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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. 

normalizującej i racjonalizującej sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw 

odnoszących się do środowiska oraz Decyzji Komisji 95/337/WE z dnia 25 lipca 1995 r. 

zmieniającej decyzję 92/446/EWG dotyczącą kwestionariuszy odnoszących się do dyrektyw 

w sektorze wodnym, Rzeczpospolita Polska przedstawia raport z realizacji postanowień 

Dyrektywy 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w 

sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki. Raport obejmuje okres od 2005 

do 2007 r. oraz zawiera informacje w następującym zakresie: 

transpozycji do prawodawstwa polskiego przepisów dyrektywy 2006/113/WE, 

kompetencji poszczególnych instytucji, 

morskich wód wewnętrznych i przybrzeżnych dla bytowania skorupiaków w Polsce. 

2. Transpozycja do prawodawstwa polskiego 

Transpozycji dyrektywy 2006/113/WE do polskiego prawodawstwa dokonano poprzez: 

ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019 z póź. zm.), 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące 

środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz. U. 2002.176.1454). 

Ustawa Prawo  wodne  reguluje  zagadnienia dotyczące  gospodarowania wodami,  które 

obejmuje w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych wraz z zarządzaniem 

zasobami wodnymi. Zasady ochrony wód ujęte zostały w niniejszej ustawie w dziale III 

Ochrona wód, wśród których znajdują się przepisy dotyczące wymagań dla morskich wód 

wewnętrznych i wód przybrzeżnych będących środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. 

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 2 Prawa wodnego wydane zostało 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim  powinny   odpowiadać   morskie   wody  wewnętrzne   i  wody  przybrzeżne  będące 

środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. Rozporządzenie to ustanawia wymagania, 

jakim  powinny  odpowiadać  morskie  wody  wewnętrzne   i   wody  przybrzeżne  będące 



środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków, a także określa minimalną częstotliwość 

poboru próbek i metodyki referencyjne analiz. 

3. Instytucje zaangażowane w proces wdrażania 

W proces wdrażania dyrektywy 2006/113/WE zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne 

zaangażowane są następujące instytucje: 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - w zakresie koordynacji i raportowania, 

regionalne  zarządy  gospodarki wodnej  - wyznaczenie  i  ochrona morskich wód 

wewnętrznych  i  wód  przybrzeżnych będących  środowiskiem  życia  skorupiaków i 

mięczaków, 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony 

środowiska - monitoring morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych będących 

środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. 

4. Wykazy morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych będących środowiskiem 

życia skorupiaków i mięczaków 

Ustawa Prawo wodne w art. 92 przewiduje możliwość opracowania wykazów tych wód przez 

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Natomiast rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 4 października 2002 r. ustanawia wymagania jakościowe dla morskich wód 

wewnętrznych i przybrzeżnych, częstotliwości pobierania próbek i metody referencyjne 

analiz. Szczegółowa informacja w zakresie ustalonych wymagań dopuszczalnych dla 

morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych została przedstawiona w tabeli nr 1. 

Dotychczasowa analiza korzystania z wód przeprowadzona w regionach wodnych wykazała, 

iż z morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych nie pozyskuje się mięczaków i 

skorupiaków w celu przetwarzania ich na produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia 

przez ludzi. W wyniku ponownej oceny przydatności polskich wód przybrzeżnych jako 

środowiska do bytowania skorapiaków i mięczaków zakończonej pod koniec 2007 r. nie 

wyznaczono zatem wykazów wód przeznaczonych do bytowania skorupiaków i mięczaków w 

warunkach naturalnych. W polskich morskich wodach wewnętrznych i wodach przybrzeżnych 

nie odnotowano dotychczas gatunków wartościowych z ekonomicznego 
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punktu widzenia. Przyczyną takiego stanu jest naturalne środowisko Morza Bałtyckiego, a 

przede wszystkim jego naturalne zasolenie. Średnie zasolenie wód powierzchniowych u 

wybrzeży Polski nie przekracza 70/oo· 



Tabela nr 1.    Wymagania   jakim    powinny   odpowiadać   morskie   wody   wewnętrzne   i   wody   przybrzeżne   będące   środowiskiem   życia 
skorupiaków i mięczaków 

 

L.p. Wskaźniki jakości wody Wymagania dotyczące morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych 
1 2 3 

1. Odczyn pH od 7 do 9 
2. Temperatura Wprowadzenie   zanieczyszczenia   cieplnego   nie   może   powodować   wzrostu   temperatury   o   więcej   niż   20C w 

stosunku do temperatury wody, do której nie następuje wprowadzenie zanieczyszczenia cieplnego 
3. Barwa (po filtracji) Wprowadzenie   ścieków  nie  może  powodować  wzrostu   barwy  wody  po   filtracji   o  więcej   niż   10   mg/l   Pt w 

stosunku do barwy wody, do której ścieki nie są wprowadzone 
4. Zawiesina ogólna Wprowadzenie   ścieków   nie   może   powodować   wzrostu   zawartości   zawiesiny   ogólnej   w   wodzie   o   więcej 

niż 30% w stosunku do zawartości zawiesiny w wodzie, do której ścieki nie są wprowadzone 
5. Zasolenie 1) Nie większe niż 40 700 

2) Wprowadzenie ścieków nie może powodować zwiększenia zasolenia wody o więcej niż 10% w stosunku do wody, 
do której ścieki nie są wprowadzane 

6. Tlen rozpuszczony (stopień 
nasycenia) 

1) co najmniej 80% (wartość średnioroczna) 
2) pojedynczy pomiar nie może wskazywać wartości mniejszej niż 60% 

7. Węglowodory 
ropopochodne 

Nie mogą być obecne w wodzie w ilościach powodujących: 
powstawanie widocznej warstwy na powierzchni wody lub osadu na skorupiakach 
szkodliwe skutki dla skorupiaków lub mięczaków 

8. Substancje 
chlorowcoorganiczne 

Stężenie każdej substancji w mięsie skorupiaków powinno być tak ograniczone, aby zapewniona była wysoka jakość 1 
produktów wytwarzanych ze skorupiaków i mięczaków 

9. Metale: 
Srebro Ag, Arsen As, Kadm 
Cd, Chrom Cr, Miedź Cu, 
Rtęć Hg, Nikiel Ni, Ołów 
Pb, Cynk Zn 

Stężenie każdej substancji w mięsie skorupiaków powinno być tak ograniczone, aby zapewniona była wysoka jakość 
produktów wytwarzanych ze skorupiaków i mięczaków 

10. Liczba   bakterii   coli   typu 
kałowego 

Nie więcej niż 300 w 1 ml w mięsie skorupiaków i mięczaków oraz w ich płynach fizjologicznych                                   1 

11. Substancje         wpływające 
na  smak  skorupiaków  lub 
mięczaków 

Stężenie mniejsze od stężenia, które może pogorszyć smak skorupiaków lub mięczaków 
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PIERWSZE SPRAWOZDANIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2004/42/WE 

W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. 

1.       Informacje ogólne i ustalenia administracyjne 

1.1.        Organ odpowiedzialny za sprawozdanie 
 

Nazwa Ministerstwo Środowiska 

Adres ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska 

Osoba kontaktowa Maria Kłokocka 

E-mail maria.klokocka6),mos.gov.pl 

Telefon + 48 22 57 92 761 

1.2.     Prosimy   wskazać   organ   lub   organy   wyznaczone   w   ramach   wdrażania   dyrektywy 

2004/42/WE zgodnie z jej art. 5, które są odpowiedzialne za: 

1) wprowadzenie   i  koordynację  programu  monitorowania  oraz   zarządzanie  nim   (na szczeblu 

krajowym); 

2) przeprowadzanie   inspekcji   i   kontroli  w  terenie   (na   szczeblu   regionalnym   i/lub 

lokalnym); 

3) egzekwowanie wymogów dyrektywy w przypadkach naruszenia jej przepisów. 

Instytucją wiodącą i odpowiedzialną za koordynację prac i notyfikację transpozycji dyrektywy 2004/42/WE jest 

Ministerstwo Środowiska (przy czym za przygotowanie i wydanie rozporządzenia w tym zakresie 

odpowiedzialne było Ministerstwo Gospodarki i Pracy). 

Wszystkie wymagania wynikające z artykułu 3 i załącznika II oraz artykułu 4 dyrektywy zostały wprowadzone 

do prawa polskiego z dniem 31 października 2005 roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 

października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 

organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, 

lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, ροζ. 1826) i zmienionym przez rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów 

(Dz.U. nr 11, ροζ. 72). 

W 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowano program monitoringu wdrażania przepisów 

dyrektywy 2004/42/WE w Polsce. W programie tym przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie, jak również 

egzekwowanie wymogów dyrektywy w przypadkach naruszenia jej przepisów powierzono    organom    Nadzoru    

Budowlanego    podległym    Głównemu    Inspektorowi    Nadzoru 



Budowlanego dla produktów objętych dyrektywą i będących równocześnie wyrobami budowlanymi. Natomiast 

przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie, jak również egzekwowanie wymogów dyrektywy w przypadkach 

naruszenia jej przepisów dla pozostałych produktów objętych dyrektywą powierzono organom Inspekcji 

Handlowej podległym Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej. Jednakże wdrożenie programu 

monitoringu do polskich przepisów prawa wymaga wprowadzenia stosownych zmian w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, ροζ. 627 z późn. zm.). Ponieważ do chwili obecnej 

do w/w ustawy nie wprowadzono odpowiednich zapisów, dlatego też nie ma w Polsce aktu prawnego, który 

wprowadzałby w życie opracowany program monitoringu oraz wyznaczałby organy odpowiedzialne za 

przeprowadzanie inspekcji oraz egzekwowanie wymogów dyrektywy. 

2.       Program monitorowania (art. 6 dyrektywy 2004/42/WE) 

2.1. Jeśli dostępna jest pisemna wersja krajowego programu monitorowania, prosimy 

w załączniku do niniejszego sprawozdania przedstawić jej kopię. 

Do chwili obecnej krajowy program monitorowania dyrektywy nie został wprowadzony do polskiego prawa. 

Natomiast koncepcja tego programu została opracowana m.in. w formie projektu rozporządzenia, na podstawie 

którego miałby on zaistnieć w polskich przepisach krajowych. 

2.2. Prosimy o krótki opis programu monitorowania wprowadzonego w celu kontroli 

przestrzegania przepisów dyrektywy 2004/42/WE, ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących elementów: 

1) limity zawartości LZO ustalone w załączniku II do dyrektywy; 

2) wymogi dotyczące etykietowania określone w art. 4 dyrektywy. 

Limity zawartości LZO ustalone z załączniku II do dyrektywy zostały wprowadzone do prawa polskiego z dniem 

31 października 2005 roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 roku w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, 

preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, ροζ. 1826) i zmienionym przez rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji 

lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w 

niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 11, ροζ. 72). Limity te 

wprowadzono dla rodzajów produktów, w wysokości oraz dla przedziałów czasowych ich obowiązywania 

zgodnych z dyrektywą. 



Te same rozporządzenia wprowadziły do prawa polskiego wymogi dotyczące etykietowania produktów objętych 

dyrektywą, zgodnie z artykułem 4 dyrektywy, przy czym w Polsce obowiązek etykietowania produktów objętych 

przepisami dyrektywy przed wprowadzeniem ich do obrotu został nałożony na producenta. 

Poza limitami zawartości LZO i wymogami dotyczącymi etykietowania produktów rozporządzenia te 

zaimplementowały do prawodawstwa polskiego wszystkie postanowienia i wymogi artykułu 3 i 4 dyrektywy 

oraz załączników I, II i III dyrektywy, za wyjątkiem art. 3, ust. 3 (indywidualne licencje na sprzedaż i zakup 

produktów do celów odnawiania i konserwacji budynków i pojazdów historycznych). Aby stworzyć system 

sprawdzający wypełnianie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz równocześnie wypełnić wymogi 

art. 6 dyrektywy opracowano program monitorowania wdrażania przepisów dyrektywy w Polsce, którego zasady 

funkcjonowania przedstawiono schematycznie w poniższej tabeli. 

Ilekroć w przedstawionym poniżej programie jest mowa o „rozporządzeniu", rozumie się przez to 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów 

(Dz.U. nr 11, ροζ. 72). 
 

Strona w programie Rola w programie Obieg informacji 

producenci              produktów 
objętych rozporządzeniem 

Ū   bieżące kontrolowanie zawartości LZO w 
produktach   objętych   rozporządzeniem, zgodne 
z metodami badań określonymi w załączniku do 
rozporządzenia 
D   wprowadzanie do obrotu na rynek Unii 
Europejskiej     tylko     tych     produktów 
objętych         rozporządzeniem,         które 
spełniają          wymagania          dotyczące 
dopuszczalnych  wartości maksymalnych LZO    
określonych    w   załączniku    do 
rozporządzenia,          z          wyłączeniem 
produktów określonych w § 1 punkt 4 
rozporządzenia 
D   zamieszczanie  na etykietach  produktów 
objętych     rozporządzeniem     informacji 
zgodnych       z       wymogami       §       4 
rozporządzenia 

 

importerzy               produktów 
objętych rozporządzeniem 

D   wprowadzanie    do    obrotu    na    rynek 
krajowy tylko tych produktów objętych 
rozporządzeniem,   co   do   których,   na 
podstawie posiadanych dokumentów lub 
przeprowadzonych     badań     zawartości LZO,   
istnieje   pewność,   że    spełniają wymagania    
dotyczące    dopuszczalnych wartości            
maksymalnych            LZO określonych        w      
załączniku        do rozporządzenia,          z          
wyłączeniem produktów określonych w § 1 punkt 
4 rozporządzenia 
Ū   kontrolowanie    czy    wprowadzane    do 

 



Strona w programie Rola w programie Obieg informacji 

 obrotu na rynek krajowy produkty objęte 
rozporządzeniem posiadają na etykietach 
informacje   zgodne   z   wymogami   §   4 
rozporządzenia, a w przypadku ich braku 
umieszczanie wymaganych informacji na 
etykietach 

 

sprzedawcy         hurtowi         i 
detaliczni produktów objętych 
rozporządzeniem 

Ū   wprowadzanie    do    obrotu    na    rynek 
krajowy tylko tych produktów objętych 
rozporządzeniem,    które    posiadają   na 
etykietach       informacje       zgodne       z 
wymogami § 4 rozporządzenia 

 

profesjonalni         użytkownicy 
końcowi  produktów  objętych 
rozporządzeniem, np. zakłady 
odnawiania pojazdów 

D   dokonywanie,         w         celach         ich 
profesjonalnego wykorzystania, bieżących 
zakupów tylko takich produktów objętych 
rozporządzeniem,    które    posiadają    na 
etykietach       informacje       zgodne       z 
wymogami § 4 rozporządzenia 

 

wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego 

Ū   przeprowadzanie planowych i doraźnych 
kontroli    producentów,    importerów    i 
sprzedawców                            produktów 
wprowadzonych   do   obrotu,   które   na mocy   
przepisów   ustawy   z    dnia    16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, 
ροζ.  881)  są wyrobami budowlanymi  i  są 
objęte  równocześnie przepisami           
rozporządzenia,           z wyłączeniem produktów 
określonych w § 1 punkt 4 rozporządzenia; 
kontrole winny obejmować       zawartość       
LZO       w produktach, zgodnie z metodami 
badań określonymi        w        załączniku        do 
rozporządzenia   oraz   zgodność   etykiet 
produktów      z      wymogami       §       4 
rozporządzenia 
ū   podejmowanie    odpowiednich    działań, 
zgodnych z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych w razie 
stwierdzenia w wyniku kontroli 
nieprawidłowości,   w   tym   prowadzenie 
postępowań     administracyjnych     w     I 
instancji 

 

wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego, cd. 

ū    sporządzanie   rocznego   sprawozdania   z 
kontroli            produktów            objętych 
rozporządzeniem  i  będących wyrobami 
budowlanymi,            zakres            takiego 
sprawozdania przedstawiono w punkcie 9.2. 
niniejszego opracowania 
ū   sporządzanie   rocznego   planu   kontroli 
produktów  objętych  rozporządzeniem  i 
będących wyrobami budowlanymi 

V przekazywanie             rocznego 
sprawozdania       z       kontroli 
produktów                   objętych 
rozporządzeniem   i   będących 
wyrobami    budowlanymi    do 
Głównego                Inspektora 
Nadzoru     Budowlanego,     w 
terminie do końca marca roku 
następnego 

V przedkładanie rocznego planu 
kontroli   produktów   objętych 
rozporządzeniem   i   będących 
wyrobami    budowlanymi    do 
zatwierdzenia           Głównemu 
Inspektorowi               Nadzoru 
Budowlanego     do     dnia     15 
listopada roku poprzedzającego 
rok objęty planem 

Główny   Inspektor   Nadzoru ū   zatwierdzanie    wojewódzkich    rocznych  
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Budowlanego 

wojewódzki inspektor 
inspekcji handlowej 

wojewódzki inspektor 
inspekcji handlowej, cd. 

planów kontroli produktów objętych 
rozporządzeniem i będących wyrobami 
budowlanymi 
D sporządzanie, na podstawie sprawozdań 
wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego oraz danych własnych, 
krajowego rocznego sprawozdania z 
kontroli produktów objętych 
rozporządzeniem i będących wyrobami 
budowlanymi, zakres takiego 
sprawozdania przedstawiono w punkcie 
9.2, niniejszego opracowania________________  

przeprowadzanie, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 
166, ροζ.1360) oraz na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 
r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz.U. nr 229, ροζ. 2275 z późn.zm.) 
planowych i doraźnych kontroli 
producentów, importerów i sprzedawców 
produktów wprowadzonych do obrotu 
oraz profesjonalnych użytkowników 
końcowych produktów wprowadzonych 
do obrotu (np. zakłady odnawiania 
pojazdów), które nie są wyrobami 
budowlanymi, a są objęte przepisami 
rozporządzenia, z wyłączeniem 
produktów określonych w § 1 punkt 4 
rozporządzenia; kontrole winny 
obejmować zawartość LZO w produktach, 
zgodnie z metodami badań określonymi w 
załączniku do rozporządzenia oraz zgodność 
etykiet produktów z wymogami § 4 
rozporządzenia 
podejmowanie odpowiednich działań, 
zgodnych z przepisami ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. nr 166, ροζ.1360) oraz 
przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 
r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz.U. nr 229, ροζ. 2275 z późn.zm.) w 
razie stwierdzenia w wyniku kontroh 
nieprawidłowości _____________________  
sporządzanie rocznego sprawozdania z 
kontroli produktów objętych 
rozporządzeniem i nie będących wyrobami 
budowlanymi, zakres takiego sprawozdania 
przedstawiono w punkcie 9.2. niniejszego 
opracowania 

przekazywanie rocznego 
sprawozdania z kontroli 
produktów objętych 
rozporządzeniem i będących 
wyrobami budowlanymi do 
Ministra Środowiska, w terminie 
do końca kwietnia roku 
następnego 

przekazywanie rocznego 
sprawozdania z kontroli 
produktów objętych 
rozporządzeniem i nie będących 
wyrobami budowlanymi do 
Głównego Inspektora Inspekcji 
Handlowej, w terminie do końca 
marca roku następnego 

 

Główny   Inspektor   Inspekcji 
Handlowej 

prowadzenie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166, 
ροζ.1360) oraz przepisów ustawy z dnia 12 
grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów (Dz.U. nr 229,      ροζ.       2275       
z       późn.zm.) 
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 postępowania               w               zakresie 
wprowadzonych      do      obrotu      lub 
oddanych   do   użytku   produktów   nie 
będących      wyrobami      budowlanymi 
niezgodnych           z           wymaganiami 
rozporządzenia V      sporządzanie, na podstawie 
sprawozdań wojewódzkich    inspektorów    
inspekcji handlowej     oraz     danych     
własnych, krajowego    rocznego    sprawozdania   
z kontroli           produktów           objętych 
rozporządzeniem      i      nie      będących 
wyrobami budowlanymi, zakres takiego 
sprawozdania przedstawiono w punkcie 9.2. 
niniejszego opracowania 

D   przekazywanie              rocznego 
sprawozdania        z        kontroli 
produktów                      objętych 
rozporządzeniem i nie będących 
wyrobami     budowlanymi     do 
Ministra Środowiska, w terminie do      
końca      kwietnia      roku następnego 

Główny   Inspektor   Inspekcji 
Handlowej, cd. 

V      sporządzanie   rocznego   planu  kontroli 
produktów objętych rozporządzeniem i nie 
będących wyrobami budowlanymi 

D   przekazywanie  rocznego  planu 
kontroli    produktów    objętych 
rozporządzeniem i nie będących 
wyrobami     budowlanymi     do 
zatwierdzenia Prezesowi Urzędu 
Ochrony        Konkurencji        i 
Konsumentów    do    dnia    15 
listopada roku poprzedzającego rok 
objęty planem 

Główny Urząd Statystyczny V     przygotowywanie      rocznych      danych 
krajowych dotyczących: 
• szacunkowej łącznej liczby podmiotów 
zaangażowanych      w      produkcję      i 
dystrybucję         produktów         objętych 
rozporządzeniem,     w     podziale      na 
producentów,  importerów  i  pozostałe 
podmioty      (sprzedawcy     hurtowi      i 
detaliczni           oraz           profesjonalni 
użytkownicy  końcowi  produktów  (np. 
zakłady odnawiania pojazdów) 
• rocznych danych krajowych dotyczących 
całkowitej   ilości   produktów   objętych 
rozporządzeniem, tj. krajowej wielkości 
produkcji, importu i dystrybucji (w kg) 
• szacunkowych        rocznych        danych 
krajowych nt. ilości produktów objętych 
zwolnieniem  zgodnie  z   §   1   punkt  4 
rozporządzenia i zgodnie z klasyfikacją 
zawartą w § 1 punkt 3 rozporządzenia 

^      przekazywanie             rocznych 
danych krajowych do Ministra 
Środowiska,   w   terminie   do końca      
kwietnia          roku następnego 
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Ministerstwo Środowiska V pełnienie  roli  instytucji wiodącej   oraz 
odpowiedzialnej         za         całościową 
koordynację prac i notyfikację dyrektywy 
2004/42/WE, a w szczególności: 

V gromadzenie        corocznych        danych 
zawartych     w     rocznych     krajowych 
sprawozdaniach  z  kontroli  produktów 
objętych                         rozporządzeniem, 
przekazywanych       przez       Głównego 
Inspektora   Nadzoru   Budowlanego    i 
Głównego         Inspektora        Inspekcji 
Handlowej,    jak    również     krajowych 
rocznych        danych        statystycznych 
przekazywanych  przez   Główny  Urząd 
Statystyczny oraz udostępnianie ich na 
życzenie Komisji Europejskiej 

V opracowywanie dla Komisji Europejskiej 
krajowych    sprawozdań    z    wdrożenia 
dyrektywy   2004/42/WE   zgodnych   ze 
wspólnym   formatem   sprawozdawczym 
ustanowionym przez Komisję 

Ū   przekazywanie                Komisji 
Europejskiej                krajowych 
sprawozdań       z       wdrożenia 
dyrektywy     2004/42/WE     w 
terminach       określonych       w 
artykule 7 dyrektywy 

Przedstawiona koncepcja programu monitorowania będzie mogła zostać wprowadzona do prawodawstwa 

polskiego po zmianie odpowiednich zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. nr 62, ροζ. 627 z późn. zm.). 

2.3.     Prosimy podać, czy przeprowadzane są inspekcje następujących podmiotów: 

1) producenci produktów objętych dyrektywą 2004/42/WE; 

2) importerzy produktów objętych dyrektywą 2004/42/WE; 

3) sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz profesjonalni użytkownicy końcowi produktów objętych 

regulacjami lub inne podmioty, np. zakłady odnawiania pojazdów, które nie są już objęte 

dyrektywą Rady 1999/13/WE. 

Jeśli inspekcje tych podmiotów są przeprowadzane, prosimy zwięźle opisać: 

1) rodzaj przeprowadzanych inspekcji (wizyty na miejscu, pobieranie próbek i analizy 

produktów, sprawdzanie zapasów i danych nt. sprzedaży, kontrole etykiet, inne); 

2) częstotliwość przeprowadzania inspekcji (systematyczne inspekcje coroczne, inspekcje 

ograniczone do najważniejszych producentów/importerów, inspekcje losowe, inne). 

W opracowanej koncepcji monitoringu dyrektywy przewiduje się przeprowadzanie inspekcji producentów, 

importerów, sprzedawców hurtowych i detalicznych oraz profesjonalnych użytkowników końcowych produktów 

objętych dyrektywą. Kontrole winny obejmować pobieranie próbek produktów i sprawdzanie w nich zawartości 

LZO przy zastosowaniu metod analitycznych określonych w załączniku III dyrektywy, sprawdzanie zapasów i 

danych dotyczących sprzedaży oraz sprawdzanie zgodności etykiet produktów ze stanem faktycznym i 

wymogami artykułu 4 dyrektywy. Kontrole mają być prowadzone jako systematyczne 



kontrole coroczne, ujęte w przygotowywanym przez organy inspekcyjne planie kontroli, jak również jako 

kontrole losowe i doraźne. 

Ponieważ  program  monitorowania  dyrektywy  nie  ukazał   się  w  formie  aktu  prawnego,   dlatego  w 

przepisach   polskich   nie   zostały   do   tej   pory  wskazane   organy  właściwe   do   kontroli  wypełniania 

postanowień dyrektywy. W wyniku takiego stanu rzeczy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku 

nie   były   przeprowadzane   żadne   inspekcje   producentów,   importerów,   sprzedawców  hurtowych   i 

detalicznych oraz profesjonalnych użytkowników końcowych produktów objętych dyrektywą. 

Wobec powyższego Ministerstwo Środowiska zwróciło się do 28 największych producentów krajowych 

wyrobów   objętych   dyrektywą   z   prośbą   o   udzielenie   odpowiedzi   na   pytania   dotyczące   zasad 

funkcjonowania zakładowych systemów kontroli produkowanych wyrobów w zakresie: 

sprawdzania  dopuszczalnej  wartości maksymalnej  zawartości LZO  w produkowanych  farbach i 

lakierach, 

stosowania referencyjnych metod analitycznych, oraz 

etykietowania produkowanych wyrobów. 

2.4. Prosimy podać liczbę przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów, które 

zostały poddane inspekcji w 2007 r., oraz, w miarę możliwości, liczbę inspekcji zaplanowanych na 

2008 r. W miarę możliwości prosimy także podać szacunkową łączną liczbę podmiotów 

zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów oraz całkowitą ilość produktów (wielkość 

produkcji i dystrybucji w danym państwie członkowskim w 2007 r.): 

W krajowej branży farb i lakierów operuje ponad 150 producentów. Zdecydowana większość z nich to mali 

producenci o zasięgu lokalnym. Widoczny udział w rynku i zatrudnienie powyżej 50 pracowników posiada 

około 20 krajowych producentów farb i lakierów. Z tej liczby 6 producentów pokrywa ponad 60% rynku 

krajowego. Wg szacunkowych danych całkowita wielkość produkcji wyrobów objętych dyrektywą wyniosła w 

2007 roku w Polsce około 350 000 000 kg. 

Znacznie większa jest liczba istniejących w kraju dystrybutorów i importerów i trudno jest, choćby w 

przybliżeniu, oszacować ich liczbę, zwłaszcza, że zdecydowana większość z nich rozprowadza poza wyrobami 

lakierowymi szeroką gamę innych produktów chemicznych. Również czołowi wytwórcy farb i lakierów 

poszerzają dynamicznie własną sieć dystrybucyjną. Szacuje się, że udział importu stanowi ok. 20% krajowego 

rynku farb i lakierów. 

Wobec braku, w 2007 roku, inspekcji przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów 

objętych dyrektywą przeprowadzono ankietyzację 28 największych krajowych producentów farb i lakierów. 

Odpowiedzi na zadane pytania otrzymano od 15 producentów. Wg szacunkowych danych producenci ci 

wyprodukowali w 2007 roku ponad 50% krajowej wielkości produkcji wyrobów objętych dyrektywą. 



2.5. W jaki sposób właściwe organy sprawdzają, czy zgodność z przepisami została stwierdzona 

przy użyciu referencyjnych metod pomiaru opisanych w załączniku III do dyrektywy 

2004/42/WE? 

Ponieważ nie ukazał się akt prawny wprowadzający program monitorowania dyrektywy, a co za tym idzie nie 

zostały wskazane organy właściwe do kontroli, nie ma również wypracowanych procedur sprawdzających czy 

zgodność z przepisami została stwierdzona przy użyciu referencyjnych metod pomiaru opisanych w załączniku 

III do dyrektywy. 

2.6. Jeśli w stosowanie dyrektywy 2004/42/WE zaangażowanych jest kilka organów (patrz: pkt 

1.2 powyżej), prosimy podać, jakie środki podjęto w celu zapewnienia możliwie najbardziej 

jednolitego stosowania dyrektywy na całym terytorium. 

Opracowana koncepcja programu monitoringu dyrektywy w Polsce zakłada wykonywanie zadań inspekcyjnych i 

egzekucyjnych (w razie stwierdzenia nieprawidłowości) przez dwa rodzaje organów inspekcyjnych. Przewiduje 

się, że organy Nadzoru Budowlanego będą odpowiedzialne za inspekcje produktów objętych dyrektywą, które są 

równocześnie wyrobami budowlanymi, natomiast organy Inspekcji Handlowej będą odpowiedzialne za inspekcje 

wszystkich pozostałych wyrobów objętych dyrektywą. Podział taki wynika z zakresu kompetencyjnego obu 

wymienionych organów inspekcyjnych. Z uwagi na fakt, iż oba wymienione organy posiadają podobne 

uprawnienia kontrolne, uprawnienia do wydawania odpowiednich zaleceń i/lub nakładania kar w razie 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz zbliżoną strukturę terenową i wykonują swoje zadania na obszarze całego 

kraju, zakłada się, że po wprowadzeniu w Polsce programu monitoringu zostaną osiągnięte jednolite zasady 

stosowania dyrektywy na terenie całego kraju. 

2.7. Według jakich zasad nakłada się kary za naruszenia przepisów krajowych przyjętych na 

podstawie art. 10 dyrektywy 2004/42/WE? 

W opracowanym programie monitorowania dyrektywy założono, że system kar za naruszenia krajowych 

przepisów implementujących wymogi dyrektywy 2004/42/WE będzie identyczny, jak stosowany obecnie, na 

mocy obowiązujących przepisów, przez organy Nadzoru Budowlanego i organy Inspekcji Handlowej tj. organy 

przewidziane jako inspekcyjne w programie monitorowania 

2.8.    W miarę możliwości prosimy podać szacunkową łączną liczbę personelu zaangażowanego w   

monitorowanie    i    kontrolę,    jego    kwalifikacje    oraz    szacunkowe    roczne    koszty 



monitorowania w EUR (personel, pobieranie i analiza próbek, kontrole etykietowania, 

egzekwowanie przepisów, inne koszty). 

Oszacowanie liczebności personelu zaangażowanego w monitorowanie i kontrolę dyrektywy oraz rocznych 

kosztów monitorowania dyrektywy 2004/42/WE będzie możliwe po wprowadzeniu do prawa polskiego 

programu monitorowania. 

3.       Najważniejsze wyniki monitorowania w 2007 r. (art. 7 dyrektywy 2004/42/WE) 

Wobec braku, w 2007 roku, inspekcji przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów 

objętych dyrektywą przeprowadzono ankietyzację 28 największych krajowych producentów farb i lakierów. 

Odpowiedzi na zadane pytania otrzymano od 15 producentów. 

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że zdaniem krajowych producentów produktów objętych dyrektywą, 

dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO nie są w ich wyrobach przekraczane. Podstawą 

dotrzymania wymagań dotyczących zawartości LZO w farbach i lakierach jest ustalenie odpowiednich receptur, 

które zapewniają dotrzymanie wymaganych poziomów LZO w zależności od kategorii produktu. Dlatego też 

przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 

wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do 

odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, ροζ. 1826), implementującego po raz pierwszy dyrektywę do prawa 

polskiego, producenci poddali szczegółowej analizie dotychczasowe receptury i tak je skorygowali, aby 

wszystkie wyroby spełniały te wymogi. Każdy wyrób podlegający rozporządzeniu jest produkowany zgodnie z 

recepturą technologiczną, która spełnia wymagania odnośnie dopuszczalnych zawartości LZO, uwzględniając 

maksymalne, dopuszczalne rozcieńczenie produktu przez końcowego użytkownika. Dotrzymywanie określonych 

poziomów LZO w trakcie procesu produkcji jest zapewnione poprzez automatyczne dozowanie surowców. 

Proces jest nadzorowany i powtarzalny, nie występują więc odstępstwa wpływające na zawartość LZO. 

W zakładach objętych Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 kontroluje się wszystkie partie produkcyjne. 

Kontrola LZO jest jednym z parametrów odbioru produktu. Badania produkowanych wyrobów pod katem 

zawartości LZO prowadzone są w czasie produkcji wyrobów lub z prób referencyjnych pobieranych w trakcie 

konfekcjonowania wyrobów. W zakładach tych badania produktów zawierających LZO wg metod 

referencyjnych podanych w załączniku III dyrektywy zostają zlecane do zewnętrznych laboratoriów 

akredytowanych, szczególnie w przypadku obecności w produktach rozpuszczalników reaktywnych. 

Niektóre zakłady produkujące wyroby wodorozcieńczalne, w których zawartość LZO jest mała lub zerowa, nie 

prowadzą ciągłej kontroli zawartości LZO w wyrobach. Sprawdza się kontrolnie wytypowane wyroby metodą 

chromatografii gazowej,  a  znając  dokładnie ich recepturę  porównuje  się wyniki z 



wartościami obliczonymi Jeżeli wyniki są zbliżone i poniżej określonych limitów, to zawartość LZO wyrobu 

określana jest na podstawie receptury. 

Referencyjne metody analityczne określone w załączniku III dyrektywy mogą być stosowane jedynie przez 

specjalistyczne laboratoria i dlatego w przypadku mniejszych producentów są one stosowane okresowo i w 

ograniczonym zakresie. W praktyce zawartość LZO w wyrobach wodorozcieńczalnych jest kontrolowana przez 

producentów farb i lakierów metodą obliczeniową, a wyrobów rozpuszczalnikowych zgodnie z normą PN-EN 

ISO 11890-1: 2007 Farby i lakiery. Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Część 1. 

Metoda różnicowa. Dla niektórych wyrobów zawartość LZO była dodatkowo określona w akredytowanych 

laboratoriach zewnętrznych gdzie badania wykonano zarówno w/w metodą różnicową jak metodą chromatografii 

gazowej zgodnie z normą PN-EN ISO 11890-2: 2002 Farby i lakiery. Oznaczanie lotnych substancji 

organicznych (VOC). Część 2 Metoda chromatograffi gazowej. W przypadku potwierdzenia zgodności obu 

metodyk większość producentów poprzestaje na stosowaniu metody różnicowej, która jest znacznie tańsza. 

Z informacji udzielonych przez krajowych producentów produktów objętych dyrektywą wynika, że wszyscy 

stosują się do przepisów obowiązujących zakresie etykietowania wyrobów, zgodnych z wymogami art. 4 

dyrektywy. Stosowane etykiety zawierają kategorię produktu, dopuszczalną zawartość LZO w g/l oraz 

maksymalną wartość LZO (w g/l) w produkcie gotowym do użytku. 

W zakładach, w których wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000, obejmujący systemy kontroli 

surowców, produktów, opakowań i etykiet, wszystkie partie etykiet produktów podlegają kontroli. Niektórzy 

producenci na opakowaniach farb przemysłowych, nie spełniających wymagań dyrektywy umieszczają etykietę z 

napisem „do stosowania wyłącznie w instalacjach". 

4.      Zwolnienia udzielone na podstawie att. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/42/WE 

4.1.     W jaki sposób ustanowiono system odstępstw przewidziany w art. 3 ust. 2 dyrektywy 

2004/42/WE? 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 

wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do 

odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 11, ροζ. 72), implementującym wymagania dyrektywy 2004/42/WE do prawa 

polskiego, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do produktów stosowanych wyłącznie w instalacjach, o 

których mowa w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz.2181). Przywołany rozdział 6 rozporządzenia Ministra 

Środowiska implementuje do prawa polskiego wymogi Dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w 

sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych 

rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych 



urządzeniach, a instalacje o których w nim mowa to instalacje uprawnione zgodnie z art. 3 lub art. 4 dyrektywy 

1999/13/WE. 

4.2. Jaki system kontroli wprowadzono w celu sprawdzania, czy produkty objęte odstępstwem 

na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/42/WE nie są sprzedawane zakładom, które nie 

zostały zarejestrowane ani uprawnione zgodnie z art. 3 lub art. 4 dyrektywy 1999/13/WE, 

ani w nich używane? 

W opracowanej koncepcji programu monitorowania przewidziano m.in. kontrole dokumentów dotyczących 

sprzedaży. Na podstawie kontroli tych dokumentów będzie można stwierdzić czy produkty objęte odstępstwem 

od wymagania zgodności z postanowieniami dyrektywy na mocy zapisów art. 3 ust. 2 są sprzedawane przez ich 

producentów krajowych oraz importerów i dystrybutorów wyłącznie dla instalacji uprawnionych czyli 

spełniających wymogi art. 3 lub art. 4 dyrektywy 1999/13/WE. 

4.3. W miarę możliwości prosimy podać szacunkową ilość produktów objętych zwolnieniem w 

2007 r. (zgodnie z klasyfikacją w załączniku I do dyrektywy 2004/42/WE). 

Na podstawie dostępnych danych całkowitą krajową wielkość produkcji wyrobów objętych zwolnieniem w 2007 

roku można oszacować na ok. 10 000 000 kg. 

5. Indywidualne licencje udzielone na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy 2004/42/WE 

5.1. Czy skorzystano z możliwości udzielania indywidualnych licencji przewidzianej w art. 3 ust. 3 

dyrektywy 2004/42/WE? 

Polska nie skorzystała z możliwości udzielania indywidualnych licencji przewidzianej w art. 3 ust.  3 

dyrektywy 2004/42/WE 

6. Inne istotne informacje 

6.1. Prosimy opisać największe trudności, na jakie natrafiono przy opracowywaniu i wdrażaniu programu 

monitorowania, w tym ewentualne problemy z wdrażaniem dyrektywy oraz problemy 

administracyjne wiążące się z wdrożeniem danego konkretnego programu monitorowania. W jaki 

sposób trudności te zostały pokonane? 

W Polsce na największe trudności natrafiono przy wprowadzeniu do prawa krajowego opracowanego programu 

monitorowania wdrażania przepisów dyrektywy. Wdrożenie programu monitoringu wymaga 



bowiem wprowadzenia zmian i stosownych zapisów do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. nr 62, ροζ. 627 z późn. zm.), co wiąże się z długotrwałymi pracami legislacyjnymi, 

wywiązaniem się z obowiązku konsultacji społecznych oraz przyjęcia odpowiedniej nowelizacji ustawy przez 

polski parlament. 

6.2.     Prosimy przedstawić  wszelkie  inne  istotne  uwagi,  sugestie  lub  informacje  dotyczące wdrożenia 

dyrektywy 2004/42/WE. 

W trakcie przygotowywania niniejszego sprawozdania napotkano na trudności w skompletowaniu danych 

dotyczących istniejącej liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów objętych 

dyrektywą, jak również całkowitej krajowej wielkości produkcji i dystrybucji tych wyrobów oraz produkcji i 

dystrybucji wyrobów objętych odstępstwem na podstawie art.3 ust. 2 dyrektywy. Powodem takiego stanu rzeczy 

jest fakt, że Główny Urząd Statystyczny gromadzi wszelkie dane dotyczące istniejących podmiotów, produkcji 

oraz handlu zagranicznego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 

Usług (PKWiU) oraz Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN). Klasyfikacje te 

odpowiadają stosowanym w Unii Europejskiej Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej 

(NACE), Klasyfikacji Produktów wg Działalności (СРА) oraz Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu 

Zagranicznego (CN). Niestety stosowane w statystyce krajowej i europejskiej klasyfikacje i nomenklatury nie 

pokrywają się z klasyfikacją farb i lakierów oraz produktów do odnawiania pojazdów przyjętą w dyrektywie. 

Fakt ten uniemożliwia zgromadzenie danych potrzebnych do wypełnienia sprawozdania. Podane w niniejszym 

sprawozdaniu dane ilościowe zostały oszacowane na podstawie informacji podanych przez 15 krajowych 

producentów w przeprowadzonej ankiecie. 



THE FIRST REPORT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2004/42/EC 

IN THE PERIOD FROM 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2007 

1.      General Information and administrative arrangements 
 

1.1.   Authority responsible for the present report 

Name Ministry of the Environment 

Address 52/54 Wawelska 52/54 Street, 00-922 Warsaw, Poland 

Contact person Maria Klokocka 

E-mail Maria.klokocka@mos.gov.pl 
Phone + 48 22 57 92 761 

1.2.     In the framework of the implementation of Directive 2004/42/EC, please indicate 

the authority or authorities designated pursuant to Article 5 of that Directive and 

responsible for: 

(1) establishing, coordinating and managing the monitoring programme (at na-

tional level); 

(2) carrying out inspections and checks in the field (at regional and/or local 

level); 

(3) enforcing the requirements of that Directive in the case of infringements 

The Ministry of the Environment is the leading institution responsible for the overall coordina-

tion of the work and for the notification of the transposition of Directive 2004/42/EC to the 

Community (and the Ministry of Economy and Labour was responsible for the preparation and 

issue of a Regulation in this scope). 

All the requirements under Article 3 and Annex II as well as Article 4 of the Directive were 

transposed into Polish legislation on 31 October 2005 by the Regulation of the Minister of 

Economy and Labour of 20 October 2005 on the detailed requirements for the limitation of the 

emissions of volatile organic compounds due to the use of organic compounds in certain paints, 

varnishes and vehicle refinishing preparations (Official Journal of the Laws, No. 216, Item 1826), 

amended by the Regulation of the Minister of Economy of 16 January 2007 on the detailed 

requirements for the limitation of the emissions of volatile organic compounds due to the use of 
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organie compounds in certain paints, varnishes and vehicle refinishing preparations (Official Jour-

nal of the Laws, No. 11, Item 72). 

In 2007, on commission from the Ministry of Economy, the programme to monitor the im-

plementation of the provisions of Directive 2004/42/EC in Poland was developed. In this pro-

gramme, the conduct of inspections and checks in the field as well as the enforcement of the 

requirements of the Directive in the case of infringements were entrusted to the authorities of 

the Building Supervision subordinate to the Chief Inspector for Building Supervision for the 

products which were covered by the Directive and were at the same time building products. In 

turn, the conduct of inspections and checks in the field as well as the enforcement of the re-

quirements of the Directive in the case of infringements for the other products were entrusted 

to the authorities of the Trade Inspectorate subordinate to the Chief Inspector of the Trade In-

spectorate. However, the incorporation of the monitoring programme into the provisions of 

Polish legislation requires the introduction of appropriate amendments to the Environmental 

Protection Act of 27 April 2001 (Official Journal of the Laws, No. 62, Item 627, as amended). 

Since no relevant provisions were entered in this Act so far, there is no legal act in Poland which 

would bring into effect the monitoring programme developed and designate the authorities re-

sponsible for the conduct of inspections and the enforcement of the requirements of the Directive. 

2.        Monitoring Programme (Article 6 of Directive 2004/42/EC) 

2.1. If a written version of the national monitoring program is available, please pro 

vide a copy of it in the annex to the report. 

To date the national programme to monitor compliance with the Directive has not been incorpo-

rated into the Polish legislation. However, the concept of this programme was drafted e.g. in the 

form of a Regulation pursuant to which it could be part of the Polish national regulations. 

2.2. Please briefly describe the programme established to monitor and verify compli 

ance with Directive 2004/42/EC with particular reference to the following ele 

ments: 

(1) the VOC limit values set out in Annex II to that Directive; 

(2) the labelling requirements laid down in Article 4 of that Directive. 

The VOC limit values set out in Annex II to the Directive were transposed into Polish legislation on 

31 October 2005 by the Regulation of the Minister of Economy and Labour of 20 October 

2005 on the detailed requirements for the limitation of the emissions of volatile organic com- 



pounds due to the use of organic compounds in certain paints, varnishes and vehicle refinishing 

preparations (Official Journal of the Laws, No. 216, Item 1826), amended by the Regulation of the 

Minister of Economy of 16 January 2007 on the detailed requirements for the limitation of the 

emissions of volatile organic compounds due to the use of organic compounds in certain paints, 

varnishes and vehicle refinishing preparations (Official Journal of the Laws, No. 11, Item 72). 

These limit values were set out for the types of products, at levels and time intervals of application in 

conformity with the Directive. 

The same Regulations brought into Polish legislation the labelling requirements for the products 

covered by the Directive, in accordance with Article 4 of the Directive; moreover, in Poland, the 

labelling requirement for the products covered by the provisions of the Directive prior to their plac-

ing on the market was imposed on their manufacturers. 

In addition to the VOC content limit values and the labelling requirements for products, these Regu-

lations implemented into Polish legislation all the provisions and requirements of Articles 3 and 4 

of the Directives as well as Annexes I, II and III to the Directive, with the exception of Article 3 

(3) (individual licences for the sale and purchase of products for the purposes of restoration and 

maintenance of buildings and vintage vehicles). In order to set up a system to verify compliance 

with the provisions of the Regulation of the Minister of Economy and, at the same time, to meet the 

requirements of Article 6 of the Directive, a program was developed to monitor the implementa-

tion of the provisions of the Directive in Poland. The principles of the functioning of the pro-

gramme are presented schematically in the following table. 

Whenever in the programme presented below reference is made to the "Regulation", it is under-

stood to mean the Regulation of the Minister of Economy of 16 January 2007 on the detailed 

requirements for the limitation of the emissions of volatile organic compounds due to the use of 

organic compounds in certain paints, varnishes and vehicle refinishing preparations (Official Jour-

nal of the Laws, No. 11, Item 72). 
 

Party in the programme Role in the programme Information flow 
Manufacturers of prod-
ucts covered by the 
Regulation 

D The checking on a current basis of 
the VOC content in products covered 
by the Regulation, in accordance 
with the testing methods set out in 
the Annex to the Regulation 
D The placing on the European Un-
ion market of only those products 
covered by the Regulation that meet 
the requirements for the maximum 
VOC limit values laid down in the 
Annex to the Regulation, with the 
exclusion of the products listed in § 1 
(4) of the 

 



Party in the programme 

Importers of products 
covered by the Regula-
tion 

Wholesalers and retail-
ers of products covered 
by the Regulation 

Professional end-users 
of products covered by 
the Regulation, e.g. ve-
hicle refinishing installa-
tions 

Voivodship Inspector 
for Building Supervision 

Role in the programme 
Regulation D The featuring of 
information consistent with the 
requirements of § 4 of the 
Regulation in the labels of products 
covered by the Regulation 
D The placing on the domestic 

market of only those products 
covered by the Regulation for 
which, on the basis of documents 
in possession or tests carried out 
to identify VOC content, it is cer-
tain that they meet the require-
ments for the maximum VOC 
limit values laid down in the An-
nex to the Regulation, with the 
exclusion of the products listed in 
§ 1 (4) of the Regulation 

D Checking whether the products 
covered by the Regulation which 
are placed on the domestic mar-
ket feature in their labels infor-
mation consistent with the re-
quirements of § 4 of the Regula-
tion; and, in its absence, the fea-
turing of the required information 
in the labels 

D The placing on the domestic 
market of only those products 
covered by the Regulation that 
feature in their labels information 
consistent with the requirements 
of § 4 of the Regulation________  

D The purchasing on a current ba 
sis, for professional use purposes, 
of only those products covered by 
the Regulation that feature in 
their labels information consis 
tent with the requirements of § 4 
of the Regulation_____________  

Ū The conduct of planned and ad 
hoc inspections on manufactur-
ers, importers and sellers of the 
products placed on the market 
which, pursuant to the provisions 
of the Act of 16 April 2004 on 
Building Products (Official Jour-
nal of the Laws No. 92, Item 881) 
are building products and are, at 
the same time, covered by the 
provisions of the Regulation, with 
the exclusion of the products 
listed in § 1 (4) of the Regulation; 

Information flow 



Party in the programme Role in the programme Information flow 
 the inspections should cover the 

VOC content in products, in ac-
cordance with the testing methods 
laid down in the Annex to the 
Regulation,  and  compliance  of the 
labels of products with the 
requirements of § 4 of the Regulation 
D The use of relevant measures, 
consistent with the provisions of the 
Act of 16 April  2004  on Building 
Products in the event that 
irregularities are found in the course 
of an inspection, including the 
conduct of first-instance ad-
ministrative proceedings 

 

Voivodship Inspector 
for Building Supervi-
sion, continued 

D The preparation of an annual re-
port on the inspections on products 
which are covered by the Regulation   
and    are    building products; the 
scope of such a report is set out in 
section 9.2 of this paper 
D The preparation of an annual plan 
of the inspections on products which 
are covered by the Regulation and 
are building products 

V The submission of an 
annual report on the in 
spections on products 
which are covered by the 
Regulation and are build 
ing products to the 
Chief Inspector for 
Building Supervision by 
the end of March of the 
subsequent year 

V The submission of an 
annual plan of the in 
spections on products 
which are covered by the 
Regulation and are build 
ing products to the Chief 
Inspector for Building 
Supervision by 15 No 
vember of the year pre 
ceding the year covered 
by the plan 

Chief Inspector for 
Building Supervision 

D The approval of Voivodship an-
nual plans of the inspections on 
products which are covered by the 
Regulation and are building products 
D The preparation, on the basis of 
the reports of Voivodship Inspectors 
for Building Supervision and own 
data, of a national annual report on 
the inspections on products which 
are covered by the Regulation    and    
are    building products; the scope of 
such a report is set out in section 9.2 
of this paper 

D The submission of an 
annual plan of the inspec-
tions on products which 
are covered by the Regu-
lation and are building 
products to the Minister of 
the Environment by the 
end of Aril of the subse-
quent year 



Party in the programme 
Voivodship Inspector of 
the Trade Inspectorate 

Voivodship Inspector of 
the Trade Inspectorate 
continued 

Chief Inspector of the 

Role in the programme 
D The conduct, pursuant to the pro-

visions of the Act of 30 August 
2002 on the System for Confor-
mity Assessment (Official Jour-
nal of the Laws No. 166, Item 
1360) and pursuant to the provi-
sions of the Act of 12 December 
2003 on General Product Safety 
(Official Journal of the Laws No. 
229, Item 2275, as amended), of 
planned and ad hoc inspections 
on the manufacturers, importers 
and sellers of products placed on 
the market and the professional 
end-users of products placed on 
the market (e.g. vehicle refmish-
ing installations), which are not 
building products and are covered 
by the Regulation, with the 
exclusion of the products listed in 
§ 1 (4) of the Regulation; the in-
spections should cover the VOC 
content in products, in accordance 
with the testing methods laid 
down in the Annex to the 
Regulation, and compliance of 
the labels of products with the 
requirements of § 4 of the Regu-
lation 

D The use of relevant measures, 
consistent with provisions of the 
Act of 30 August 2002 on the 
System for Conformity Assess 
ment (Official Journal of the 
Laws No. 166, Item 1360) and 
the provisions of the Act of 12 
December 2003 on General 
Product Safety (Official Journal 
of the Laws No. 229, Item 2275, 
as amended) in the event that ir 
regularities are found in the 
course of an inspection ________  

D The preparation of an annual re-
port on the inspections on prod-
ucts which are covered by the 
Regulation and are not building 
products, the scope of such a re-
port is set out in section 9.2 of 
this paper 

I    The  conduct,  pursuant  to  the 

Information flow 

D The submission of an 
annual report on the in 
spections on products 
which are covered by the 
Regulation and are not 
building products to the 
Chief Inspector of the 
Trade Inspectorate by the 
end of March of the sub- 
sequent year __________  



Party in the programme Role in the programme Information flow 
Trade Inspectorate provisions of the Act of 30 Au-

gust 2002  on the  System for 
Conformity   Assessment   (Official 
Journal of the Laws No. 166, Item 
1360) and the provisions of the Act 
of 12 December 2003 on General 
Product Safety (Official  Journal  of 
the  Laws No.     229,     Item    2275,  
as amended),   of proceedings   for 
products placed on the market or 
commissioned   which   are   not 
building products  and  do  not meet 
the  requirements  of the Regulation I 
The preparation, on the basis of the 
reports of Voivodship  Inspectors of 
the Trade Inspectorate and own data, 
of a national annual report on the 
inspections on products which are 
covered by the Regulation and are 
not building products; the scope of 
such a report is set out in section 9.2 
of this paper 

D The   submission   of   an 
annual plan of the inspections 
on products which are 
covered by the Regulation 
and are not building products 
to  the Minister of the 
Environment by the end of 
Aril of the subsequent year 

Chief Inspector of the 
Trade Inspectorate con-
tinued 

I    The preparation of an annual plan 
of inspections on products which are 
covered by the Regulation and are 
not building products 

D The   submission   of   an 
annual plan of inspections on  
products   which   are covered 
by the Regulation and are not 
building products for 
approval to the President of 
the Office for the Protection 
of Competition    and    Con-
sumers by 15 November of 
the year preceding the year 
covered by the plan 

Main Statistical Office I    The preparation of annual na-
tional data concerning: 
• the estimated total number of 
operators involved in the pro 
duction and distribution of prod 
ucts covered by the Regulation, 
with a division into manufactur 
ers, importers and the other op 
erators    (wholesalers,    retailers 
and  professional   end-users   of 
products (e.g. vehicle refinishing 
installations)) 
• annual national data concerning
the  total  number  of products 
covered by the Regulation, i.e. 
the national levels of manufac- 

I    The  submission of annual 
national data to the Minister 
of the Environment by the 
end of April of the 
subsequent year 



Party in the programme Role in the programme Information flow 
 ture, import and distribution (in

kg) •    estimated annual national 
data concerning the number of prod-
ucts covered by the exemption under 
§ 1 (4) of the Regulation, in 
accordance with the classification 
contained in § 1 (3) of the Regulation

 

Ministry   of the   Envi-
ronment 

I    The performance of the role of 
the leading institution responsible for 
the overall coordination of the work 
and the notification of Directive 
2004/42/EC, in particular: 
I    The collection of annual data 
contained in annual national reports   
on   the   inspections   on products 
covered by the Regulation as 
submitted by the Chief Inspector for 
Building Supervision and the Chief 
Inspector of the Trade Inspectorate   
as well as annual national data 
submitted by the Min Statistical 
Office and their provision on request 
to the European Commission 
I    The preparation of national re-
ports on the implementation of 
Directive   2004/42/EC   for  the 
European Commission,  consistent 
with the common reporting format 
laid down by the Commission 

D The   submission   of na-
tional reports on the im-
plementation of Directive 
2004/42/EC to the European 
Commission on the dates set 
out in Article 7 of the 
Directive 

The presented concept of the monitoring programme may be incorporated into Polish legisla-

tion after relevant amendments have been made to the Environmental Protection Act of 27 

April 2001 (Official Journal of the Laws No. 62, Item 627, as amended). 

2.3.     Please indicate whether inspections are carried out on the following operators: 

(1) manufacturers of products covered by Directive 2004/42/EC; 

(2) importers of products covered by Directive 2004/42/EC; 

(3) wholesalers, retailers, professional end-users of regulated products or other 

operators, including for instance vehicle refínishing installations no longer 

covered by Council Directive 1999/13/EC. 



Further, if those inspections are carried out please briefly describe: 

(1) types of inspections carried out (on-site visits, sampling and product analyses, 

verifying stocks and sales data, checks on labelling, others); 

(2) frequency of inspections carried out (systematic annual inspections, inspec-

tions limited to the most important manufacturers/importers, random inspec-

tions, others). 

The developed concept of the monitoring of compliance with the Directive envisages that 

inspections will be carried out on manufacturers, importers, wholesalers, retailers and pro-

fessional end-users of products covered by the Directive. The inspections should include 

sampling of products and verification of VOC content in them using the analytical methods set 

out in Annex III to the Directive, verifying stocks and sales data as well as checking 

compliance of the product labels with the actual status and the requirements of Article 4 of the 

Directive. The inspections are to be carried out as systematic annual inspections, contained m an 

inspection plan prepared by the inspection authorities, as well as random and ad hoc inspections. Since 

the programme to monitor compliance with the Directive has not appeared in the form of a 

legal act, to date Polish legislation has not indicated the authorities competent to verify 

compliance with the provisions of the Directive. Due to such a situation, in the period from 1 

January to 31 December 2007 no inspections were carried out on manufacturers, importers, 

wholesalers, retailers and professional end-users of products covered by the Directive. In the 

light of this, the Ministry of the Environment asked the 28 largest domestic manufacturers of 

products covered by the Directive to answer questions concerning the principles of functioning of 

in-plant control systems for the products manufactured in the scope of: 

the verification of the maximum VOC content limit values in the paints and varnishes 

manufactured, 

the application of reference analytical methods; and 

the labelling of the products manufactured. 

2.4. Please indicate the number of enterprises involved in the production and distri-

bution of products that were inspected in 2007, and, if possible, the number of in-

spections planned for 2008 preferably by completing the following table. If avail-

able, please also indicate an estimate of the total number of actors involved in the 

production and distribution of products and the total quantities of products con-

cerned (produced and distributed in 2007 in respective Member State): 



More than 150 manufacturers operate in the domestic sector of paints and varnishes. The over-

whelming majority of them are small manufacturers operating on a local scale. About 20 domes-

tic manufacturers of paints and varnishes have a visible share in the market and employ more 

than 50 persons. Of these, 6 manufacturers meet more than 60% of the demand on the domestic 

market. Estimated data indicate that the total quantity of products covered by the Directive which 

were manufactured in Poland amounted in 2007 to about 350,000,000 kg. A much larger number 

of distributors and importers operate in the country and it would be difficult, even approximately, to 

estimate their number; particularly so as the overwhelming majority of them distribute a wide 

variety of chemical products apart other than varnish-type products. The leading manufacturers 

of paints and varnishes also dynamically expand their own distribution networks. It is estimated 

that imports account for about 20% of the domestic market of paints and varnishes. 

In the light of the fact that in 2007 no inspections were conducted on the operators involved in 

the production and distribution of products covered by the Directive, the 28 largest domestic 

manufacturers of paints and varnishes were surveyed. 15 manufacturers responded to the ques-

tions. Estimated data indicate that in 2007 these manufacturers produced more than 50% of the 

national output of products covered by the Directive. 

2.5. How do the competent authorities verify that compliance has been established 

using the reference measurement methods described in Annex III to Directive 

2004/42/EC? 

Since no legal act introducing a programme to monitor compliance with the Directive has 

been adopted and, as a result, no authorities competent to verify compliance have been estab-

lished, no procedures have been adopted, either, to verify compliance with the regulations 

using the reference measurement methods described in Annex III to the Directive. 

2.6. If several authorities are involved in the implementation of Directive 2004/42/EC 

(refer to point 1.2 above), please indicate the measures taken to ensure the most 

uniform possible implementation of that Directive throughout the whole terri 

tory. 

The developed concept of the programme to monitor compliance with the Directive in Poland 

provides for the performance of inspection and enforcement tasks (in the event that ir-

regularities are found) by two types of the inspection authorities. It is envisaged that the 

Building Supervision authorities will be responsible for inspections on products covered by 



the Directive which are, at the same time, building products, whereas the Trade Inspectorate 

authorities will be responsible for inspections on all the other products covered by the Direc-

tive. This division results from the ranges of competence of these two types of inspection 

authorities. In the light of the fact that both of these authorities have similar control powers, 

the powers to issue relevant recommendations and/or impose penalties in the event that ir-

regularities are found and as they also have a similar field structure and carry out their tasks 

throughout the country, it is assumed that after the monitoring programme has been adopted 

in Poland uniform principles of the application of the Directive will be implemented 

throughout the country. 

2.7. What are the rules on penalties applicable to infringement of the national provi 

sions adopted pursuant to Article 10 of Directive 2004/42/EC? 

In the developed programme to monitor compliance with the Directive, it was assumed that 

the system of penalties for infringement of the national provisions implementing the re-

quirements of Directive 2004/42/EC would be the same as the one applied now, pursuant to 

the existing regulations, by the Building Supervision authorities and the Trade Inspectorate 

authorities, i.e. the authorities envisaged as the inspection ones in the monitoring programme. 

2.8. If possible, please provide an estimate of the total number of staff involved in 

monitoring and control, their qualifications as well as the estimated monitoring 

costs in EUR per year (personnel, sampling and analysing, checks on labelling, 

enforcement, other costs) 

It will be possible to estimate the number of the staff involved in monitoring and control of 

compliance with the Directive as well as the annual costs of monitoring compliance with Direc-

tive 2004/42/EC after the monitoring programme has been incorporated into Polish legislation. 

3.        Key results of the monitoring programme carried out in 2007 (Article 7 of Direc-

tive 2004/42/EC) 

In the light of the fact that in 2007 no inspections were conducted on the operators involved in 

the production and distribution of products covered by the Directive, the 28 largest domestic 

manufacturers of paints and varnishes were surveyed. 15 manufacturers responded to the ques-

tions. 



As their answers indicate, the domestic manufacturers of products covered by the Directive believe 

that the maximum VOC content limit values are not exceeded in their products. The basis for com-

pliance with the requirements for VOC content in paints and varnishes is the establishment of ap-

propriate feedstock specifications which ensure compliance with the required VOC levels depend-

ing on the product categories. Therefore, before the entry into force of the Regulation of the Min-

ister of Economy and Labour of 20 October 2005 on the detailed requirements for the limitation 

of the emissions of volatile organic compounds due to the use of organic compounds in certain 

paints, varnishes and vehicle refinishing preparations (Official Journal of the Laws, No. 216, Item 

1826), which implemented for the first time the Directive into Polish legislation, manufacturers 

analysed in detail the existing feedstock specifications and adjusted them so that all the products 

would meet these requirements. All the products covered by the Regulation are manufactured in 

accordance with feedstock specifications which meet the requirements for the VOC limit values, 

taking into account the maximum allowable dilution of the products by the end-user. Compliance 

with specific VOC levels in the course of the production process is ensured by automatic dosage of 

raw materials. This process is controlled and repeatable; therefore, there are no deviations affecting 

the VOC content. 

In the plants covered by the ISO 9001 Quality Management System, all the production batches 

are controlled. The VOC control is one of the product acceptance parameters. Tests on the 

products manufactured designed to determine VOC content are carried out in the course of the 

manufacture of products or are based on reference samples taken in the course of portioning of 

products. In these plants, tests on VOC-containing products using the reference methods listed 

in Annex III are outsourced to external accredited laboratories, particularly when reactive sol-

vents are present in products. 

Certain plants which produce water-based products where VOC content is low or none do not 

conduct current checks on VOC content in products. Spot checks are carried out on selected 

products using the gas chromatography method and, on the basis of the exact knowledge of 

their feedstock specifications, their results are compared with the calculated values. If the re-

sults are close and below specific limit values, the VOC content in the product is determined on 

the basis of the feedstock specification. 

The reference analytical methods set out in Annex ΠΙ to the Directive may be used only by specialist 

laboratories; therefore, in the case of smaller manufacturers they are applied periodically and to a 

limited extent. In practice, the VOC content in water-based products is controlled by the manufac-

turers of paints and varnishes by means of the calculation method, whereas the content in solvent-

based products it is done in accordance with the Standard PN-EN ISO 11890-1: 2007 Paints and 

varnishes. Determination of the content of volatile organic compounds (VOCs). Part 1. The differ-

ential method. For certain products the VOC content was additionally determined in external ac- 



credited laboratories where tests were carried out using both the aforementioned differential 

method and the gas chromatography method, in accordance with the Standard PN-EN ISO 

11890-2: 2002 Paints and varnishes. Determination of the content of volatile organic compounds 

(VOCs). Part 2. The gas chromatography method. When the two methods are found to be con-

sistent most manufacturers only apply the differential method, which is substantially cheaper. 

As indicated by the information provided by the domestic manufacturers of products covered by 

the Directive, they all comply with the regulations on the scope of product labelling which are 

consistent with the requirements of Article 4 of the Directive. The labels used contain the prod-

uct category, the VOC limit value in gÆ and the maximum VOC content (in g/1) in a ready to 

use product. 

In the plants where the ISO 9001: 2000 Quality Management System has been implemented, 

including systems for the control of raw materials, products, packaging and labels, all the batches 

of product labels are subject to checks. On the packaging of industrial paints which do not meet the 

requirements of the Directive, certain manufacturers place a label with the phrase "For use in 

installations only". 

4.        Exemptions granted pursuant to Article 3(2) of Directive 2004/42/EC 

4.1. How has the derogation regime provided for in Article 3(2) of Directive 

2004/42/EC been established? 

In accordance with the now effective Regulation of the Minister of Economy of 16 January 2007 

on the detailed requirements for the limitation of the emissions of volatile organic compounds due 

to the use of organic compounds in certain paints, varnishes and vehicle refmishmg preparations 

(Official Journal of the Laws, No. 11, Item 72), which implemented the requirements of Directive 

2004/42/EC into Polish legislation, the provisions of the Regulation do not apply to products used 

exclusively in installations, as referred to in Chapter 6 of the Regulation of the Minister of the 

Environment of 20 December 2005 on the standards for the emissions from installations (Official 

Journal of the Laws No. 260, Item 2181). The cited Chapter 6 of the Regulation of the Mimster of 

the Environment implemented into Polish legislation the requirements of Council Directive 

1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to 

the use of organic solvents in certain activities and installations, while the installations referred to in 

it were the installations authorised under Article 3 or Article 4 of Directive 1999/13/EC. 

4.2. What control system has been set up to ensure that products covered by the 

derogation under Article 3(2) of Directive 2004/42/EC are not sold and used by 



installations which are neither authorised nor registered in accordance with Arti-

cle 3 or 4 of Directive 1999/13/EC? 

The developed concept of the monitoring programme provided e.g. for checks on sales 

documents. On the basis of checks on these documents, it will be possible to determine whether 

the products covered by the derogation vmder Article 3 (2) from the requirement for compliance 

with the provisions of the Directive are sold by their domestic manufacturers, importers and dis-

tributors only to authorised installations, i.e. those that meet the requirements of Article 3 or Arti-

cle 4 of Directive 1999/13/EC. 

4.3.     If available, please provide an estimate of the quantity of exempted products (ac-

cording to the classification listed in Annex 1 to Directive 2004/42/EC) in 2007. 

On the basis of the data available, the total national quantity of exempted products in 2007 can be 

estimated at about 10,000,000 kg. 

5. Individual licences granted pursuant to Article 3(3) of Directive 2004/42/EC 

5.1.     Have you made use of the possibility of granting individual licenses provided for 

in Article 3(3) of Directive 2004/42/EC? 

Poland has not made use of the possibility of granting individual licences provided for in Arti-

cle 3 (3) of Directive 2004/42/EC. 

6. Other relevant information 

6.1.     What were the main difficulties encountered in setting and implementing the 

monitoring programme, including problems with implementation of the Directive 

or administrative problems encountered in implementation of a concrete moni-

toring programme? How were those difficulties overcome? 

In Poland, the main difficulties were encountered in incorporating the developed programme to 

monitor the implementation of the provisions of the Directive into the national legislation. In-

deed, the implementation of the monitoring programme requires the incorporation of amend-

ments and relevant provisions into the Environmental Protection Act of 27 April 2001 (Official 

Journal of the Laws No. 62, Item 627, as amended), which involves lengthy legislative work, the 



satisfaction of the obligation to hold public consultations and the adoption of the relevant amend-

ments to the Act by the Polish Parliament. 

6.2.     Please provide any additional relevant comments, suggestions or information in 

relation with the implementation of Directive 2004/42/EC. 

In the course of the preparation of this report, difficulties were encountered in completing the data 

on the existing number of operators involved in the production and distribution of products cov-

ered by the Directive as well as on the total national manufacture and distribution of products ex-

empted under Article 3 (2) of the Directive. The reason for these difficulties is that the Main Sta-

tistical Office collects all the data on the existing operators, production and foreign trade in ac-

cordance with the Polish Classification of Activities (PKD), the Polish Classification of Products 

and Services (PKWiU) and the Polish Combined Nomenclature (PCN). These classifications cor-

respond to the Nomenclature of Activities in the European Community (NACE), the Classifica-

tion of Products by Activity (CPA) and the Combined Nomenclature (CN) used in the Euro-

pean Union. Unfortunately, the classifications and nomenclatures applied in national and 

European statistics do not coincide with the classification of paints, varnishes and vehicle 

refimshing products as adopted m the Directive. This fact prevents the collection of the data 

necessary for preparing the report. The quantitative data given in this report were estimated on 

the basis of the information provided by 15 domestic manufacturers in the survey conducted. 


