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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (europejski PRTR) – 
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
 

W rozporządzeniu ustanawia się Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(europejski PRTR). Jest to publicznie dostępna elektroniczna baza danych zawierająca 
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. 

Komisja Europejska pomaga państwom UE w radzeniu sobie ze społecznymi i gospodarczymi 
skutkami przechodzenia na czystą energię, w tym w drodze wspierania krajowych strategii 
ograniczania wydobycia węgla i innych stałych paliw kopalnych.  

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. 



W rozporządzeniu zmieniającym (UE) 2019/1010 wymaga się, by: 

 operatorzy każdego zakładu corocznie wysyłali informacje pozyskane od właściwych 
organów krajowych dotyczące uwolnień zanieczyszczeń i transferów. Informacje te 
dotyczą uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, jak również transferów 
zanieczyszczeń obecnych w ściekach i odpadach poza miejsce powstania; 

 kraje UE gromadziły i sprawdzały te informacje na szczeblu krajowym; 

 organy krajowe przekazywały te informacje Komisji drogą elektroniczną w terminie 
11 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego; 

 Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, wprowadzała informacje 
przekazane przez kraje UE, Islandię, Liechtenstein, Norwegię, Serbię i Szwajcarię do 
europejskiego PRTR w terminie jednego miesiąca. 

 Decyzja wykonawcza (UE) 2019/1741:  

o określa format elektroniczny, który ma zostać opracowany na potrzeby tego 
procesu sprawozdawczości, a także informacje, które mają zostać przekazane 
przez kraje UE; 

o informacje miały zostać przedstawione po raz pierwszy w odniesieniu do roku 
sprawozdawczego 2019, chyba że w załączniku określono inaczej; 

o informacje określone w załączniku sekcje 1–4 przedkłada się Komisji najpóźniej 
do dnia 30 września następnego roku sprawozdawczego; 

o informacje określone w załączniku sekcje 5–10 przedkłada się Komisji 
najpóźniej do dnia 30 listopada następnego roku sprawozdawczego; 

o ma zostać poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. w celu 
oceny wykonalności osiągnięcia celu, jakim jest wcześniejsza publiczna 
dostępność danych europejskiego PRTR. 

Zmiany te przyczyniają się do skrócenia okresu włączenia przez kraje UE informacji objętych 
sprawozdaniem do europejskiego PRTR z 16 do 12 miesięcy, zapewniając tym samym 
społeczeństwu szybszy dostęp do tych informacji. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0166-20200101 
 

 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 (WE) nr 166/2006 w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń). – III Etap 
legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 czerwca 
2022 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0166-20200101


 wsparcie przeglądu ściśle powiązanych przepisów dotyczących emisji przemysłowych 

 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/ 
 
2. Nowy europejski plan na rzecz innowacji 
 
Konsultacje publiczne planu na rzecz innowacji (konsultacje w dziedzinach: Kształcenie i 
szkolenie, Polityka regionalna, Badania naukowe i innowacje)  – działania legislacyjne 
zapowiedziane w raporcie „A Robust Innovation Ecosystem for the Future of Europe” („Solidny 
ekosystem innowacji na potrzeby przyszłości Europy”)  – I Etap legislacyjny – Zaproszenie do 
składania uwag. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 maja 2022 r. 
 

Innowacje mają kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej – oraz dla zapewnienia otwartej strategicznej autonomii UE. Inicjatywa 
ta opiera się na silnych podstawach i ma na celu wyeliminowanie luki w finansowaniu 
przedsiębiorstw scale-up, uwzględnienie potrzeby opracowania regulacji umożliwiających 
innowacje w szybko zmieniających się dziedzinach, lepsze wzajemne połączenie 
ekosystemów innowacji i zniwelowanie przepaści innowacyjnej pomiędzy regionami i 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz wykorzystanie potencjału wszystkich podmiotów 
działających w ekosystemach innowacji, dbając jednocześnie o rozwijanie i przyciąganie 
talentów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/nowy-europejski-plan-na-rzecz-innowacji/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Międzynarodowa konferencja RE-Source POLAND 
 

Konferencja Re – Source Poland to spotkanie wiodących krajowych i międzynarodowych 
korporacji, dostawców energii odnawialnej oraz ekspertów z sektora OZE, zainteresowanych 
umowami cPPAs. 

Zagadnienia poruszane podczas konferencji: 

 jak można pozyskać energię odnawialną w Polsce 

 jakich zmian regulacyjnych w zakresie KDT można spodziewać się w najbliższym 
czasie 

 jak finansować inwestycje w OZE w Polsce poza systemem aukcyjnym. 
 

Tematy wystąpień (m.in) 

 Jakie są trendy w Europie? Co wydarzyło się na polskim rynku cPPA od podpisania 
pierwszej umowy cPPA – przedstawienie trendów, zmieniających się podejść i 
oczekiwań, wpływu sytuacji na rynku energii, czynników rozwoju rynku, przeszkód 
regulacyjnych. 

 Nowości dotyczące legislacji! Linia bezpośrednia – w jaki sposób może przyczynić się 
do rozwoju korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. 

https://pracodawcy.pl/zanieczyszczenia-przemyslowe-europejski-rejestr-uwalniania-i-transferu-zanieczyszczen-aktualizacja-przepisow-2/
https://pracodawcy.pl/zanieczyszczenia-przemyslowe-europejski-rejestr-uwalniania-i-transferu-zanieczyszczen-aktualizacja-przepisow-2/
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/c7552948-f6fc-11ea-991b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/c7552948-f6fc-11ea-991b-01aa75ed71a1
https://pracodawcy.pl/nowy-europejski-plan-na-rzecz-innowacji/


 Lokalna produkcja energii elektrycznej z OZE (on-site) – jak ją wykorzystać dla potrzeb 
Waszej firmy. Szanse i bariery dla umów cPPA on-site w Polsce (w tym studium 
przypadku). 

 
Link: https://pracodawcy.pl/miedzynarodowa-konferencja-re-source-poland-9-05-2022/ 
 
2. Publikacja UE: Filary Europy: traktat z Maastricht z perspektywy 25 lat (The pillars of 

Europe: The legacy of the Maastricht Treaty after 25 years) 
 

Traktat z Maastracht był punktem zwrotnym w historii integracji europejskiej. Po raz pierwszy 
formalnie utrwalono w nim ambicję unii politycznej, która sięga dalej niż pierwotna idea 
integracji gospodarczej służącej pojednaniu politycznemu. Pięknie ilustrowana broszura 
przedstawia szczegółowo drogę do podpisania traktatu. Jest dostępna w wersji angielskiej i 
francuskiej. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/filary-europy-traktat-z-maastricht-z-
perspektywy-25-lat/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 
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