat za środowisko w wysokości ustalonej w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji 

Publikator: (Dz.U.2008.183.1142) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska, dokonujący emisji substancji do powietrza. 

Cel: Ochrona powietrza poprzez określenie sposobu monitorowania wielkości emisji 
substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz 
zapewnienie wiarygodności informacji o wprowadzanych do powietrza substancjach objętych 
systemem. 

Zakres: 

1) Określenie sposobu monitorowania wielkości emisji. 
2) Ustalenie częstotliwości przekazywania danych dotyczących monitorowanych wielkości 

emisji. 
3) Określenie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie. 
4) Określenie formy i układu rocznego raportu w sprawie emisji. 
5) Określenie sposób weryfikacji rocznych raportów. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek podawania danych i informacji koniecznych do monitorowania wielkości emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
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a. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2004.281.2784.ze zm.) – uchylona w 
dniu 21.03.2011 r. przez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695.ze zm.) 

2.2.30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu 
wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu 
jego przekazywania 

Publikator: (Dz.U.2008.151.947) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Podmioty korzystające ze środowiska. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez prowadzenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sporządzanie 
raportu wojewódzkiego i przekazywanie go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

Zakres: 

1) Określenie zakresu i formy raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie 
korzystania ze środowiska, sporządzanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek podawania danych i informacji koniecznych do sporządzania wojewódzkiego 
raportu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

2.2.31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep  

(uznane za uchylone 2013-06-22 - Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1448.ze zm.)) 

Publikator: (Dz.U.2008.29.166) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Producent lub importer nowego typu pojazdu. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez ustalenie zasad określenia urzędowej próby prototypu 
pojazdu, mającej na celu sprawdzenie zasadności wydania zezwolenia na jego produkcję i 
eksploatację. 

Zakres: 

1) Zmiana zasad w zakresie ustalonych warunków i trybu wydawania, zmiany i cofania 
świadectw homologacji typu pojazdu samochodowego mającego cztery lub więcej kół, 
przyczepy przeznaczonej do ciągnięcia przez ten pojazd, oraz przedmiotów ich 
wyposażenia i części. 

2) Zmiana zakresu wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu. 
3) Zmiana zakresu i sposobu przeprowadzania: 

- badań homologacyjnych, 
- kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu 

pojazdu. 
4) Wzory dokumentów związanych z homologacją typu pojazdu. 
5) jednostki upoważnione do: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042812784&type=3
http://bit.ly/1LYvyko
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001448+2013%2406%2422&type=3
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- przeprowadzania badań homologacyjnych, 
- kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu. 

6) Zmiany dotyczą opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu i wykazu wymagań 
obowiązujących w homologacji typu pojazdu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek posiadania homologacji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odniesienia 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U.2005.238.2010) 
(uchylone z dniem 2013-06-22) 

b. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep 
(Dz.U.2006.205.1512) (uchylone z dniem 2013-06-22) 

2) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2012.1137.ze 
zm.) 

2.2.32 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego 
sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane 

Publikator: (Dz.U.2005.17.157) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

1) Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu na terytorium Polski: 
- wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji 

innych substancji, 
- chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków, 
- bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych, 

zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez monitorowanie opłat za substancje kontrolowane i 
określenie sposobu ich wyliczania. 

Zakres: 

1) Określenie wzoru i treści rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za 
substancje kontrolowane składanego marszałkowi województwa. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek składania marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości 
należnej opłaty za substancje kontrolowane. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.33 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane 

Publikator: (Dz.U.2005.13.108) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Pośrednio dotyczy podmiotów wprowadzających substancje zubażające warstwę ozonową. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20052382010+2008%2403%2401&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062051512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970980602&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970980602&type=3
http://bit.ly/1xyrAII
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Cel: Ochrona środowiska poprzez monitorowanie danych i informacji o substancjach 
kontrolowanych. 

Zakres: 

1) Określenie formy i treści sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje 
kontrolowane, składanego co roku przez marszałka województwa ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek składania marszałkowi województwa danych stanowiących podstawę do 
sporządzenia sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.34 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki 
opłaty za substancje kontrolowane 

Publikator: (Dz.U.2005.13.107) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów wprowadzających substancje zubażające warstwę ozonową (substancje 
kontrolowane). 

Cel: Ochrona środowiska poprzez ustalenie wysokości i zasad obliczania opłat za substancje 
kontrolowane. 

Zakres: 

1) Określenie wysokości stawki opłaty za wodorochlorofluorowęglowodory - HCFC, będące 
również składnikami mieszanin, oraz wysokość stawki opłaty za chlorofluorowęglowodory - 
CFC i bromometan, będące również składnikami mieszanin. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek uiszczania opłat za substancje kontrolowane w wysokości określonej w 
rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu 
działalności związanej z substancjami kontrolowanymi 

Publikator: (Dz.U.2004.202.2071) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów wprowadzających substancje zubażające warstwę ozonową (substancje 
kontrolowane). 

http://bit.ly/1xyrAII
http://bit.ly/1xyrAII
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Cel: Ochrona środowiska poprzez usankcjonowanie parametrów technicznych urządzeń i 
instalacji w obrocie substancjami kontrolowanymi. 

Zakres: 

1) Określenie szczegółowych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego, 
stosowanego przy wykonywaniu działalności, polegającej na obsłudze technicznej, 
demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a 
także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do 
ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek spełnienia, zgodnie z rozporządzeniem, wymagań w zakresie urządzeń 
technicznych i instalacji w obrocie substancjami kontrolowanymi. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów 

kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie 
substancji kontrolowanych 

Publikator: (Dz.U.2004.195.2009) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów prowadzących działalność, polegającą na obsłudze technicznej, 
demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a 
także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do 
ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez stawianie podmiotom, biorącym udział w obrocie 
substancjami kontrolowanymi, wymagań co do odbycia szkoleń z zakresu podstawowej 
wiedzy teoretycznej, dotyczącej problematyki substancji kontrolowanych w aspekcie ochrony 
środowiska i obsługi urządzeń wykorzystujących te substancje, a także umiejętności 
praktycznych, umożliwiających sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 

Zakres: 

1) Określenie zakresu programu kursu początkowego oraz kursu uzupełniającego w zakresie 
substancji kontrolowanych. 

2) Określenie składu oraz regulaminu działania komisji egzaminacyjnej. 
3) Określenie sposobu organizowania i zasad regulaminu przeprowadzania egzaminów, w 

tym egzaminu poprawkowego. 
4) Ustalenie zakresu tematów egzaminacyjnych. 
5) Określenie treści świadectwa kwalifikacji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek odbycia szkoleń z zakresu substancji kontrolowanych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

http://bit.ly/1xyrAII
http://bit.ly/1xyrAII


177 

2.2.37 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli 

szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane 

Publikator: (Dz.U.2004.195.2008) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów będących użytkownikami urządzeń, instalacji lub pojemników 
zawierających substancje kontrolowane. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez stawianie podmiotom będącym użytkownikami urządzeń, 
instalacji lub pojemników zawierających substancje kontrolowane wymagań w zakresie zasad 
dokonywania sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje 
kontrolowane. 

Zakres: 

1) Określenie szczegółowych wymagań, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu 
sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji 
kontrolowanych, w tym :czynności wstępne, kontrola dokumentacji, oględziny zewnętrzne. 

2) Określenie metod wykrywania emisji. 
3) Określenie wyposażenia osoby dokonującej przeglądu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek poddania się kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających 
substancje kontrolowane. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także 
pojemników zawierających te substancje 

Publikator: (Dz.U.2004.195.2007) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów wprowadzających do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane oraz osób 
wykonujących czynności polegające na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, gaśniczych lub innych urządzeń zawierających substancje 
kontrolowane. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez określenie sposobu oznakowania pojemników 
zawierających substancje kontrolowane jak i innych produktów, urządzeń i instalacji 
zawierających te substancje. 

Zakres: 

1) Określenie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających 
substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje. 

2) Określenie wzoru oznakowania, z uwzględnieniem zróżnicowania oznakowania w 
zależności od rodzaju substancji kontrolowanej oraz stopnia zagrożenia dla warstwy 
ozonowej, składu chemicznego, pochodzenia i przeznaczenia danej substancji 
kontrolowanej. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek oznakowania produktów zawierających substancje kontrolowane w sposób 
określony w niniejszym rozporządzeniu. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

http://bit.ly/1xyrAII
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1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.39 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji 
substancji kontrolowanych 

Publikator: (Dz.U.2004.185.1911) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów używających substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez obowiązek ewidencjonowania substancji kontrolowanych. 

Zakres: 

1) Określenie sposobu prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych. 
2) Określenie szczegółowego trybu i sposobu przekazywania informacji zawartych w 

ewidencji substancji kontrolowanych. 
3) Określenie wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

2.2.40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty 
urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane 

Publikator: (Dz.U.2004.184.1903) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy użytkowników urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika 
chłodniczego, będącego substancją kontrolowaną. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez obowiązek stosowania karty urządzenia. 

Zakres: 

1) Określenie wzoru karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji 
zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, będącego substancją kontrolowaną, 
zawierającej informacje w zakresie: 
- rodzaju urządzenia lub instalacji, 
- rodzaju i ilości substancji kontrolowanej zawartej w urządzeniu lub instalacji, 
- daty ostatniej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji, 
- danych osoby dokonującej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek prowadzenia karty urządzenia. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2014.436) 

http://bit.ly/1xyrAII
http://bit.ly/1xyrAII
http://bit.ly/1xyrAII
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2.3 Nielegislacyjne 

2.3.1 „Poradnik sporządzenia sprawozdania dotyczącego monitorowania poziomu działalności i 
zmian w instalacjach na potrzeby Artykułu 24 ust. 1 decyzji Komisji 2011/278/UE z dnia 27 
kwietnia 2011 r. (CIMs)” wyjaśniający zasady wprowadzenia informacji o zmianach w 
instalacji, które miały miejsce w 2014 r. sporządzony w listopadzie 2014 r. przez Krajowy 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy prowadzących instalacje uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji  

Cel: Ochrona środowiska poprzez zapewnienie, że wszystkie istotne informacje dotyczące 
wszelkich planowanych lub rzeczywistych zmian zdolności produkcyjnej, poziomu działalności 
oraz działalności instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji są 
przedkładane właściwemu organowi przez prowadzącego instalację do 31 grudnia każdego 
roku. 

Zakres: 

1) Określenie zasad sporządzania corocznego sprawozdania dotyczącego monitorowania 
poziomu działalności i zmian zdolności produkcyjnych, zgodnie z art. 24ust1 decyzji 
Komisji nr 2011/278/UE, dla wszystkich instalacji, dla których przydzielono uprawnienia do 
emisji na zasadach określonych w decyzji 2011/278/UE. 

2) Katalog definicji i określeń użytych w Poradnik. 
3) Określenie formy sprawozdania (sprawozdanie w formie elektronicznej). 
4) Ogólne zasady wprowadzania danych do Sprawozdania. 
5) Określenie zasad edytowania informacji zawartych w Sprawozdaniu. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania dotyczącego monitorowania poziomu 
działalności i zmian zdolności produkcyjnych instalacji uczestniczących w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (t.j.Dz.U.2013.1107.ze zm.) 

b. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(Dz.U.UE.L.2009.140.63) 

c. Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych 
zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w 
całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772) (2011/278/UE) (DZ.U.UE.L.2011.130.1) 

2.3.2 „Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego” sporządzone przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska w listopadzie 2010 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy pośrednio podmiotów prowadzących składowiska odpadów. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez wspomaganie procesu dostosowania składowisk odpadów 
w Polsce do obowiązujących wymagań prawnych. 

Zakres: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091301070&type=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0029-20090625&qid=1427393777782&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011D0278-20140114&qid=1427393988804&from=PL
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1) Określenie zasad kontroli gazu składowiskowego przez zarządzających i kierowników 
składowisk, urzędów marszałkowskich, starostw, inspektorów WIOŚ, inspektorów nadzoru 
budowlanego - w zakresie poprawnego gospodarowania gazem składowiskowym. 

2) Określenie skrótowej statystyki odgazowania składowisk w Polsce. 
3) Klasyfikacja składowisk pod względem ilości wytwarzanego gazu oraz stwarzanego 

lokalnie i globalnie zagrożenia dla środowiska. 
4) Zasady monitoringu gazu składowiskowego. 
5) Wskazanie rozwiązań technicznych i rodzajów instalacji, służących do egzekwowania 

kontroli i ujmowania gazu składowiskowego. 
6) Omówienie minimalnej wymaganej obsługi systemów odgazowania i kontroli gazu 

składowiskowego. 
7) Określenie minimum wymaganej dokumentacji technicznej dla instalacji gospodarowania 

gazem składowiskowym. 
8) Wskazanie algorytmu podejmowania decyzji o zastosowaniu i rodzaju systemu kontroli 

gazu składowiskowego. 
9) Wskazanie przykładów etapów realizacji wybranych technologii dla unaocznienia dobrej 

praktyki i zwrócenia uwagi na możliwości uproszczenia pewnych procedur w celu 
przyspieszenia realizacji projektów odgazowania. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek poddawania się monitoringowi w zakresie prowadzonych składowisk odpadów. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz.U.UE.L.1999.182.1) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz.U.2013.523) 

c. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2013.21.ze zm.) 

2.3.3 Minister Rozwoju Regionalnego - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 
Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 
MRR/H/16/3/05/09 - Warszawa, 5 maja 2009 r. 

Publikator: n/a 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. 

Cel: Ochrona środowiska poprzez ograniczenie ryzyka błędów w postępowaniu w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko mogących skutkować zagrożeniem dla przygotowania lub 
realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programów Operacyjnych. W 
szczególności Wytyczne mają na celu: 

1) Pomoc dla beneficjentów w zakresie kluczowych elementów postępowania OOŚ i 
przygotowania dokumentacji środowiskowej wymaganej wraz z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu. 

2) Zapewnienie jednolitości procedur dla właściwych instytucji w systemie wdrażania 
Programów Operacyjnych weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia postępowania 
OOŚ dla projektu ubiegającego się o przyznanie dofinansowania. 

3) Przedstawienie wykładni Ministra Rozwoju Regionalnego odnośnie stosowania przepisów 
w zakresie postępowania OOŚ celem zapewnienia wskazówek dla jednolitego stosowania 
prawa przez właściwe organy administracji. 

Zakres: 

1) Określenie katalogu źródeł prawa w zakresie obszaru oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&qid=1427450967146&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000523+2013%2405%2417&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000021&type=3
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2) Określenie niezgodności prawa polskiego z przepisami dyrektywy OOŚ oraz nieprawidłową 
dyspozycją ww. przepisów do prawa polskiego. 

3) Wskazanie zaleceń w zakresie nieprawidłowej transpozycji dyrektywy OOŚ do polskiego 
porządku prawnego. 

4) Określenie zasad postępowania OOŚ w polskim porządku prawnym, w tym określenie w 
zakresie decyzji środowiskowych, udziału społeczeństwa i właściwych organów. 

5) Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na gatunki lub siedliska 
chronione w ramach sieci obszarów NATURA 2000. 

6) Określenie zasad postępowania transgranicznego. 
7) Zasady dokumentowania postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek stosowania zasad postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1.ze zm.) (uchylone przez 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.347.320.ze zm.) 

b. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(t.j.Dz.U.2014.1649) 

c. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7.ze 
zm.) 

d. Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U.UE.L.1979.103.1.ze zm.) (uchylona przez Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.2010.20.7.ze zm.)) 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2004.257.2573) (uchylone 
przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397)) 

f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232.ze 
zm.) 

g. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012.145.ze zm.) 

h. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2012.1137.ze 
zm.) 

i. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j.Dz.U.2013.267.ze zm.) 

j. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2013.627.ze zm.) 
k. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.Dz.U.2015.199) 
l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2013.1409.ze zm.) 
m. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2013.260.ze zm.) 
n. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (t.j.Dz.U.2012.931.ze zm.) 
o. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2013.687.ze zm.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20140101&qid=1427454507995&from=PL
http://bit.ly/19beCEV
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062271658&type=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427454875555&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&qid=1427454875555&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01979L0409-20100215&qid=1427455015426&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1427455224376&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042572573&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102131397+2010%2411%2415&type=2
http://bit.ly/1GQnStJ
http://bit.ly/1GQnStJ
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001137&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000267&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030800717&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19940890414&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19850140060&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19941270627&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030800721&type=3
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2.3.4 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Załącznik) 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki 
energetycznej państwa do 2030 r. 

Publikator: (M.P.2010.2.11) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Dotyczy pośrednio podmiotów sektora energetycznego  

Cel: Tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, 
przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i 
gospodarstw domowych. 

Zakres: 

1) Wyznaczenie podstawowych kierunków polityki energetycznej państwa. 
2) Określenie celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 
3) Określenie działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 
4) Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej. 
5) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
6) Rynki konkurencyjne i ich cele. 
7) Działania na rzecz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Obowiązek stosowania standardów zawartych w Polityce. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059.ze zm.) 
b. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(t.j.Dz.U.2014.1649) 

3. Umowy międzynarodowe 

3.1. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. 

Publikator: (Dz.U.1985.60.311) (Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi i środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza w tym transgranicznym 
zanieczyszczeniem powietrza na dalekie odległości. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Utworzenie definicji terminów „zanieczyszczenie powietrza” i „transgraniczne 
zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości”. 

2) Rozwój wspólnego programu monitoringu i oceny emisji zanieczyszczeń powietrza 
(EMEP), w tym zanieczyszczeń na dalekie odległości. 

3) Stworzenie i rozwój polityk i strategii zwalczania zanieczyszczenia powietrza, w tym 
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości na drodze wymiany 
informacji o zanieczyszczeniu powietrza o charakterze transgranicznym oraz wymiany 
informacji o tych politykach i strategiach. 

4) Wymiana informacji: o emisji związków siarki, zmianach w polityce krajowej mających 
wpływ na transgraniczne zanieczyszczenie powietrza, technologiach mających wpływ na 
zmniejszenie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza, kosztach w skali państwa 
ograniczania emisji związków siarki i innych zanieczyszczeń, danych meteorologicznych, 
fizykochemicznych mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20062271658&type=3
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5) Tworzenie stacji monitoringu. 
6) Prowadzenie monitoringu, badań oraz konsultacji w zakresie zanieczyszczenia powietrza. 
7) Rozwój technologii w ramach zrównoważonego rozwoju mających za zadanie ograniczanie 

zanieczyszczenia powietrza. 
8) Międzynarodowa współpraca w prowadzeniu badań nad rozwojem technologii 

prowadzących do zmniejszenia emisji związków siarki i innych zanieczyszczeń powietrza, 
oraz wpływu tych zanieczyszczeń na ludzi, środowisko i gospodarkę. 

9) Rozwój programów kształcenia związanych z zanieczyszczeniem powietrza. 
10) Monitorowanie zanieczyszczeń w wodzie, glebie i roślinności. 
11) Stworzenie Organu Wykonawczego Konwencji w celu koordynacji prac, wymiany informacji 

i współpracy z innymi instytucjami. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

3.1.1 Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 

dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i 
oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) 
sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. 

Publikator: (Dz.U.1988.40.313) (Dz.U.UE.L.1986.181.2) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Zapewnienie finansowania po roku 1984 dla Organu Wykonawczego powołanego w 
„Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.” w szczególności w odniesieniu do 
programu prac EMEP (Wspólny program monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie odległości w Europie"). 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: "procentowy udział ONZ", "rok finansowy", "Ogólny Fundusz 
Powierniczy", "zasięg geograficzny EMEP". 

2) Ustanowienie zasad finansowania międzynarodowych centrów współpracujących w 
ramach EMEP. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

3.1.2 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 
dalekie odległości dotyczący dalszego ograniczenia emisji siarki z 1994 r. (Oslo) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.1998.326.35) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi i środowiska naturalnego poprzez kontrolę i redukcję emisji siarki i jej 
związków, oraz kontrolę i redukcję negatywnych skutków tej emisji ze szczególnym 
uwzględnieniem transgranicznego zanieczyszczenia powietrza, bez ponoszenia nadmiernych 
kosztów. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Konwencja”, „EMEP”, „organ wykonawczy”, „Komisja”, „Strony”, 
„zasięg geograficzny EMEP”, „SOMA”, „ładunek krytyczny”, „poziomy krytyczne”, 
„krytyczna depozycja siarki”, „emisja”, „emisje siarki”, „paliwo”, „stałe źródło spalania”, 
„nowe główne stacjonarne źródło spalania”, „główne istniejące stacjonarne źródło 

http://bit.ly/1FiukJH
http://bit.ly/1zIrKe3
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spalania”, „olej napędowy”, „dopuszczalna wielkość emisji”, „ograniczenie emisji”, „stopień 
odsiarczania”, „budżet siarki”. 

2) Redukcja i utrzymanie rocznych emisji siarki poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej, redukcja zawartości siarki w 
paliwach, wspieranie wykorzystania paliwa o niskiej zawartości siarki. 

3) Określenie krytycznych depozycji siarki. 
4) Ustanowienie pułapów emisji siarki i procentowej redukcji jej emisji w podziale na kraje 

(Strony) z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych z zachowaniem ustalonych 
terminów. 

5) Wyznaczenie obszarów zarządzania tlenkami siarki (SOMA). 
6) Zobowiązanie do wprowadzenia do przepisów krajowych ustanowionych norm odnośnie 

dopuszczalnych wielkości emisji siarki oraz norm zawartości siarki w paliwach. 
7) Zobowiązanie do rejestrowania i monitorowania poziomów emisji siarki oraz jej stężeń w 

otoczeniu i depozycji utlenionych związków siarki oraz innych związków zakwaszających. 
8) Zobowiązanie do okresowej sprawozdawczości w zakresie: poziomów rocznych krajowych 

emisji siarki, stężeń w otoczeniu i depozycji utlenionych związków siarki, obliczenia 
budżetów siarki, redukcji emisji, wykonywania przepisów i strategii krajowych w tych 
zakresach. 

9) Wytyczne dla technologii kontroli emisji i redukcji siarki ze źródeł stacjonarnych. 
10) Ustalenie wartości dopuszczalnych emisji i zawartości siarki dla głównych stacjonarnych 

źródeł spalania i olejów napędowych oraz wykluczenia od wartości dopuszczalnych. 
11) Zobowiązanie do ułatwienia międzynarodowej handlowej wymiany technologii, wymiany 

informacji i szerokiej współpracy w zakresie redukcji emisji siarki. 
12) Określenie dopuszczalnych wartości emisji i zawartości siarki. 
13) Ustanowienie zasad wymiany technologii wspierających efektywność energetyczną, 

odnoszących się do redukcji emisji siarki. 
14) Wspieranie współpracy między organizacjami i jednostkami w sektorze prywatnym i 

publicznym w zakresie niniejszego Protokołu. 
15) Wspieranie badań i współpracy nad: 

- międzynarodową harmonizacją metod ustalania ładunków krytycznych i poziomów 
krytycznych, 

- poprawą technik i systemów monitoringu, 
- modelowaniem przenoszenia, stężeń i depozycji związków siarki, 
- strategiami dalszej redukcji emisji siarki, 
- skutkami emisji siarki dla zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, w szczególności 

dla zakwaszenia i materiałów, włączając zabytki kulturowe i historyczne, przy 
uwzględnieniu związków między tlenkami siarki, tlenkami azotu, amoniakiem, lotnymi 
związkami organicznymi i ozonem troposferycznym, 

- technologiami zwalczania emisji oraz technologiami i technikami zwiększenia 
efektywności energetycznej, 

- oszczędzaniem energii i wykorzystaniem energii odnawialnej, 
- ekonomicznymi ocenami korzyści dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego 

wynikających z redukcji emisji siarki. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego 
programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 
odległości w Europie (EMEP) sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. 
(Dz.U.1988.40.313) (Dz.U.UE.L.1986.181.2) 

c. Protokół w sprawie redukcji emisji siarki lub ich przepływów transgranicznych 
przynajmniej o 30 procent, przyjęty w Helsinkach dnia 8 lipca 1985 roku (n/a) 

 
 

http://bit.ly/1FiukJH
http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1vPfFW8
http://bit.ly/17GuAan
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3.1.3 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości dotyczący emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania z 
1988 r. (Sofia) 

Publikator: (Dz.U.2012.216) (Dz.U.UE.L.1993.149.16) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona zasobów naturalnych o wysokich walorach ekologicznych i ekonomicznych 
poprzez kontrolę i ograniczanie emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze 
transgranicznym. 

Zakres: Dokument ogólny. 
1) Ustanowienie definicji: „Konwencja”, „EMEP”, „organ wykonawczy”, „zasięg geograficzny 

EMEP”, „Strony”, „Komisja”, „ładunek krytyczny”, „duże istniejące źródło stacjonarne”, 
„kategoria dużych źródeł”, „nowe źródło stacjonarne”, „nowe źródło mobilne”. 

2) Zobowiązanie Stron do podjęcia skutecznych środków w celu kontroli i/lub ograniczenia 
krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze 
transgranicznym. 

3) Zobowiązanie Stron do opracowania programów krajowych, polityk i strategii służących 
jako środki kontroli i redukcji emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze 
transgranicznym. 

4) Zobowiązanie Stron do stosowania krajowych standardów emisji w stosunku do dużych 
nowych stacjonarnych źródeł i/lub kategorii źródeł, do nowych źródeł mobilnych we 
wszystkich kategoriach dużych źródeł, w oparciu o najlepsze dostępne technologie 
uzasadnione ekonomicznie. 

5) Zobowiązanie Stron do współpracy w celu ustanowienia: ładunków krytycznych; redukcji 
krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub przepływów o charakterze transgranicznym 
oraz środków i harmonogramu ich realizacji. 

6) Zobowiązanie Stron do ułatwienia wymiany technologii i współpracy służącej redukcji 
emisji tlenków azotu. 

7) Zobowiązanie Stron do właściwego udostępnienia paliwa bezołowiowego. 
8) Zobowiązanie do nadania wysokich priorytetów przez Strony badaniom i monitoringowi w 

zakresie określenia niezbędnych redukcji emisji tlenków azotu opartych na ładunkach 
krytycznych poprzez: 
- zidentyfikowania i oszacowania skutków emisji tlenków azotu dla ludzi, życia roślin i 

zwierząt, wód, gleb i materiałów, biorąc pod uwagę wpływ na nie tlenków azotu z innych 
źródeł niż depozycja atmosferyczna, 

- określenia geograficznego położenia obszarów wrażliwych, 
- opracowania sposobów pomiaru i szacowania w celu obliczenia przepływów tlenków 

azotu i pochodnych zanieczyszczeń na dalekie odległości, 
- poprawienia szacunków efektywności i kosztów technologii redukcji emisji tlenków 

azotu i prowadzenia ewidencji opracowywania ulepszonych i nowych technologii. 
- rozwijania metod integrowania danych naukowych, technicznych i ekonomicznych w 

celu określenia odpowiednich strategii redukcji emisji. 
9) Zobowiązanie do wymiany informacji o podjętych działaniach wynikających z niniejszego 

Protokołu. 
10) Zobowiązanie EMEP do dostarcza organowi wykonawczemu obliczenia limitów azotu i 

przepływów o charakterze transgranicznym i depozycji tlenków azotu. 
11) Rekomendacje dotyczące identyfikacji najlepszych dostępnych technologii i możliwości 

kontroli i redukcji emisji tlenków siarki różnych źródeł. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

3.1.4 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości, dotyczący metali ciężkich z 1998 r. (Aarhus) 

Publikator: (Dz.Urz.UE.L.2001.134.41) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 
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Cel: Ochrona środowiska, ludzi i gospodarki na drodze kontroli emisji, przed zagrożeniami 
powodowanymi przez emisje niektórych metali ciężkich, w tym przenoszonych przez granice 
państwowe przy uwzględnieniu różnic w rozwoju ekonomicznym krajów. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Konwencja”, „EMEP”, „Organ Wykonawczy”, „Komisja”, „Strony”, 
„zasięg geograficzny EMEP”, „metale ciężkie”, „emisja”, „źródło stałe”, „nowe źródło stałe”, 
„kategoria większych źródeł stałych. 

2) Zobowiązanie do zmniejszenia rocznej emisji metali ciężkich zgodnie z listą w Załączniku I. 
3) Zobowiązanie do kontroli i zmniejszania emisji metali ciężkich z nowych źródeł stałych za 

pomocą: 
- stosowania najlepszych dostępnych technik (Załącznik III), 
- wartości dopuszczalnych (Załącznik V), 
- z wyszczególnieniem odnośnych sektorów. 

4) Zobowiązanie do stosowania zalecanych środków kontroli i zarządzania produktem 
(Załącznik VI). 

5) Zobowiązanie Stron do rozwoju i prowadzenia inwentaryzacji emisji metali ciężkich. 
6) Utworzenie listy kategorii źródeł stałych emisji. 
7) Określenie wartości dopuszczalnych dla różnych źródeł. 
8) Zalecenia w zakresie najlepszych dostępnych technik (BAT) ograniczania i środków 

kontroli lub ich alternatyw, emisji metali ciężkich i ich związków. 
9) Zobowiązanie do ułatwienia, zgodne z przepisami krajowymi, wymiany technologii i technik 

prowadzących do zmniejszania emisji metali ciężkich w sektorze publicznym i prywatnym. 
10) Zalecenia odnośnie promowania działań prowadzących do zmniejszania i kontroli emisji 

metali ciężkich. 
11) Zalecenia odnośnie promowania badań, rozwoju technologii i technik zmniejszania emisji 

metali ciężkich i jej monitorowania, oraz szerokiej współpracy w tych zakresach, a także 
wpływu tej emisji na inne dziedziny życia. 

12) Określenie terminów zastosowania wartości dopuszczalnych i najlepszych dostępnych 
technik do poszczególnych kategorii. 

13) Zobowiązanie do gromadzenia informacji przez Strony na temat zawartości metali ciężkich 
w produktach mogących potencjalnie być źródłem emisji lub emitowanych podczas ich 
produkcji, przetwarzania, dystrybucji handlowej etc. 

14) Zobowiązanie Stron do okresowych sprawozdań w zakresie: 
- środków przyjętych w celu realizacji niniejszego Protokołu 
- poziomów emisji metali ciężkich. 

15) Określenie Zakresu i metod sprawozdawczości Stron w zasięgu EMEP i poza nim. 
16) Określenie zakresu corocznego przeglądu informacji dostarczonych przez strony oraz 

ważności i skuteczności podejmowanych działań określonych w niniejszym Protokole. na 
sesjach Organu Wykonawczego. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego 
programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 
odległości w Europie (EMEP) sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. 
(Dz.U.1988.40.313) (Dz.U.UE.L.1986.181.2) 

 
 

3.1.5 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych z 1998 r. (POP) (Aarhus) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2004.81.37) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

http://bit.ly/1FiukJH
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Cel: Ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed trwałymi organicznymi zanieczyszczeniami 
powietrza o zasięgu transgranicznym przy uwzględnieniu opłacalności kosztowej oraz 
niestosowaniu arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji lub ukrytych restrykcjach w 
międzynarodowej konkurencji i handlu na drodze kontroli, redukcji, eliminowania wydzielania, 
emisji i strat trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Konwencja”, „EMEP”, „Organ Wykonawczy”, „Komisja”, 
„geograficzny zasięg EMEP”, „trwałe zanieczyszczenie organiczne” (POP), „substancja”, 
„emisja”, „źródło stacjonarne”, „główne kategorie źródeł stacjonarnych”, „nowe źródła 
stacjonarne”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- zaprzestania produkcji oraz używania substancji zgodnie z wymogami wdrożeniowymi 

wymienionymi w Załączniku I, 
- zredukowania całkowitej rocznej emisji substancji wymienionych w Załączniku III, 
- niszczenia lub usuwania tych substancji w sposób nie szkodzący środowisku, 
- usuwania substancji wymienionych w Załączniku I lokalnie, przy uwzględnieniu 

stosownych środków ochrony środowiska, 
- ograniczenia wykorzystania substancji wymienionych w Załączniku II. 
- opracowania strategii identyfikacji artykułów będących w użyciu oraz odpadów 

zawierających substancje wymienione w Załącznikach I, II, III, oraz podjęcia 
odpowiednich kroków w celu zapewnienia, aby te odpady i artykuły, z chwilą stania się 
odpadami, zostały zniszczone lub usunięte w sposób bezpieczny dla środowiska. 

- zredukowania całkowitej rocznej emisji substancji wymienionych w załączniku III, 
- stosowania najlepszych dostępnych technik, uwzględniając załącznik V, dla każdego 

nowego źródła stacjonarnego w ramach głównej kategorii źródeł stacjonarnych, 
- stosowania wartości dopuszczalnych, przynajmniej tak niskich jak w Załączniku IV, w 

odniesieniu do nowych źródeł stacjonarnych, 
- stosowania najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do każdego nowego źródła 

stacjonarnego, przy uwzględnieniu tych wymienionych w Załączniku V lub 
alternatywnych przy uwzględnieniu ich opłacalności i technicznej wykonalności, 

- stosowania wartości dopuszczalnych, przynajmniej tak niskich, jak określone w 
Załączniku IV, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (Załączniku V) lub ich 
alternatyw w odniesieniu do każdego nowego źródła stacjonarnego, przy uwzględnieniu 
ich opłacalności i technicznej wykonalności, 

- opracowania i przechowywania danych o emisji substancji wyszczególnionych w 
Załączniku III, a także informacji odnoszących się do produkcji oraz sprzedaży 
substancji wyszczególnionych w Załącznikach I i II, 

- stworzenia sprzyjających warunków do wymiany informacji, technologii, rozwoju 
współpracy w ramach postanowień niniejszego protokołu, z uwzględnieniem przepisów 
krajowych Stron, 

- opracowania i wspierania strategii, polityk, programów, środków i informacji w zakresie 
redukcji emisji i kontroli trwałych zanieczyszczeń organicznych przy uwzględnieniu ich 
opłacalności, 

- wsparcia badań naukowych, rozwoju, kontroli i współpracy w zakresie potrzeb realizacji 
postanowień niniejszego Protokołu. 

3) Utworzenie listy substancji przeznaczonych do eliminacji wraz z wyłączeniami (Załącznik 
I). 

4) Utworzenie listy substancji których wykorzystanie ma być zredukowane wraz z 
wyłączeniami (Załącznik II i III). 

5) Określenie wartości dopuszczalnych dla dioksyn i furanów (pcdd/f) w odniesieniu do 
głównych źródeł stacjonarnych (Załącznik IV). 

6) Utworzenie zalecanej listy najlepszych dostępnych technik i środków oraz ich alternatyw 
ograniczania emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych z głównych źródeł 
stacjonarnych (Załącznik V). 

7) Określenie terminów wprowadzenia wartości dopuszczalnych oraz najlepszych dostępnych 
technik dla nowych i istniejących źródeł stacjonarnych (Załącznik VI). 

8) Utworzenie listy technik i sposobów ograniczania emisji trwałych zanieczyszczeń 
organicznych ze źródeł ruchomych (Załącznik VII). 

9) Utworzenie listy kategorii głównych źródeł stacjonarnych (Załącznik VIII). 
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10) Określenie zasad odstępstwa od norm określonych w niniejszym Protokole. 
11) Określenie zasad okresowej sprawozdawczości w zakresie w realizacji postanowień 

niniejszego Protokołu. 
12) Określenie zasad weryfikacji informacji dostarczanych przez Strony oraz zasad weryfikacji 

postępu w realizacji postanowień niniejszego Protokołu. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 
odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. 
(Dz.U.1995.19.88) 

3.1.6 Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi 
przyziemnemu z 1999 r. (Gothenburg) 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2003.179.3) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi, upraw i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i skutkami 
powodowanymi przez siarkę, tlenki azotu, amoniaku i lotne związki organiczne na drodze 
kontroli i redukcji ich emisji, w tym zanieczyszczeniami o zasięgu transgranicznym, przy 
uwzględnieniu efektywności kosztowej oraz niestosowaniu arbitralnej lub nieuzasadnionej 
dyskryminacji lub ukrytych restrykcjach w międzynarodowej konkurencji i handlu. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Utworzenie definicji: „Konwencja”, „Strony”, „zakres geograficzny EMEP”, „emisja”, „tlenki 
azotu”, „związki zredukowanego azotu”, „siarka”, „lotne związki organiczne”, „LZO”, 
„ładunek krytyczny”, „poziomy krytyczne”, „obszar zarządzania emisjami zanieczyszczeń”, 
„OZEZ”, „źródło stacjonarne”, „nowe źródło stacjonarne”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- redukcji i kontroli emisji związków zanieczyszczeń określonej w Załączniku II, 
- stosowania wartości dopuszczalnych emisji określonych w Załącznikach IV, V i VI, do 

każdego nowego źródła stacjonarnego, w określonych terminach (Załącznik VII), 
- stosowania wartości dopuszczalnych określonych w załącznikach IV, V i VI dla każdego 

istniejącego źródła stacjonarnego, przy uwzględnieniu ich wykonalności z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, w określonych terminach (Załącznik VII), 

- stosowania wartości dopuszczalnych dla paliw i nowych źródeł ruchomych 
wyznaczonych w Załączniku VIII, w określonych terminach (Załącznik VII), 

- stosowania najlepszych dostępnych technik w stosunku do źródeł ruchomych i do 
nowych lub istniejących źródeł stacjonarnych, przy uwzględnieniu wytycznych 
zawartych w dokumentach I do V przyjętych przez Organ Wykonawczy na jego 
siedemnastej sesji (decyzja 1999/1) oraz zmian do tych dokumentów, 

- stosowania środków, opartych na naukowych i ekonomicznych kryteriach, w celu 
redukcji emisji lotnych związków organicznych związanych z używaniem produktów nie 
zawartych w załącznikach VI lub VIII,  

- stosowania jako minimum, środków i najlepszych technik kontroli i redukcji emisji 
amoniaku z zastosowaniem wyłączeń, 

- stworzenia korzystnych warunków do wymiany informacji, technologii i technik oraz 
współpracy w sektorze publicznym i prywatnym w celu redukowania emisji siarki, 
tlenków azotu, amoniaku i lotnych związków organicznych, 

- informowania własnych społeczeństw odnośnie: krajowych rocznych emisji siarki, 
tlenków azotu, amoniaku i lotnych związków organicznych, depozycji i stężeń tych 
zanieczyszczeń, poziomów ozonu troposferycznego, strategii i środków zastosowanych 
lub które mają być zastosowane w celu redukcji problemów związanych z 
zanieczyszczeniem powietrza będących przedmiotem niniejszego Protokołu, 

- przyjęcia strategii, polityk i programów wspierających wprowadzenie postanowień 
niniejszego Protokołu, 

http://bit.ly/1HeWWHX
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- stosowania odpowiednich środków w celu kontroli i redukcji emisji siarki, tlenków azotu, 
amoniaku i lotnych związków organicznych; pobudzenia efektywnego wykorzystywania 
energii odnawialnej, w celu obniżenia wykorzystywania paliw zanieczyszczających; 
wprowadzenia i rozwoju mniej zanieczyszczających systemów transportowych i 
systemów wspierania zarządzania ruchem; rozwoju i wprowadzania procesów i 
produktów powodujących niski stopień zanieczyszczenia; wprowadzanie programów 
zarządzających w celu redukcji emisji. 

- zbierania i gromadzenia informacji w zakresie niniejszego Protokołu. 
3) Określenie zasad sprawozdawczości w zakresie wprowadzania w życie postanowień 

niniejszego Protokołu. 
4) Zalecenie do informowania własnego społeczeństwa przez Strony w celu minimalizacji 

emisji o: mniej zanieczyszczających paliwach, odnawialnych źródłach energii i 
efektywnego wykorzystania energii; lotnych związkach organicznych w produktach, 
włączając etykietowanie; opcji zarządzania odpadami zawierającymi lotne związki 
organiczne; dobrych praktykach rolniczych w celu redukcji emisji amoniaku; skutkach 
zdrowotnych zanieczyszczeń spowodowanych przez substancje objęte niniejszym 
Protokołem; krokach, które jednostki i zakłady przemysłowe mogą podejmować w celu 
wspomożenia redukcji emisji zanieczyszczeń. 

5) Wspieranie badań, rozwoju i monitoringu związanych z działaniami w zakresie 
wprowadzania w życie postanowień niniejszego Protokołu. 

6) Wprowadzenie zasad przeglądu dostarczanych informacji w ramach wprowadzania w życie 
niniejszego Protokołu. 

7) Wprowadzenie definicji i sposobów ustalania: krytycznych ładunków kwasowości, 
krytycznych ładunków azotu pochodzącego z substancji pokarmowych, poziomów 
krytycznych ozonu (Załącznik I) 

8) Wprowadzenie poziomów, pułapów i redukcji emisji dla: siarki, tlenków azotu, amoniaku, 
lotnych związków organicznych (Załącznik II). 

9) Zdefiniowanie wyznaczonego obszaru zarządzania emisjami zanieczyszczeń (OZEZ) 
(Załącznik III). 

10) Wprowadzenie wartości dopuszczalnych ze źródeł stacjonarnych dla: emisji siarki 
(Załącznik IV); tlenków azotu (Załącznik V), lotnych związków organicznych (Załącznik VI). 

11) Określenie ram czasowych w celu zastosowania wartości dopuszczalnych (Załącznik VII). 
12) Wprowadzenie wartości dopuszczalnych dla paliw i nowych źródeł ruchomych (Załącznik 

VIII). 
13) Wprowadzenie środków kontroli emisji amoniaku pochodzenia rolniczego (Załącznik IX). 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (n/a) 
c. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 

powietrza na dalekie odległości dotyczący emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego 
przemieszczania z 1988 r. (Sofia) (Dz.U.UE.L.1993.149.16) (Dz.U.2012.216) 

d. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych z 
1998 r. (POP) (Aarhus) (Dz.U.UE.L.2004.81.37) 

e. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości dotyczący dalszego ograniczenia emisji siarki z 1994 r. 
(Oslo) (Dz.U.UE.L.1998.326.35) 

3.1.7 Wniosek Decyzja Rady w sprawie przyjęcia zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 

r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w zakresie 
przeciwdziałaniu zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawania ozonu w warstwie przyziemnej 

ZAŁĄCZNIK Dodatek do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia zmiany 
Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 

http://bit.ly/1FiukJH
http://bit.ly/1zIrKe3
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mipe.oswiata.org.pl%2Frozwoj%2Fdoc%2Fdeklaracja_z_rio.pdf&ei=QmMVVeuqEcn_Up24gPAE&usg=AFQjCNFVW1Q6zclp6K5LuIfT9q6m4bY3uQ&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rja
http://bit.ly/1zLRp1V
http://bit.ly/1EKV18P
http://bit.ly/1JypwWt
http://bit.ly/1EDltBh
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powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i 
powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej 

Publikator: (COM (2013) 917) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wprowadzenie zmian do Protokołu z 1999 r. w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, 
eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (protokół z Göteborga) do Konwencji 
w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Wprowadzający zmiany w definicjach, kwestiach ratyfikacyjnych i dotyczących okresów 
przejściowych oraz redukcjach. 

2) W zakresie Decyzji Organu Wykonawczego 2012/1, która aktualizuje definicje ładunków 
krytycznych i poziomów krytycznych określonych w załączniku I do Protokołu, nie wymaga 
ratyfikacji przez Strony. Zgodnie z art. 13 ust. 4 Protokołu o zmianie tej powiadomiono 
wszystkie Strony Protokołu dnia 7 marca 2013 r.8 i weszła ona w życie dnia 5 czerwca 
2013 r. 

3) Decyzja Organu Wykonawczego (2012/2) zmienia główny tekst Protokołu i wszystkie 
załączniki do niego (oprócz załącznika I). Zgodnie z art. 13 ust. 3 Protokołu decyzja ta musi 
zostać ratyfikowana przez Strony. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311) 
(Dz.U.UE.L.1981.171.13) 

b. Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i 
ozonowi przyziemnemu z 1999 r. (Gothenburg) (Dz.U.UE.L.2003.179.3) 

c. Decyzje Organu Wykonawczego 2012/1 i 2012/2 Konwencji w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w 
Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (n/a) 

 
 

3.2 Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 

1985 r. 

Publikator: (Dz.U.1992.98.488) (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi i środowiska przed potencjalnie niepożądanymi wpływami zmian 
zachodzącymi w warstwie ozonowej przy uwzględnieniu aspektów naukowych, technicznych i 
ekonomicznych. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „warstwa ozonowa”, „niepożądane skutki”, „technologie lub 
urządzenia alternatywne”, „Substancje alternatywne”, „Strony”, „regionalna organizacja 
integracji gospodarczej”, „Protokoły”. 

2) Zobowiązanie do podejmowania odpowiednich środków zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Konwencji i obowiązujących protokołów w celu ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska przed niepożądanymi skutkami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć z 
działalności człowieka, zmieniającej lub mogącej zmienić warstwę ozonową, m.in. poprzez: 
- obserwacje, badania i wymianę informacji i jej gromadzenie w celu lepszego 

zrozumienia i oceny skutków działalności człowieka widocznych w warstwie ozonowej 
oraz skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających ze zmian w warstwie 
ozonowej, 

http://bit.ly/1zIrKe3
http://bit.ly/1zx35qz
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- odpowiednie środki ustawodawcze lub administracyjne oraz współpraca w 
harmonizowaniu właściwych kierunków polityki w celu kontrolowania, ograniczania, 
zmniejszania lub zapobiegania działalności człowieka, 

- współpracę z właściwymi instytucjami międzynarodowymi w celu skutecznej realizacji 
celów Konwencji, 

- popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy ponadnarodowymi instytucjami w 
zakresie niniejszej Konwencji, 

- popieranie wymiany informacji i technologii przyczyniających się do ochrony warstwy 
ozonowej w szczególności w zakresie krajów rozwijających się. 

3) Powołanie instytucji Konferencja Stron i określenie zakresu jej działania. 
4) Zobowiązanie do przekazywania informacji do Konferencji Stron o postępach w realizacji 

niniejszej Konwencji. 
5) Określenie zakresów badań i systematycznych obserwacji warstwy ozonowej(Załącznik I) 
6) Określenie zakresu wymiany informacji (Załącznik II). 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14.6.1972 r., dotycząca naturalnego 
środowiska człowieka (n/a) 

3.2.1 Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w 

Montrealu dnia 16 września 1987 r. 

Publikator: (Dz.U.1992.98.490) (Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi i środowiska poprzez ochronę warstwy ozonowej na drodze obiektywnej 
kontroli i całkowitej światowej emisji substancji, które zubożają warstwę ozonową w oparciu o 
rozwój wiedzy naukowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Konwencja”, „Strony”, „Sekretariat”, „Substancja kontrolowana”, 
„Produkcja”, „Zużycie”, „Poziomy obliczeniowe”, „Racjonalizacja przemysłowa”. 

2) Utworzenie listy substancji kontrolowanych (Załącznik A) wraz z określeniem 
współczynnika wyczerpywania przez nie ozonu. 

3) Zobowiązanie Stron do nieprzekraczania zużycia substancji kontrolowanych ponad poziom 
obliczeniowy w określonych w niniejszym Protokole okresach przy uwzględnieniu 
racjonalizacji przemysłowej, z możliwością przekazania lub otrzymania produkcji w 
zakresie limitów. 

4) Zobowiązanie do zgłaszania transferu produkcji. 
5) Określenie zasad wypełniania postanowień niniejszego Protokołu. 
6) Określenie sposobów dokonywania zmian w Protokole odnośnie: 

- zmniejszenia produkcji lub zużycia substancji kontrolowanych, 
- włączania i wyłączania substancji w zakres niniejszego Protokołu, 
- mechanizmów, zakresie i terminarzach dokonywania kontroli substancji 

kontrolowanych. 
7) Określenie przez Strony dla każdej grupy substancji z Załącznika A poziomów 

obliczeniowych dla: produkcji, przywozu i wywozu. 
8) Określenie zasad i terminów wprowadzenia zakazów przywozu substancji kontrolowanych. 
9) Zobowiązanie do utworzenia listy produktów zawierających substancje kontrolowane. 

10) Uwzględnienie sytuacji krajów rozwijających się w zakresie zakazów niniejszego Protokołu, 
wydłużenia terminów realizacji postanowień Protokołu, ułatwiania wymiany technologii i 
wiedzy oraz wsparcia tych krajów w zakresie zobowiązań zawartych w niniejszym 
Protokole. 

11) Zobowiązanie do składania okresowych sprawozdań sekretariatowi, zawierających dane 
statystyczne o produkcji, przywozie i wywozie kontrolowanych substancji,  

12)  Zobowiązanie do wspierania badań, rozwijania technologii, uświadamiania opinii 
publicznej i wymiany informacji w zakresie celów niniejszego Protokołu. 

http://www.stosunki.pl/sites/default/files/images/Deklaracja%20Sztokholmska.pdf
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13) Zobowiązanie do okresowych spotkań Stron i określenie zasad i zakresów tych spotkań. 
14) Ustanowienie zasad finansowania realizacji postanowień niniejszego Protokołu. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488) (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

3.2.2 Poprawki londyńskie z 1990 r. 

Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzone w Londynie dnia 29 czerwca 1990 r. 

Publikator: (Dz.U.2001.44.491) (Dz.U.UE.L.1991.377.30) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wprowadzenie zmian do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Modyfikacja definicji: „Substancja kontrolowana”, „Produkcja”. 
2) Dodanie definicji: „Substancja przejściowa”. 
3) Zmiana zasad przenoszenia produkcji pomiędzy Stronami substancji kontrolowanych. 
4) Modyfikacja treści Protokołu montrealskiego w związku z dodaniem Załączników B i C i 

dodatkowych artykułów: 
- w zakresie poziomu zużycia substancji kontrolowanych, 
- w zakresie importu i exportu substancji kontrolowanych, 
- w zakresie zobowiązań Protokołu Montrealskiego dotyczących krajów rozwijających się, 
- w zakresie sprawozdawczości odnośnie: produkcji, importu, eksportu i wykorzystywania 

substancji kontrolowanych, 
- w zakresie wprowadzenia mechanizmu finansowego służącego zapewnieniu 

współpracy finansowej, technicznej transferowi technologii w tym powołania funduszu 
wielostronnego, 

- w zakresie transferu technologii. 
5) Powołanie Komitetu Wykonawczego z określeniem jego kompetencji. 
6) Dodanie Załącznika B – z listą substancji podlegających kontroli wraz z ich 

współczynnikiem niszczenia warstwy ozonowej. 
7) Dodanie Załącznika C – z listą substancji przejściowych. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

3.2.3 Poprawki kopenhaskie z 1992 r. 

Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzone w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r. 

Publikator: (Dz.U.2001.44.492) (Dz.U.UE.L.1994.33.3) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wprowadzenie zmian do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. 

http://bit.ly/158EdNk
http://bit.ly/17o5dtj
http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
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Zakres: Dokument ogólny. 

1) Modyfikacja treści Protokołu montrealskiego w związku z modyfikacją Załącznika C i 
zmianą jego nazwy z Substancje Przejściowe na Substancje Kontrolowane, dodaniem 
Załącznika E i dodaniem dodatkowych artykułów: 
- w zakresie zużycia substancji kontrolowanych, 
- w zakresie importu i eksportu substancji kontrolowanych, 
- w zakresie dostarczania danych statystycznych dotyczących produkcji, wykorzystania, 

eksportu i importu substancji kontrolowanych. 
2) Wprowadzenie zmian w Załączniku C Substancje Kontrolowane, z dodaniem liczby 

izomerów substancji oraz ich potencjałem zubożania warstwy ozonowej. 
3) Dodanie Załącznika E Substancje Kontrolowane. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

3.2.4 Poprawki montrealskie z 1997 r. 

Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r. 

Publikator: (Dz.U.2001.44.494) (Dz.U.UE.L.2000.272.27) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wprowadzenie zmian do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Modyfikacja treści Protokołu montrealskiego: 
- w zakresie eksportu i importu substancji kontrolowanych, 
- w przypadku niemożności zaprzestania produkcji substancji kontrolowanej do 

zastosowań krajowych. 
2) Utworzenie i wprowadzenie systemu licencjonowania importu i eksportu nowych, 

używanych, poddanych recyklingowi i odzyskanych substancji kontrolowanych z 
załączników A, B, C i E. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

3.2.5 Poprawki pekińskie z 1999 r. 

Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
podpisane w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. 

Publikator: (Dz.U.2007.30.190) (Dz.U.UE.L.2002.72.20) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Wprowadzenie zmian do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. 

Zakres: Dokument ogólny. 

http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
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1) Modyfikacja treści Protokołu montrealskiego w związku ze zmianą treści Załącznika C oraz 
dodaniem nowych artykułów: 
- w zakresie wyliczonego poziom produkcji i zużycia odpowiednich substancji 

kontrolowanych Załącznika C, 
- w zakresie importu i exportu substancji kontrolowanych i odpowiednich substancji 

kontrolowanych Załącznika C, 
- w zakresie środków kontrolnych przyjętych do wyliczania średnich poziomów produkcji i 

konsumpcji substancji kontrolowanych, 
- w zakresie dostarczania danych statystycznych na temat rocznej ilości substancji 

kontrolowanej. 
2) Modyfikacja Załącznika C do Protokołu Montrealskiego. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

3.3 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. (Espoo – 
1991 r.) 

Publikator: (Dz.U.1999.96.1110) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Zapobieganie, łagodzenie i kontrola znaczących szkodliwych oddziaływań na środowisko 
działalności gospodarczej poprzez ocenę jej wpływu na środowisko naturalne, w tym w 
kontekście transgranicznym. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Strony”, „Strona pochodzenia”, „Strona narażona”, „Strony 
zainteresowane”, „planowana działalność”, „ocena oddziaływania na środowisko”, 
„oddziaływanie”, „oddziaływanie transgraniczne”, „właściwy organ”, „opinia publiczna”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- podejmowania odpowiednich i skutecznych środków w celu zapobiegania, redukcji i 

kontroli znaczącego szkodliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
planowanej działalności, 

- podjęcie działań w celu wprowadzenia postanowień niniejszej Konwencji w życie, 
włącznie z ustanowieniem procedur oceny oddziaływania na środowisko planowanej 
działalności mogącej szkodliwie oddziaływać transgranicznie, przy uwzględnieniu opinii 
publicznej i pozwalających przygotować dokumentację oceny oddziaływania na 
środowisko, 

- przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed podjęciem decyzji o 
planowanej działalności lub podjęciu planowanej działalności, 

- powiadamiania Strony narażonej o każdej planowanej działalności, mogącej mieć 
oddziaływanie transgraniczne, wymienionej w Załączniku I, 

- konsultacji Stron zainteresowanych w sprawie czy planowane działalności 
niewymienione w Załączniku I mogą powodować znaczące szkodliwe oddziaływanie o 
charakterze transgranicznym, i w związku z tym traktowania ich jako takich, 

- zapewnienia takiego samego udziału opinii publicznej Strony pochodzenia jak i Strony 
narażonej, na terenach mogących być narażonymi, udziału w procedurach oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej działalności, 

- podejmowanie oceny oddziaływania na środowisko na etapie projektowania planowanej 
działalności. 

3) Wykluczenie udostępniania pewnych informacji mogących naruszać interesy Stron. 
4) Zobowiązanie do powiadamiania zainteresowanych Stron i opinii publicznej o planowanej 

działalności. 
5) Określenie zasad, zakresu i terminów powiadamiania, odpowiedzi i zgłaszania uwag 

zainteresowanych Stron i opinii publicznej o planowanej działalności w celu umożliwienia 

http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
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im uczestnictwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i przygotowania 
dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności. 

6) Określenie zasad uzgadniania czy planowana działalność może mieć znaczące szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko. 

7) Określenie zasad dostarczania dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko przez 
Stronę pochodzenia, Stronie narażonej. 

8) Określenie zasad i zakresu konsultacji w sprawie dostarczonej dokumentacji oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej działalności. 

9) Zalecenia w sprawie analizy porealizacyjnej, działalności, która była poddana ocenie 
oddziaływania na środowisko, o charakterze transgranicznym. 

10) Zalecenie w sprawie prowadzenia i wspierania badań mających na celu ulepszania oceny 
oddziaływania na środowisko i działań z nią związanych. 

11) Ustanowienie zasad, zakresu i terminów spotkań Stron w celu wymiany doświadczeń, 
konsultacji, wymiany informacji i jak najlepszej realizacji postanowień niniejszej Konwencji. 

12) Określenie zakresu kompetencji Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji 
Gospodarczej w przedmiocie niniejszej Konwencji. 

13) Określenie zasad rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami w zakresie realizacji niniejszej 
Konwencji. 

14) Utworzenie listy rodzajów działalności podlegającej konieczności sporządzenia oceny 
oddziaływania na środowisko – Załącznik I. 

15) Ustanowienie minimalnej zawartości jaką powinna zawierać dokumentacja oceny 
oddziaływania na środowisko – Załącznik II. 

16) Ustanowienie ogólnych kryteriów wspomagających, dla rodzajów działalności 
niewymienionych w Załączniku I, w celu określenia czy dany rodzaj działalności może mieć 
znaczące szkodliwe oddziaływanie na środowisko – Załącznik III. 

17) Ustanowienie Komisji dochodzeniowej oraz określenie zakresu jej działania, kompetencji i 
zasad postępowania w celu rozstrzygania kwestii czy planowane działanie może mieć 
znaczący szkodliwy wpływ na środowisko - Załącznik IV. 

18) Określenie zakresu Analizy końcowej - Załącznik V. 
19) Określenie zakresu współpracy dwustronnej i wielostronnej mającej na celu jak najlepszą 

realizację postanowień niniejszej Konwencji – Załącznik VI. 
20) Powołanie trybunału arbitrażowego. Określenie zasad i zakresu arbitrażu pomiędzy 

Stronami w zakresie realizacji postanowień niniejszej konwencji – Załącznik VII. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

3.3.1 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG 

ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Kijów) 

Publikator: (Dz.U.2011.180.1074) (Dz.U.UE.L.2008.308.35) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska w zakresie transgranicznym oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego przy szczególnym uwzględnieniu aspektów środowiskowych w 
przyjmowanych planach, programach i w prawodawstwie krajowym z uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „konwencja”, „Strona”, „Strona pochodzenia”, „Strona narażona”, 
„plany i programy”, „strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”, „oddziaływanie na 
środowisko, w tym na zdrowie”, „społeczeństwo”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- podejmowania działań ustawodawczych i wykonawczych w celu realizacji postanowień 

niniejszego Protokołu, 
- informowania społeczeństwa, wspierania organizacji i innych grup działających na rzecz 

ochrony środowiska w zakresie postanowień niniejszego Protokołu bez dyskryminacji 
pod żadnym względem, 

- działania na rzecz realizacji celów niniejszego protokołu w ramach międzynarodowych 
procesów podejmowania decyzji i w ramach organizacji międzynarodowych, 
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- przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na 
środowisko, w tym na zdrowie, 

- odpowiedniego ustalenia czy plany i programy określone mogą potencjalnie 
powodować znaczący wpływ na środowisko, 

- przeprowadzania w odniesieniu do planów i programów, które są przygotowane dla 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, w tym górnictwa, transportu, 
rozwoju regionalnego, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, 
turystyki, planów zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu, i które 
ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów 
wymienionych w załączniku I i wszelkich innych projektów wymienionych w załączniku 
II, wymagających oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ustawodawstwa 
krajowego, 

- umożliwienia w odpowiednim zakresie możliwości uczestnictwa zainteresowanego 
społeczeństwa w procesie ustalania obowiązku przeprowadzania oceny (screening) w 
odniesieniu do planów i programów oraz zapewnienia dostępu do wniosków z 
powyższych konsultacji, 

- wyznaczenia odpowiednich organów ochrony środowiska i zdrowia potencjalnie 
zainteresowanych, wpływem na środowisko i na zdrowie, wynikającym z realizacji planu 
lub programu; ustalenia sposobu ich informowania i konsultowania, 

- zapewnienia udziału zainteresowanego społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko planów i programów przy użyciu odpowiednich środków, 

- ustalania zakresu sprawozdania dotyczącego środowiska przy uwzględnieniu 
konsultacji organów ochrony środowiska i zdrowia oraz zapewnieniu uczestnictwa 
społeczeństwa, 

- międzynarodowej konsultacji ze Stronami zainteresowanymi potencjalnym 
oddziaływaniem planów i programów według zasad i terminów określonych w 
niniejszym Protokole, 

- monitoringu znaczącego wpływu na środowisko, w tym na zdrowie, wynikającego z 
realizacji planów lub programów, między innymi w celu zidentyfikowania, we wczesnym 
stadium, nieprzewidzianego negatywnego wpływu i umożliwienia podjęcia 
odpowiednich działań naprawczych, 

- uwzględnienia postanowień niniejszego Protokołu w ustawodawstwie Stron przy 
uwzględnieniu rozwagi. 

3) Ustanowienie Spotkania Stron z określeniem jego zakresu i terminów. 
4) Ustalenie zasad podejmowania decyzji w sprawie realizowanych programów i planów. 
5) Ustalenie zakresu sprawozdania dotyczącego środowiska. 
6) Wykluczenie planów i programów z podlegania niniejszemu Protokołowi. 
7) Utworzenie listy planów i programów podlegających konieczności sporządzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Załącznik I i II. 
8) Ustanowienie kryteriów ustalania potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko, w tym 

na zdrowie planów i programów – Załącznik III. 
9) Ustanowienie zakresu zawartości oraz sposobu przygotowania sprawozdania dotyczącego 

środowiska - Załącznik IV. 
10) Ustanowienie kryteriów i zasad udostępniania informacji zainteresowanemu społeczeństwu 

w zakresie zasad udostępniania i konsultacji – Załącznik V. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (n/a) 
b. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus – 1998 
r.) (Dz.U.2003.78.706) (Dz.U.UE.L.2005.124.4) 

3.3.2 Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń 

Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mipe.oswiata.org.pl%2Frozwoj%2Fdoc%2Fdeklaracja_z_rio.pdf&ei=QmMVVeuqEcn_Up24gPAE&usg=AFQjCNFVW1Q6zclp6K5LuIfT9q6m4bY3uQ&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rja
http://bit.ly/1EQI3H7
http://bit.ly/1woJD3D
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sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 
2003 r. 

Publikator: (Dz.U.2012.1300) (Dz.U.UE.L.2006.32.56) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego, zrównoważony i bezpieczny dla środowiska 
rozwój na drodze ułatwienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach 
dotyczących środowiska i przyczynienie się do zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia 
środowiska poprzez rozszerzenie dostępu społeczeństwa do informacji poprzez utworzenie 
spójnych, zintegrowanych, ogólnokrajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń 
(PRTR). 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Strona” „Konwencja”, „społeczeństwo”, „zakład”, „właściwy organ”, 
zanieczyszczenie”, „uwolnienie”, „transfer poza miejsce powstania”, „źródła rozproszone”, 
„krajowy”, „ogólnokrajowy”, „odpady”, „odpady niebezpieczne”, „inne odpady”, „ścieki”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- utworzenia i prowadzenia publicznie dostępnych krajowych rejestrów uwalniania i 

transferu zanieczyszczeń, według zasad i wymogów zawartości informacji, opisanych w 
niniejszym Protokole, 

- wyznaczenia odpowiedzialnego organu do zbierania danych na temat zanieczyszczeń 
ze źródeł rozproszonych oraz udostępnienia tych danych publicznie w rejestrze, 

- zapewnienia cyklicznego uzupełniania prowadzonych rejestrów, 
- zapewnienia swobodnego publicznego dostępu do prowadzonych rejestrów, ze 

szczególnym uwzględnieniem dostępu elektronicznego, 
- zapewnienia społeczeństwu możliwości swobodnego udziału w tworzeniu i rozwoju 

istniejących rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, 
-  popierania współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji niniejszego Protokołu, 

3) Określenie konstrukcji i struktury oraz zawartości danych w krajowych rejestrach. 
4) Okresowy przegląd konstrukcji i struktury oraz zawartości danych w krajowych rejestrach i 

jego poprawa. 
5) Określenie zakresu sprawozdawczości jakiego Strony mogą wymagać od właścicieli bądź 

operatorów zakładów objętych obowiązkiem sprawozdawczości na terenie swojej 
jurysdykcji wraz z określeniem metod zbierania danych, ich jakości i terminów 
przechowywania przez nich tych danych. 

6) Określenie warunków jakie mogą spowodować uznanie przez Strony danych zawartych w 
rejestrze za poufne. 

7) Określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie wdrażania i lepszego 
wprowadzania niniejszego Protokołu w życie. 

8) Utworzenie listy rodzajów działalności i listy wartości progowych podlegających 
obowiązkowi sprawozdawczości – Załącznik I. 

9) Utworzenie listy zanieczyszczeń i wartości progowych dla uwolnień i transferów – 
Załącznik II. 

10) Utworzenie listy procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów objętych obowiązkiem 
sprawozdawczości – Załącznik III. 

11) Określenie zasad arbitrażu w przedmiocie niniejszego Protokołu – Załącznik IV. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (n/a) 
b. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus – 1998 
r.) (Dz.U.2003.78.706) (Dz.U.UE.L.2005.124.4) 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mipe.oswiata.org.pl%2Frozwoj%2Fdoc%2Fdeklaracja_z_rio.pdf&ei=QmMVVeuqEcn_Up24gPAE&usg=AFQjCNFVW1Q6zclp6K5LuIfT9q6m4bY3uQ&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rja
http://bit.ly/1EQI3H7
http://bit.ly/1woJD3D
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3.4 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 
Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. 

Publikator: (Dz.U.1996.53.238) (Dz.U.UE.L.1994.33.13) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona środowiska i ludzkości przed globalnymi zmianami klimatu powodowanymi 
przez działalność ludzi, skutkującą poważnym zwiększeniem się ilości gazów cieplarnianych 
intensyfikujących naturalny efekt cieplarniany i wzrostem średniej temperatury powierzchni 
Ziemi, przy uwzględnieniu stanu rozwoju poszczególnych państw, zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju i obecnych możliwościach przewidywania zmian klimatu. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Negatywne skutki zmian klimatu”, „zmiany klimatu”, „System 
klimatyczny”, „Emisje”, „Gazy cieplarniane”, „Regionalna organizacja integracji 
gospodarczej”, „Zbiornik”, „Pochłaniacz”, „Źródło”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- podejmowania środków zapobiegawczych w celu przewidzenia, zapobieżenia lub 

zminimalizowania przyczyn zmian klimatycznych i złagodzenia ich negatywnych 
skutków, przy uwzględnieniu jak najlepszej ich ekonomii, 

- rozwijania, okresowej aktualizacji oraz publikacji i udostępniania Konferencji Stron, 
raportów krajowych o emisjach powodowanych przez działalność człowieka wszystkich 
gazów cieplarnianych, niekontrolowanych przez Protokół montrealski, pochodzących ze 
źródeł oraz usuwanych przez pochłaniacze przy zastosowaniu porównywalnych metod, 

- współpracy, popierania działań i środków mających za zadanie kontrolę, redukcję lub 
zapobieganie antropogenicznym emisjom gazów cieplarnianych, 

- współpracy, popierania działań i środków mających na celu dostosowanie do zmian 
klimatu, 

- podejmowania szerokich działań i środków mających na celu łagodzenie zmian 
klimatycznych poprzez ograniczenie antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych oraz 
ochronę i podnoszenie wydajności pochłaniaczy i zbiorników tych gazów. 

3) Określenie zasad i sposobów realizacji niniejszej Konwencji przy uwzględnieniu położenia i 
uwarunkowań geograficznych Państw i stopnia ich rozwoju ekonomicznego. 

4) Ustanowienie Konferencji Stron z określeniem jej kompetencji. 
5) Ustanowienie pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego z 

określeniem zakresu jego kompetencji. 
6) Ustanowienie pomocniczego organu do spraw wdrażania z określeniem zakresu jego 

kompetencji. 
7) Ustanowienie mechanizmu finansowania z określeniem jego zakresu i kompetencji. 
8) Ustanowienie zasad i zakresu przekazywania przez Strony informacji dotyczących 

wdrażania. 
9) Utworzenie listy państw rozwiniętych i rozwijających się – Załącznik I i II. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488) (Dz.U.UE.L.1988.297.10) 

b. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

c. Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska 
Człowieka przyjętej dnia 16 czerwca 1972 r. w Sztokholmie (n/a) 

 
 

3.4.1 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 

roku 

Publikator: (Dz.U.UE.L.2002.130.4) (Dz.U.2005.203.1684) 

http://bit.ly/158EdNk
http://bit.ly/17o5dtj
http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
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Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Realizacja postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Konferencja Stron”, „Konwencja”, „Międzyrządowy Zespół do spraw 
Zmian Klimatu”, „Protokół Montrealski”, „Strony obecne i głosujące”, „Strona”, „Strona 
wymieniona w załączniku I”. 

2) Zobowiązanie stron do: 
- do ilościowo określonego ograniczenia i redukcji emisji w celu promowania 

zrównoważonego rozwoju poprzez: zwiększenie wydajności energetycznej; ochronę i 
podniesienie efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych nie objętych 
kontrolą przez Protokół Montrealski; promowanie zrównoważonych form rolnictwa; 
badania, promowanie i rozwój oraz zwiększenie wykorzystania nowych i odnawialnych 
form energii, technologii pochłaniania dwutlenku węgla oraz zaawansowanych i 
innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska; stopniowe zmniejszanie lub 
eliminacja niedoskonałości rynkowych, bodźców fiskalnych, zwolnień z podatku i cła 
oraz dotacji, które są sprzeczne z celem Konwencji, we wszystkich sektorach 
emitujących gazy cieplarniane oraz stosowanie instrumentów rynkowych i innych 
działań przyczyniających się zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych; redukcję i 
ograniczenie emisji metanu, 

- współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia efektywności realizacji postanowień 
Konwencji, 

- dążenia Stron wymienionych w załączniku I do ograniczenia lub redukcji emisji gazów 
cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego z lotniczego i morskiego 
bunkra paliw, 

- do wdrażania kierunków działań i środków w taki sposób, by zminimalizować szkodliwe 
skutki, w tym konsekwencje zmian klimatu, wpływ na handel międzynarodowy, skutki 
społeczne, ekologiczne i ekonomiczne dla innych Stron, zwłaszcza dla Stron - krajów 
rozwijających się, 

- utworzenia krajowych systemów szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i 
usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą 
Protokołu Montrealskiego według metodyk wymienionych w niniejszym Protokole. 

3) Ustanowienie zasad, terminów i sposobów redukcji gazów cieplarnianych przy 
umożliwieniu weryfikacji sposobów i postępów w redukcji zgodnie z zobowiązaniami 
zawartymi w niniejszym Protokole. 

4) Ustanowienie zasad i sposobów przekazywania i nabywania jednostek redukcji. 
5) Ustanowienie możliwości wspólnej realizacji postanowień Protokołu. 
6) Ustanowienie zasad i sposobów weryfikacji i sprawozdawczości w zakresie emisji i 

realizacji postanowień niniejszego Protokołu. 
7) Ustalenie zasad działania i zakresu kompetencji Konferencji Stron. 
8) Określenie zasad dalszego finansowania realizacji postanowień Konwencji niniejszego 

Protokołu. 
9) Utworzenie definicji czystego rozwoju. 

10) Ustanowienie listy gazów cieplarnianych oraz kategorii sektorów i źródeł – Załącznik A. 
11) Ustanowienie listy państw i ich ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia lub 

redukcji emisji – Załącznik B. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz.U.1992.98.490) 
(Dz.U.UE.L.1988.297.21) 

b. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 
Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238) (Dz.U.UE.L.1994.33.13) 

http://bit.ly/1CrVJah
http://bit.ly/1MMDh2K
http://bit.ly/1LCRtYP
http://bit.ly/1Arku82
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3.5 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus – 1998 r.) 

Publikator: (Dz.U.2003.78.706) (Dz.U.UE.L.2005.124.4) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona i poprawa stanu środowiska, mającego wpływ na życie i zdrowie ludzi, poprzez 
umożliwienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, dostępu do informacji i wymiaru 
sprawiedliwości, przy zapewnieniu zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Strona”, „władza publiczna”, „informacja dotycząca środowiska”, 
„społeczeństwo”, „zainteresowana społeczność”. 

2) Zobowiązanie Stron do: 
- zagwarantowania i ułatwiania społeczeństwu dostępu do informacji, udziału w 

podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska poprzez podjęcie niezbędnych środków ustawodawczych, 
administracyjnych i innych, 

- zagwarantowania i ułatwiania społeczeństwu możliwości udziału w przygotowywaniu 
planów i programów mających znaczenie dla środowiska, przygotowywaniu przepisów 
wykonawczych i aktów normatywnych mogących mieć znaczące oddziaływanie na 
środowisko, 

- zagwarantowania podjęcia właściwych środków egzekucyjnych dla ustanowienia i 
utrzymania jasnych, przejrzystych i spójnych ram realizacji postanowień Konwencji, 

- zapewnienia pomocy administracyjnej w zakresie postanowień niniejszej Konwencji, 
- wspierania edukacji ekologicznej i wiedzy społeczeństwa w zakresie postanowień 

niniejszej Konwencji, 
- wsparcia dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających na rzecz ochrony 

środowiska, w tym o charakterze międzynarodowym, 
- zagwarantowania, że osoby realizujące swoje uprawnienia w zgodzie z 

postanowieniami niniejszej Konwencji nie są w wyniku tego w żaden sposób karane, 
prześladowane lub szykanowane, 

- gromadzenia i okresowej aktualizacji informacji na temat środowiska między innymi 
dotyczących planowanych i prowadzonych działaniach mogących znacząco wpływać na 
środowisko, 

- zagwarantowania i ułatwiania społeczeństwu dostępu do informacji o rodzaju i zakresie 
informacji dotyczących środowiska będących w posiadaniu odpowiednich władz 
publicznych oraz o podstawowych terminach i warunkach, na jakich takie informacje są 
udostępniane i osiągalne, jak również o postępowaniu umożliwiającym ich otrzymanie; 

- rozwoju i ciągłego udoskonalania sposobów dostępu do informacji o środowisku, 
- zapewnieniu społeczeństwu dostatecznej informacji o produktach w sposób, który 

pozwoli konsumentom na dokonywanie wyborów ze świadomością wynikających stąd 
konsekwencji dla środowiska, 

- sukcesywnego tworzenia, z uwzględnieniem procesów międzynarodowych, spójnego, 
ogólnokrajowego systemu wykazów lub rejestrów zanieczyszczeń dostępnych 
publicznie pod postacią skomputeryzowanej bazy danych, zestawionych na podstawie 
ujednoliconych sprawozdań, 

- ustanowienia odpowiednich procedur umożliwiających społeczeństwu udział w 
podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. 

3) Ustanowienie zakresu, sposobu i terminów udostępniania dokumentacji zawierających 
informacje o środowisku. 

4) Określenie zakresu, sposobu i terminów informowania zainteresowanej społeczności o 
planowanych przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko w celu 
umożliwienia jej uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. 

5) Określenie warunków które trzeba spełnić przy odmowie dostępu do informacji na temat 
środowiska. 

6) Ustanowienie Spotkania Stron, jego zakresu i kompetencji w ramach wykonywania 
postanowień niniejszej Konwencji. 

7) Utworzenie listy rodzajów przedsięwzięć, do których stosowane są postanowienia 
niniejszej Konwencji – Załącznik I. 

8) Ustanowienie zasad arbitrażu. 
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Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska 
Człowieka przyjętej dnia 16 czerwca 1972 r. w Sztokholmie (n/a) 

b. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (n/a) 
c. Europejska Karta na temat Środowiska i Zdrowia (n/a) 
d. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 

(Espoo – 1991 r.) (Dz.U.1999.96.1110) 
e. Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona 

w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. (Dz.U.2004.129.1352) 
f. Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior 

międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. 
(Dz.U.2003.78.702) 

3.6 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzona w 

Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. 

Publikator: (Dz.U.2009.14.76) (Dz.U.UE.L.2006.209.3) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: Dokument ogólny. 

Cel: Ochrona ludzi i środowiska poprzez obniżenie i/lub eliminację emisji i zrzutu trwałych 
zanieczyszczeń organicznych przy uwzględnieniu różnych możliwości krajów rozwiniętych i 
rozwijających się w tym zakresie. 

Zakres: Dokument ogólny. 

1) Ustanowienie definicji: „Strona”, „Regionalna organizacja integracji gospodarczej”, „Strony 
obecne i głosujące”. 

2) Definicje Art. 5: „najlepsze dostępne techniki”, „techniki”, „dostępne”, „najlepsze”, 
„najlepsze praktyki ochrony środowiska”, „nowe źródło”. 

3) Zobowiązanie Stron do: 
- wyeliminowania substancji chemicznych wymienionych w załączniku A poprzez: 

zaprzestanie produkcji i stosowania, wraz z opracowaniem planów ich eliminacji, 
- ograniczenia produkcji i stosowania substancji chemicznych wymienionych w 

załączniku B, wraz z opracowaniem planów ich ograniczenia, 
- stosowania ustaleń niniejszej Konwencji określających zasady importu i eksportu 

substancji wymienionych w załączniku A i B. 
4) Zobowiązanie Stron posiadających programy regulacji i oceny w zakresie nowych 

pestycydów lub nowych przemysłowych substancji chemicznych oraz w zakresie aktualnie 
stosowanych pestycydów lub przemysłowych substancji chemicznych do stosowania do 
ich oceny kryteriów zawartych w załączniku D. 

5) Ustanowienie kryteriów wyłączających substancje z zakazu produkcji, stosowania i 
importu. 

6) Utworzenie publicznie dostępnego rejestru i określenie zasad jego prowadzenia w celu 
identyfikacji Stron które dysponują szczególnymi wyłączeniami wymienionymi w Załączniku 
A i B. 

7) Określenie środków jakie mają być podjęte w celu redukcji lub eliminacji uwolnień z 
niezamierzonej produkcji ze źródeł antropogenicznych substancji wymienionych w 
Załączniku C. 

8) Określenie rodzajów działań mających na celu redukcję lub eliminację uwolnień ze 
zmagazynowanych zapasów i odpadów substancji wymienionych w Załączniku A, B lub C. 

9) Ustanowieni procedury umieszczania substancji w załącznikach A, B i C. 
10) Określenie zasad i zakresu wymiany informacji w ramach zobowiązań wynikających z 

niniejszej Konwencji. 
11) Umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczących trwałych zanieczyszczeń 

organicznych oraz substancji alternatywnych w stosunku do nich. 
12) Wspieranie badań i monitoringu w celu skuteczniejszej realizacji postanowień niniejszej 

Konwencji. 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mipe.oswiata.org.pl%2Frozwoj%2Fdoc%2Fdeklaracja_z_rio.pdf&ei=QmMVVeuqEcn_Up24gPAE&usg=AFQjCNFVW1Q6zclp6K5LuIfT9q6m4bY3uQ&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rja
http://bit.ly/1AnuwHf
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041291352&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030780702&type=2
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13) Wspieranie krajów rozwijających się i będących w transformacji, również poprzez 
ustanowienie mechanizmów i środków finansowych, w zakresie realizacji postanowień 
niniejszej Konwencji. 

14) Zobowiązanie Stron do okresowej sprawozdawczości w zakresie realizacji niniejszej 
Konwencji. 

15) Ustanowienie zakresu i zasad okresowej oceny efektywności realizacji postanowień 
niniejszej konwencji. 

16) Ustanowienie zasad rozstrzygania sporów w zakresie niniejszej Konwencji. 
17) Ustanowienie Konferencji Stron z określeniem zakresu jej działania i kompetencji. 
18) Ustanowienie listy substancji podlegających eliminacji, wraz z wyłączeniami- Załącznik A. 
19) Ustanowienie listy substancji podlegających ograniczeniu, wraz z wyłączeniami – Załącznik 

B. 
20) Ustanowienie listy substancji i ich definicji, powstałych jako produkcja niezamierzona 

dotycząca trwałych zanieczyszczeń organicznych, z określeniem źródeł ich pochodzenia 
oraz listy zaleceń najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk ochrony 
środowiska w odniesieniu do tych substancji – Załącznik C. 

21) Utworzenie listy zakresu wymagań informacyjnych jakie musi spełnić Strona występująca z 
wnioskiem o umieszczenie substancji chemicznej w wykazach w załącznikach A, B i/lub C 
– Załącznik D. 

22) Utworzenie listy zakresu wymagań informacyjnych w zakresie profilu ryzyka czy substancja 
chemiczna może, w wyniku jej przenoszenia się w środowisku na dalekie odległości, 
doprowadzić do znaczących szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska – 
Załącznik E. 

23) Utworzenie listy zakresu informacji z problematyki społeczno-gospodarczej jakie muszą 
być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu substancji chemicznych, które mają być 
włączone do niniejszej konwencji – Załącznik F. 

Skutki dla Inwestora: Dokument ogólny. 

Odniesienia do innych dokumentów: 

1) Odwołania 

a. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (n/a) 
b. Konwencja w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w 

międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 
pestycydami, sporządzona w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r. 
(Dz.U.2008.158.990) (Dz.U.UE.L.2003.63.29) 

c. Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 
odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. 
(Dz.U.1995.19.88) (Dz.U.UE.L.1993.39.3) 

3.7 EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 

Publikator: (n/a) 

Inwestorzy, których dotyczą przepisy: 

Inwestujący w infrastrukturę. 

Cel: Prezentacja metod szacowania emisji. Przewodnik stanowi zestaw najszerzej uznanych 
metod szacowania emisji. 

Zakres: 

1) Węgiel - wskaźniki emisji oraz odniesienia. 
2) Spójność wskaźników emisji dla cząstek stałych (wszystkie frakcje). 
3) Ciężkie metale, trwałe zanieczyszczenia organiczne. 
4) Wytyczne dotyczące małych źródeł spalania. 
5) Niezorganizowane źródła emisji pyłów zawieszonych. 
6) Wytyczne dotyczące niemetanowych lotnych organicznych związków (NMVOC). 
7) Emisja z odchodów. 
8) Systemy zarządzania. 
9) Wytyczne metodologiczne dla amoniaku. 

http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F3466BA2F2C385E8894CE6EDC9675EAE?id=WDU20081580990&type=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2003_063_R_0027_01&from=EN
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gios.gov.pl%2Fzalaczniki%2Fbazylejska%2F1_Konwencja_Bazylejska_PL.docx&ei=_UMbVdOKDYv5aoKhgsAJ&usg=AFQjCNHcF42uD5P8_HB21DUyluHVdBsWTQ&bvm=bv.89744112,d.d2s&cad
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21993A0216(02)&from=EN
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10) Emisje z nawozów. 
11) Mapowanie przestrzenne emisji. 

Skutki dla Inwestora: 

1) Poradnik może być pomocny i mieć zastosowanie przy planowaniu projektu. 

 

 

 


