
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 743/2014 

z dnia 9 lipca 2014 r. 

zastępujące załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częs
totliwości analiz 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku VII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 (2) określono minimalną częstotliwość analiz 
odnośnych paliw i materiałów, która ma być stosowana przez prowadzących instalacje w celu wyznaczania 
współczynników obliczeniowych. 

(2)  Art. 35 rozporządzenia (UE) nr 601/2012 stanowi, że załącznik VII do tego rozporządzenia ma być poddawany 
regularnie przeglądowi, po raz pierwszy nie później niż dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 
nr 601/2012. 

(3)  Załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 należy zmienić, aby wyjaśnić klasyfikację i kategoryzację 
paliw i materiałów w nim wymienionych w celu poprawy spójności w zakresie stosowania odnośnych współczyn
ników wykorzystywanych do obliczania emisji. 

(4)  W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 601/2012. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów 

cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK VII 

Minimalna częstotliwość analiz (art. 35) 

Paliwo/materiał Minimalna częstotliwość analiz 

Gaz ziemny Co najmniej raz na tydzień 

Inne gazy, w szczególności gaz do syntezy i gazy z 
procesów technologicznych, takie jak: mieszanina gazów 
rafineryjnych, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz 
konwertorowy 

Co najmniej raz dziennie — przy zastosowaniu właściwych 
procedur w różnych porach dnia 

Oleje opałowe (np. lekki, średni i ciężki olej opałowy, 
bitum) 

Co każde 20 000 ton paliwa i co najmniej sześć razy do 
roku 

Węgiel, węgiel koksujący, koks ponaftowy, torf Co każde 20 000 ton paliwa/materiału i co najmniej sześć 
razy do roku 

Pozostałe paliwa Co każde 10 000 ton paliwa i co najmniej cztery razy do 
roku 

Nieprzetworzone odpady stałe (czyste kopaliny lub 
mieszana kopalina pochodząca z biomasy) 

Co każde 5 000 ton odpadów i co najmniej cztery razy do 
roku 

Odpady płynne, wstępnie przetworzone odpady stałe Co każde 10 000 ton odpadów i co najmniej cztery razy 
do roku 

Minerały węglanowe (w tym wapień i dolomit) Co każde 50 000 ton odpadów i co najmniej cztery razy 
do roku 

Gliny i łupki Ilości materiału odpowiadające 50 000 ton CO2 i co 
najmniej cztery razy do roku 

Inne materiały (produkt podstawowy, pośredni i końcowy) W zależności od rodzaju materiału i jego odmiany — ilości 
materiału odpowiadające 50 000 ton CO2 i co najmniej 
cztery razy do roku”   
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