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Procedura składania sprawozdań w sprawie
substancji zubażających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych –
krótki przewodnik
1.

WPROWADZENIE

Poniższy dokument to krótki przewodnik po systemie Business Data Repository (BDR) –
internetowym systemie składania sprawozdań zarządzanym przez Europejską Agencję
Środowiska. BDR stosuje się do składania sprawozdań wymaganych na mocy
następujących przepisów:
• Artykułu 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową
• Artykułu 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych
gazów cieplarnianych
Przewodnik zawiera wyłącznie wskazówki dotyczące składania sprawozdań. Informacje
o wypełnianiu sprawozdań można znaleźć w stosownych dokumentach opublikowanych
przez
Komisję.
Więcej
szczegółów
można
znaleźć
pod
adresem
https://bdr.eionet.europa.eu/help.
2.

SKŁADANIE SPRAWOZDANIA – TRZY ETAPY
2.1.

Etap 1: Uwierzytelnienie tożsamości użytkownika

Aby złożyć sprawozdanie, konieczne jest posiadanie konta z nazwą użytkownika i
hasłem oraz upoważnienia do załadowania sprawozdania powiązanego z każdym
obowiązkiem sprawozdawczym. Jeżeli sprawozdanie było już składane w 2011 r.,
Europejska Agencja Środowiska automatycznie prześle powyższe dane pocztą
elektroniczną.
Jeżeli sprawozdanie jest składane po raz pierwszy, należy zarejestrować się pod adresem
https://bdr.eionet.europa.eu/selfregister. Europejska Agencja Środowiska oceni dane
podane podczas rejestracji, a następnie przekaże nazwę użytkownika i hasło.
W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do BDR (np. utrata nazwy
użytkownika lub hasła) albo w przypadku zmiany danych kontaktowych (np. osoby
kontaktowej, adresu albo nazwy przedsiębiorstwa), należy skontaktować się z pomocą
techniczną BDR pod adresem BDR.helpdesk@eea.europa.eu.
2.2.

Etap 2: Wejście do centralnej bazy danych, logowanie do folderu

Najpierw należy zalogować się pod adresem https://bdr.eionet.europa.eu. W przypadku
większej ilości obowiązków sprawozdawczych należy pamiętać, że jedno konto

obejmuje tylko jeden obowiązek sprawozdawczy. Aby rozpocząć składanie
sprawozdania, należy kliknąć na przycisk „New envelope” („Nowa koperta”). W
kopercie znajdą się przekazywane dane. Należy upewnić się, że w kopercie podano
dokładne metadane (zob. tabela poniżej), aby umożliwić późniejszą identyfikację jej
zawartości.
Tytuł koperty

Tytuł należy podać w następującym formacie:

nazwaużytkownika_RRRR_v1

• nazwaużytkownika to nazwa użytkownika używana przy logowaniu (np.
ODS10001)
• RRRR to rok, którego dotyczą dane (np. 2011 w przypadku danych
przekazywanych w 2012 r.)
• v1 to numer wersji zbioru danych (w przypadku ponownego składania
sprawozdania należy zmienić numer wersji)
Opis:

Przykłady:
• Pierwotne złożenie
• Ponowne złożenie, uaktualnienie danych o zapasach
• Wersja 3 zawierająca prawidłowe dane dotyczące wywozu

Dotyczy
roku:

Rok, którego dotyczy zbiór danych (rok sprawozdawczy) – np. 2011 w
przypadku danych do przedłożenia do 31 marca 2012 r.

Po utworzeniu koperty należy kliknąć na nazwę na kopercie, aby ją otworzyć. Następnie
należy kliknąć na przycisk „activate task” („rozpocznij zadanie”).
2.3.

Etap 3: Załadowanie pliku (plików) Excel z danymi

Aby załadować plik (pliki) z danymi, należy kliknąć na przycisk „add file” („dodaj
plik”). Umożliwia to wybranie pliku zapisanego na komputerze. Należy upewnić się, że
załadowano właściwe pliki. Pomyłki mogą dotyczyć na przykład załadowania danych
dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową w kopercie dotyczącej
fluorowanych gazów cieplarnianych.
Po upewnieniu się, że wybrano i załadowano prawidłowy plik, należy zakończyć
składanie sprawozdania poprzez wysłanie koperty. Aby złożyć sprawozdanie, należy
kliknąć na przycisk „release envelope” („wyślij kopertę”).
3.

DANE KONTAKTOWE

Dostęp do BDR i proces składania sprawozdań – pomoc BDR.helpdesk@eea.europa.eu
techniczna
Pytania związane z formularzami danych dotyczącymi ODS.reporting@eea.europa.eu
substancji zubażających warstwę ozonową
Pytania związane z formularzami danych dotyczącymi F-gases.reporting@eea.europa.eu
fluorowanych gazów cieplarnianych
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