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EMAS w nowych przepisach



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach 

Ustawa o odpadach

1)
Art. 57 ust. 2
Zwolnienie z opłaty rejestrowej w nowotworzonym rejestrze dla podmiotów zarejestrowanych 
w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) – już obowiązuje w przypadku rejestru baterii 

i akumulatorów

2)
Załącznik Nr 5
Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów
pkt. 10. Promocja wiarygodnych systemów zarządzania środowiskiem, w tym EMAS i ISO 14001.

3)
Art. 14  oraz rozporządzenia UE
Utrata statusu odpady w przypadku złomu żelaza, stali i aluminium, stłuczki szklanej  oraz złomu 
miedzi



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach - utrata statusu odpadu – art. 14

Utrata statusu odpadów

1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 zawierające kryteria utraty statusu odpadu 
przez złom żelaza, stali i aluminium

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające 
kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające 
kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ważna rola weryfikatorów środowiskowych EMAS



Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi 

Rozdział 9 – art. 46-51

Ustawa o gospodarce opakowaniami

• Co roczne audyty zewnętrzne w zakresie dokumentacji poświadczającej odzysk 
i recykling (DPO, DPR, EDPO, EDPR). 

• Do prowadzenia audytów będą uprawnieni jedynie akredytowani weryfikatorzy 
środowiskowi EMAS. 

• Zapisy ustawy wprowadzenia obowiązkowych audytów wejdą w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r.





Dyrektywa 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów

WEEE oraz baterie i akumulatory

Art. 13 ust. 2
Państwa Członkowskie zachęcają zakłady przetwarzania odpadów do wprowadzenia 
certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. umożliwiającym organizacjom 
dobrowolne uczestnictwo we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Planowane zmiany w przepisach dot. baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE)

Art. 8 ust. 6
Państwa członkowskie zachęcają zakłady lub przedsiębiorstwa prowadzące procesy 
przetwarzania do wprowadzenia certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego 
zgodnie z rozporządzeniem 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)



Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

Zwolnienie z akcyzy za EMAS

1) Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów podmioty zarejestrowane w 
systemie ekozarządzania i audytu EMAS mogą korzystać ze zwolnienia z 
akcyzy na wyroby węglowe.

2) Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wpis do rejestru EMAS 
uprawnia zakłady energochłonne do korzystania ze zwolnienia z akcyzy na 
wyroby gazowe.

Obie interpretacje dostępne na stronie www.gdos.gov.pl
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3 dobre powody
dla



1. Zgodność z prawem ochrony środowiska

2. Wiarygodność i zaufanie

3. Oszczędności
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