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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U.
Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dla wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji:
1) rodzaje instalacji obj´tych systemem;
2) wartoÊci progowe odniesione do zdolnoÊci produkcyjnych instalacji obj´tych systemem;
3) d∏ugoÊç okresu rozliczeniowego;
4) substancje obj´te systemem;
5) wspó∏czynnik ocieplenia wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.
§ 2. Rodzaje instalacji obj´tych wspólnotowym
systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz wartoÊci progowe odniesione do zdolnoÊci produkcyjnych tych instalacji na okres rozliczeniowy sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 3. D∏ugoÊç okresu rozliczeniowego dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wynosi 5 lat i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2012 r.
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§ 4. W okresie rozliczeniowym, o którym mowa
w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest obj´ty dwutlenek w´gla (CO2).
§ 5. 1. Wspó∏czynnik ocieplenia s∏u˝y do porównania wielkoÊci udzia∏u ró˝nych gazów w globalnym
ociepleniu oraz wyra˝a wielkoÊç wp∏ywu czàsteczki
danego gazu na poch∏anianie promieniowania d∏ugofalowego Ziemi w stosunku do poch∏aniania tego promieniowania przez czàsteczk´ dwutlenku w´gla (CO2).
2. Wspó∏czynnik ocieplenia dla dwutlenku w´gla
(CO2) wynosi 1 i jest wykorzystywany do obliczania
ekwiwalentu.
§ 6. Instalacje obj´te wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji na podstawie dotychczasowych przepisów stajà si´ instalacjami obj´tymi tym systemem na podstawie przepisów niniejszego rozporzàdzenia.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji
obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 429 oraz z 2007 r.
Nr 45, poz. 295).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 27 lipca 2009 r. (poz. 1120)

RODZAJE INSTALACJI OBJ¢TYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
ORAZ WARTOÂCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOÂCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI
NA OKRES ROZLICZENIOWY
Rodzaje
dzia∏alnoÊci

Kod1)

Rodzaj instalacji

WartoÊci progowe

1

2

3

4

Dzia∏alnoÊç
E1.1
energetyczna

instalacje spalania z wyjàtkiem instalacji spalania od- nominalna moc cieplna2)
padów niebezpiecznych lub komunalnych
ponad 20 MW

E1.2

instalacje spalania stosowane w zintegrowanych sta- nominalna moc cieplna2)
lowniach, w tym instalacje do walcowania, powtórne- ponad 20 MW
go podgrzewania, hartowania, wytrawiania

E1.3

instalacje spalania stosowane w produkcji propylenu zdolnoÊç produkcyjna3)
i etylenu w procesie krakingu petrochemicznego
ponad 50 tysi´cy Mg na rok

E2

rafinerie ropy naftowej

—

E3

piece koksownicze

—
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1
Hutnictwo
˝elaza i stali

Przemys∏
mineralny

Inne

2
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3

4

F1

instalacje pra˝enia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej

—

F2

instalacje do produkcji surówki ˝elaza lub stali (pier- zdolnoÊç produkcyjna3)
wotnego lub wtórnego wytopu), w tym do ciàg∏ego ponad 2,5 Mg wytopu
odlewania stali
na godzin´

M1.1

instalacje do produkcji klinkieru cementowego w pie- zdolnoÊç produkcyjna3)
cach obrotowych
ponad 500 Mg na dob´

M1.2

instalacje do produkcji wapna

M2.1

instalacje do produkcji szk∏a, w tym w∏ókna szklanego zdolnoÊç produkcyjna3)
ponad 20 Mg wytopu na dob´

M2.2

instalacje do produkcji we∏ny skalnej

M3

instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za po- zdolnoÊç produkcyjna3)
mocà wypalania
ponad 75 Mg na dob´
i pojemnoÊç pieca
przekraczajàca 4 m3 i g´stoÊç
ponad 300 kg wyrobu
na m3 pieca

O1

instalacje do produkcji masy w∏óknistej z drewna lub
innych materia∏ów w∏óknistych

O2

instalacje do produkcji papieru lub tektury

zdolnoÊç produkcyjna3)
ponad 50 Mg na dob´

zdolnoÊç produkcyjna3)
ponad 20 Mg wytopu na dob´

—
zdolnoÊç produkcyjna3)
ponad 20 Mg na dob´

ObjaÊnienia:
1) OkreÊlony w decyzji Komisji 2005/381/WE z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiajàcej kwestionariusz do sk∏adania sprawozdaƒ
ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajàcej system handlu przydzia∏ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 126 z 19.05.2005,
str. 43, z póên. zm.).
2) IloÊç energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obcià˝eniu.
3) Maksymalna iloÊç wyrobu lub wyrobów, która mo˝e byç wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

Uwaga:
Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolnoÊç produkcyjna) charakteryzujàce skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji, odnoszàce si´ do wi´cej ni˝ jednej instalacji tego samego rodzaju po∏o˝onych na terenie jednego zak∏adu sumuje si´.
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