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 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów) 
 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom 
pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006) –  
I etap legislacyjny – plany działania. Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 26 października 
2020 r. 
 
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera kluczowe dane dotyczące 
zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe w Europie. Komisji powierzono 
zadanie dokonania przeglądu przepisów UE dotyczących przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych. Inicjatywa ta ma na celu 
poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, wsparcie przeglądu 
ściśle powiązanych przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz pomoc w osiągnięciu 
celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczenia, 
neutralności klimatycznej, różnorodności biologicznej i czystszej gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zanieczyszczenia-przemyslowe-europejski-rejestr-uwalniania-i-
transferu-zanieczyszczen-aktualizacja-przepisow/  
 
2. Ochrona warstwy ozonowej – przegląd przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących ochronie klimatu dot. warstwy ozonowej 
(m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1005/2009 (the 
ODS Regulation) – II etap legislacyjny – konsultacje publiczne. Ostateczny termin na 
wyrażenie opinii to 9 listopada 2020 r. 
 
Polityka UE służy wdrożeniu Protokołu montrealskiego ONZ w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową i ma przyczyniać się do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Zakazany jest import, eksport i stosowanie substancji zubożających 
warstwę ozonową. Przepisy są oceniane jako ogólnie skuteczne, ale w ramach bieżącej 
inicjatywy analizuje się możliwości ulepszeń, takich jak prostsze i bardziej przejrzyste środki 
kontroli czy też większa spójność z przepisami celnymi (tzw. „system jednego okienka”). 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ochrona-warstwy-ozonowej-przeglad-przepisow-ue/  
 
3. Normy emisji z pojazdów – Euro 7 – konsultacje UE 
 
Konsultacje publiczne dotyczące europejskich norm emisji z pojazdów – Euro 7 dla 
samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów – II etap 
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legislacyjny – konsultacje publiczne. Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 9 listopada 2020 
r. 
 
Inicjatywa ta, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, wprowadzi bardziej 
rygorystyczne normy emisji (Euro 7) dla wszystkich samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych, maszyn i autobusów, zarówno benzynowych, jak i napędzanych silnikami 
wysokoprężnymi. Proponowane przepisy będą uwzględniać nowe technologie pojazdów i 
zapewniać pomiar emisji w czasie rzeczywistym. Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania UE 
do przyspieszenia przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/normy-emisji-z-pojazdow-euro-7-konsultacje-ue/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 

1) Wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach EU-ETS – opinia Euromines 
 
Opublikowane przez Komisję Europejską (KE) wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach 
EU-ETS niosą ze sobą znaczne ryzyko obniżenia konkurencyjności europejskiego sektora 
surowców mineralnych 
 
Euromines w pełni popiera najnowsze inicjatywy na rzecz surowców: zaktualizowaną 
inicjatywę surowcową (the Raw Materials Initiative) jak również „sojusz na rzecz surowców” 
(the Raw Materials Alliance – ERMA), ogłoszone obecnie, niemal równocześnie z 
rozszerzeniem wykazu surowców krytycznych. Organizacja oczekuje na współpracę z Komisją 
Europejską w celu opracowania bezpieczniejszych i zrównoważonych łańcuchów wartości w 
Europie. 

Komisja Europejska podkreśla, że wewnętrzne dostawy wielu surowców mają kluczowe 
znaczenie dla Europy, a także są kluczowym czynnikiem umożliwiającym działania w sprawie 
poprawy klimatu w Europie. Mając na względzie strategiczne znaczenie metali i minerałów, 
zaskakujące jest to, że Komisja nie umieściła ich na liście dopuszczalnej pomocy państwa w 
ramach EU-ETS, stwarzając tym samym znaczne ryzyko zmniejszenia konkurencyjności 
europejskiego sektora wydobywczego. 

Zarówno KE, jak i państwa członkowskie powinny bardzo uważnie monitorować kwestię 
pośrednich kosztów energii w przemyśle wydobywczym i podejmować adekwatne działania w 
przypadku dalszego zagrożenia dla konkurencyjności. 

 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/wytyczne-w-sprawie-pomocy-panstwa-
w-ramach-eu-ets-opinia-euromines/  
 

2) Zachwiana równowaga – publikacja Komisji Europejskiej 
 
Publikacja: Zachwiana równowaga – W jaki sposób Unia Europejska powinna łączyć ambitne 
cele zrównoważonego rozwoju z potrzebą podniesienia konkurencyjności 
 
Nowa kadencja Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oznacza ponowne otwarcie 
na wielu frontach polityk gospodarczych Unii Europejskiej przy jednoczesnej kontynuacji 
kluczowych strategii realizowanych w minionej kadencji. Jeśli spojrzeć na proces integracji 
europejskiej jako wehikuł zmiany, to Unia Europejska przypomina bardziej pociąg niż 
samochód: może zmienić prędkość poruszania się i tor, po którym jedzie. Zmiana kierunku 
jazdy jest raczej niemożliwa w krótkim i średnim okresie – a takim okresem jest jedna kadencja. 

Raport ukończony w październiku 2019 r. pokazuje najważniejsze obszary, w których zmiana 
tempa i toru jazdy może być przydatna. Innymi słowy, w ramach istniejących strategii UE 
publikacja identyfikuje te elementy, które działają i te, które wymagają korekty lub zmiany 
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akcentów. Nie traktuje o zmianach rewolucyjnych, a o dostosowaniu strategii w taki sposób, 
by lepiej pasowały do wyzwań współczesności. 

 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/zachwiana-rownowaga-publikacja-ue/  
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