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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA WERYFIKATORÓW GHG – PROGRAM AKREDYTACJI DAVG-01 

 

OBSZAR REGULOWANY 

Obszar działalności 
Wymagania prawne 

dot. posiadania akredytacji  
lub zasad akredytacji 

Ogólne wymagania 
akredytacyjne - 

norma akredytacyjna 
(poziom III) 

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne 
(poziom IV) 

Dokumenty EA, IAF 
Dokumenty PCA 
Inne dokumenty 
normatywne 

Wymagania prawne dotyczące 
działalności CAB 

weryfikacja danych dla 
celów realizacji dyrektywy 
2003/87/WE 

 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 
19.12.2018 r. w sprawie 
weryfikacji danych oraz 
akredytacji weryfikatorów na 
podstawie dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

 Rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 601/2012 z dnia 
21.06.2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania 
w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady 

 Ustawa z dnia 12.06.2015 r. 
o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

PN-EN ISO 14065 

 PN-EN ISO 14064-3 
 ISO 14066 
 IAF MD 6 
 EA-6/03 
 dokumenty pomocnicze 

(wytyczne) opracowane 
i rekomendowane 
przez Komisję 
Europejską w 
działalności 
realizowanej przez 
weryfikatorów GHG 

 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 
19.12.2018 r. w sprawie weryfikacji 
danych oraz akredytacji 
weryfikatorów na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

 Ustawa z dnia 12.06.2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
601/2012 z dnia 21.06.2012 r. 
w sprawie monitorowania 
i raportowania w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 
19.12.2018 r. 
w sprawie monitorowania 
i raportowania w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz zmieniające rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 601/2012 
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 Rozporządzenie delegowane (UE) 
…/… w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących 
zharmonizowanego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji 
w całej Unii na podstawie art. 10a 
dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

 Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 22.03.2017 r. 
w sprawie wymagań w zakresie 
weryfikacji informacji 
przekazanych przez 
prowadzącego instalację 

weryfikacja danych dla 
celów realizacji 
rozporządzenia (UE) 
2015/757  
z dnia 29.04.2015 r. 

 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 z dnia 29.04.2015 r. 
w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji 
emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego oraz 
zmiany dyrektywy 
2009/16/WE 

 rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2016/2072  
z dnia 22.09.2016 r. 
w sprawie czynności 
weryfikacyjnych i akredytacji 
weryfikatorów zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku 
węgla z transportu morskiego 
oraz zmiany dyrektywy 
2009/16/WE 

PN-EN ISO 14065 

 PN-EN ISO 14064-3 
 ISO 14066 
 IAF MD 6 
 EA-6/03 
 dokumenty pomocnicze 

(wytyczne) opracowane 
i rekomendowane 
przez Komisję 
Europejską w 
działalności 
realizowanej przez 
weryfikatorów GHG 

 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 z dnia 29.04.2015 r. 
w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji emisji 
dwutlenku węgla z transportu 
morskiego oraz zmiany dyrektywy 
2009/16/WE 

 Rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2016/2072  
z dnia 22.09.2016 r. w sprawie 
czynności weryfikacyjnych 
i akredytacji weryfikatorów zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku 
węgla z transportu morskiego oraz 
zmiany dyrektywy 2009/16/WE 

 Rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2016/2071 z dnia 
22.09.2016 r. zmieniającym 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/757 w zakresie metod 
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monitorowania emisji dwutlenku 
węgla oraz przepisów dotyczących 
monitorowania innych istotnych 
informacji 

 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 
4.11.2016 r. w sprawie szablonów 
planów monitorowania, raportów 
na temat wielkości emisji i 
dokumentów zgodności zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) 
2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania i 
weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego 

 Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 
4.11.2016 r. w sprawie określania 
przewożonego ładunku w 
odniesieniu do kategorii statków 
innych niż statki pasażerskie, 
statki ro-ro i kontenerowce, 
zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/757 w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku 
węgla z transportu morskiego 


