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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (europejski PRTR) – 
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
 

W rozporządzeniu ustanawia się Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(europejski PRTR), publicznie dostępną elektroniczną bazę danych zawierającą 
najważniejsze dane środowiskowe pochodzące z zakładów przemysłowych w Europie. W 
2019 r. rozporządzenie (WE) nr 166/2006 zmieniono rozporządzeniem (UE) nr 1010/2019, aby 
dostosować i uprościć wymagania dotyczące sprawozdawczości w unijnych przepisach 
dotyczących środowiska. W rozporządzeniu zmieniającym między innymi przyznano Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych określających rodzaj, format 
i częstotliwość przekazywania na potrzeby sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 166/2006. W ramach decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1741 wprowadzono 
zmiany w europejskim PRTR dalej w rozporządzeniu (UE) nr 1010/2019. 

Europejski PRTR jest dostępny publicznie, bez opłat, w internecie. Informacje mogą być 
wyszukiwane według różnych kryteriów (rodzaj zanieczyszczeń, położenie geograficzne, 
dotknięte środowiska, zakład będący źródłem zanieczyszczeń itp.). 

Rejestr zawiera informacje na temat uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, jak 
również transferów zanieczyszczeń obecnych w ściekach i odpadach poza miejsce powstania 
odpadów. Rejestr zawiera informacje na temat 91 zanieczyszczeń określonych w załączniku II 
do rozporządzenia (WE) nr 166/2006, w tym gazów cieplarnianych, metali ciężkich, 
pestycydów i chlorowanych substancji organicznych. 

Uwolnienia muszą być zgłaszane, w przypadku gdy przekroczą pewną wartość progową i są 
wynikiem jednej z 65 działalności wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 166/2006. Większość z tych działalności reguluje dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych i obejmuje, w szczególności, zakłady w następujących sektorach: 

 produkcji energii; 

 produkcji i obróbki metali; 

 przemysłu mineralnego; 

 przemysłu chemicznego; 

 gospodarki odpadami i ściekami; 

 produkcji i przetwórstwa papieru oraz drewna; 

 intensywnego chowu lub hodowli inwentarza żywego i akwakultury; 

 produktów zwierzęcych i roślinnych w sektorze spożywczym; 

 innej działalności, np. produkcji materiałów włókienniczych, garbowania. 

 

Rejestr zawiera również informacje, o ile są dostępne, dotyczące uwolnień zanieczyszczeń ze 
źródeł rozproszonych do powietrza i wody. 

 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R0166  

https://prtr.eea.europa.eu/#/home
https://prtr.eea.europa.eu/#/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R0166


 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Baterie – modernizacja przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących baterii (aktualizacja Dyrektywy 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na podstawie Nowego planu działania UE 
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Nowej strategii przemysłowej dla Europy) 
– III etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii przed 
przyjęciem rozporządzenia przez KE to 1 marca 2021 r. 
 

Prawo UE ma na celu ograniczenie do minimum szkodliwych skutków baterii dla środowiska. 
Przepisy te obejmują ich cały cykl życia, od zaprojektowania i produkcji do ponownego 
wykorzystania i recyklingu. 

Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i innych strategii zrównoważonego rozwoju inicjatywa 
ta umożliwi aktualizację unijnych przepisy, aby zagwarantować, że: 

 wszystkie baterie będą produkowane w sposób ekologiczny (np. przy niskim zużyciu 
zasobów i niewielkich ilości wytworzonych odpadów) i można je będzie łatwo poddać 
recyklingowi 

 wszystkie baterie używane na rozrastającym się rynku pojazdów elektrycznych będą 
zrównoważone. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/baterie-modernizacja-przepisow-ue/  
 

2. Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – ostatnia faza 
konsultacji 

 
III faza konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia UE w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu (EGD)) – III etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na 
wysłanie opinii przed przyjęciem rozporządzenia przez KE to 8 marca 2021 r. 
 

Wydanie aktu prawnego ma zapewnić spójność polityki UE w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej z celem EGD, jakim jest neutralność klimatyczna. Ramy infrastrukturalne UE 
ulegną zmianie w celu uwzględnienia działań takich jak: szersze wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii i „inteligentna integracja międzysektorowa”, czyli łączenie 
sektorów energetycznych ze sobą w celu obniżenia emisji CO2. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/transeuropejska-infrastruktura-energetyczna-przeglad-
wytycznych-ostatnia-faza-konsultacji/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Zalecenia OECD: Wytyczne dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe 
 
Wytyczne dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe – Guidance on the 
transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic 
 

18 grudnia 2020 r. OECD opublikowało „Guidance on the transfer pricing implications of the 
COVID-19 pandemic” Autorzy wyraźnie zastrzegają, że nie wprowadzają nowych rozwiązań i 
standardów, a jedynie doprecyzowują zasady stosowania zasady ceny rynkowej w odniesieniu 
do okresów dotkniętych pandemią COVID-19. Zalecenia zawierają wiele wskazówek, które 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://pracodawcy.pl/baterie-modernizacja-przepisow-ue/
https://pracodawcy.pl/transeuropejska-infrastruktura-energetyczna-przeglad-wytycznych-ostatnia-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/transeuropejska-infrastruktura-energetyczna-przeglad-wytycznych-ostatnia-faza-konsultacji/


powinny być uwzględniane przy analizie, rozliczaniu i dokumentowaniu transakcji zawartych 
w 2020 r. 

Wytyczne OECD ws. COVID-19 koncentrują się na czterech zagadnieniach, które mają 
największe znaczenie praktyczne: 

1.  Analizy porównawcze 

2. Straty spowodowane pandemią COVID-19 i alokacja kosztów ponoszonych przez 
podatników w związku z pandemią 

3. Rządowe programy pomocowe 

4. Uprzednie porozumienia cenowe (APA) 

W każdym z tych obszarów Wytyczne ws. COVID-19 nie przedstawiają arbitralnych i jedynie 
słusznych odpowiedzi jak należy ustalać, dokumentować i weryfikować ceny transferowe, a 
jedynie wskazują jakie obszary powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie konkretnych 
transakcji i sytuacji danego podmiotu. 

Najciekawsze obszary poruszone przez ten dokument to: 

 olbrzymi nacisk na właściwą ocenę faktycznego przebiegu, kryteria porównywalności 
i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowania stron tej 
transakcji („delineation”), 

 rola analizy funkcji, aktywów i ryzyka (FAR) – 
– oparcie na niej możliwości przypisania stronom transakcji ryzyka (z uwzględnieniem 
wymogu alokacji ryzyka w oparciu o zdolność do jego ponoszenia) 
– oparcie na niej alokacji skutków ponoszenia kosztów nadzwyczajnych związanych z 
COVID-19 
– uzależnienie od niej analizy wpływu dotacji rządowych (np. dotacji) na ceny 
transferowe, 
– uwzględnianie jej w przypadku stosowania zasady siły wyższej, 

 wskazanie konieczności przeprowadzenia analizy ekonomicznej z poszanowaniem 
zasad porównywalności i wpływu COVID-19 na czynniki porównywalności 
– odrzucenie „prostych” metod, 
– konieczność wykazania zasadności stosowanej metodologii do okoliczności danej 
sprawy, 
– zalecenie co do stosowania metod analizy statystycznej i ekonometrycznej, 
– podkreślenie, że o doborze podmiotów do próby podmiotów porównywanych 
powinny decydować analiza kryteriów porównywalności w warunkach Covid-19 
– wskazanie, że podmioty ponoszące stratę nie powinny być automatycznie 
odrzucane dokonując analizy porównywalności w warunkach Covid-19 

 zalecenia co do konieczności opierania się o dowody co do zachowania podmiotów 
trzecich, 

 przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, 

 rekomendacje co do uwzględnieniu wpływu COVID-19 na postępowania APA – 
zarówno realizację decyzji APA jak i negocjacje w ramach toczących się postępowań. 

 
Więcej informacji pod linkiem https://pracodawcy.pl/zalecenia-oecd-wytyczne-dotyczace-
wplywu-pandemii-covid-19-na-ceny-transferowe/  
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, OECD, KPMG, Deloitte 

https://pracodawcy.pl/zalecenia-oecd-wytyczne-dotyczace-wplywu-pandemii-covid-19-na-ceny-transferowe/
https://pracodawcy.pl/zalecenia-oecd-wytyczne-dotyczace-wplywu-pandemii-covid-19-na-ceny-transferowe/

