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Komunikat nr 279 z dnia 5.02.2019 r. 
w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych oraz wymagań dotyczących 

oceny zgodności realizowanej przez weryfikatorów GHG 
w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE   

 
 

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zgodnie z: 

 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 

 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 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 

zmianie ulegają wymagania dotyczące akredytacji weryfikatorów GHG prowadzących 
działania w ramach dyrektywy 2003/87/WE oraz wymagania dotyczące działalności w zakresie 
weryfikacji: 

 danych dotyczących emisji raportowanych za okres po 31 grudnia 2018 r.; 
 danych odnoszących się do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla okresu od 

2021 r. 
W związku z tym PCA z dniem opublikowania niniejszego komunikatu przyjmuje wnioski 
o uaktualnienie akredytacji weryfikatorów GHG w powyższym zakresie. 
Wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie 
przez weryfikatora GHG znowelizowanych wymagań dotyczących akredytowanej działalności.  
Dokumentacja przekazywana do PCA powinna objąć co najmniej: 
 analizę zmian wymagań i plan ich wdrożenia, 
 zmiany w procedurach, instrukcjach oraz zapisach jednostki, 
 zmiany kryteriów kompetencyjnych i procesu oceny kompetencji dla wszystkich funkcji 

w procesie weryfikacji oraz dowody kompetencji audytorów i pozostałego personelu 
zaangażowanego w prowadzenie działań weryfikacyjnych, 

 szkolenia, 
 powiadomienie klientów o zmianie wymagań stosowanych w procesie weryfikacji,  
 dowody wdrożenia nowych wymagań w organizacji, z uwzględnieniem wszystkich jej 

oddziałów. 
Oceny w ramach uaktualnienia akredytacji weryfikatorów GHG będą realizowane przez PCA 
podczas ocen na miejscu, w ramach planowanego nadzoru, lub w formie przeglądu 
dokumentacji. W przypadku, gdy do dnia 31.12.2019 r. z przyczyn leżących po stronie 
akredytowanego weryfikatora GHG, akredytacja udzielona do celów realizacji oceny 
zgodności w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE nie zostanie 
uaktualniona, PCA zawiesi udzieloną w tym zakresie akredytację. 
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Jednocześnie, z dniem opublikowania niniejszego komunikatu PCA zaprzestaje przyjmowania 
wniosków o akredytację weryfikatorów GHG prowadzących działania dla celów dyrektywy 
2003/87/WE w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (UE) nr 600/2012. 
Ponadto, w przypadku wnioskowania o uaktualnienie akredytacji weryfikatorów GHG 
prowadzących działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (zakres działania 98 wg 
załącznika 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067) do wymagań rozporządzenia 
delegowanego (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, dokumentacją przekazywana 
do PCA zgodnie z niniejszym komunikatem powinna uwzględniać specyfikę działania 98 
i rozporządzenia delegowanego (UE) …/… 
W przypadku weryfikatorów GHG, którzy mają już udzieloną akredytację w zakresie działania 
98 i uzyskali pozytywny wynik obserwacji weryfikacji w tym obszarze, PCA uaktualni 
akredytację po pozytywnym wyniku oceny na miejscu, przeprowadzonej w ramach 
planowanego nadzoru, lub zrealizowanej w formie przeglądu dokumentacji.  
W przypadku weryfikatorów GHG, którzy mają już udzieloną akredytację w zakresie działania 
98 i nie uzyskali pozytywnego wyniku obserwacji weryfikacji w tym obszarze, PCA uaktualni 
akredytację po pozytywnym wyniku oceny na miejscu, przeprowadzonej w ramach 
planowanego nadzoru, lub zrealizowanej w formie przeglądu dokumentacji. Przed pierwszym 
wydaniem przez weryfikatora dokumentów zawierających powołanie na akredytację, PCA 
przeprowadzi obserwację weryfikacji w zakresie działania 98, realizowaną dla celu przyznania 
bezpłatnych uprawnień do emisji dla okresu od 2021 r. 
Rozszerzenie zakresu akredytacji weryfikatorów GHG, którzy nie mają akredytacji w zakresie 
działania 98, prowadzone jest zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie DAVG-01, 
z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych.  
Procesy akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji prowadzone z uwzględnieniem  
wymagań rozporządzenia (UE) nr 600/2012, niezakończone do dnia 31.08.2019 r., będą 
kontynuowane pod warunkiem, że podmiot podda się dodatkowej ocenie w odniesieniu do 
znowelizowanych wymagań na zasadach opisanych w niniejszym komunikacie. W przypadku, 
gdy do dnia 31.12.2019 r. z przyczyn leżących po stronie wnioskującego podmiotu, nie będzie 
można potwierdzić kompetencji w odniesieniu do znowelizowanych wymagań, PCA podejmie 
decyzję o odmowie udzielenia akredytacji.  
W przypadku procesów akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji, w których podmioty 
złożą w PCA wniosek w zakresie działania 98 dla przydziału bezpłatnych uprawnień dla okresu 
od 2021 r., konieczne jest wykazanie spełnienia aktualnych wymagań akredytacyjnych przed 
udzieleniem akredytacji w tym zakresie, w ramach oceny na miejscu. Przed pierwszym 
wydaniem przez weryfikatora dokumentów zawierających powołanie na udzieloną 
akredytację, PCA przeprowadzi obserwację weryfikacji w zakresie działania 98, realizowanej 
dla celu przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji dla okresu od 2021 r.    
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