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Poprawka 165
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwe wymogi zapewniające ochronę 
gleby i wód gruntowych, oraz środki 
dotyczące gospodarki odpadami 
wytwarzanymi przez instalację;

b) w razie potrzeby, właściwe wymogi 
zapewniające ochronę gleby i wód 
gruntowych, oraz środki dotyczące 
gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 
instalację;

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zachowanie elastyczności, dlatego proponujemy przywrócenie 
wyrażenia „w razie potrzeby”.

Poprawka 166
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwe wymogi zapewniające ochronę 
gleby i wód gruntowych, oraz środki 
dotyczące gospodarki odpadami 
wytwarzanymi przez instalację; 

b) właściwe wymogi, zapewniające 
ochronę ziemi i wód gruntowych, oraz 
środki dotyczące gospodarki odpadami 
wytwarzanymi przez instalację;

Or. pl
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Poprawka 167
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji 
niebezpiecznych, które mogą znajdować 
się na terenie instalacji, pod kątem 
możliwości skażenia gleby i wód 
gruntowych na terenie instalacji;

skreślona

Or. nl

Uzasadnienie

Okresowe monitorowanie będzie miało niewielką wartość lub będzie bezwartościowe, skoro 
dyrektywa nie dołącza do niego żadnych wniosków.

Amendment 168
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie 
instalacji, pod kątem możliwości skażenia 
gleby i wód gruntowych na terenie 
instalacji;

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie 
instalacji, pod kątem charakteru 
działalności i możliwości znaczącego
skażenia gleby i wód gruntowych na 
terenie instalacji;

Or. en
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Poprawka 169
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie 
instalacji, pod kątem możliwości skażenia 
gleby i wód gruntowych na terenie 
instalacji;

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania odpowiednich substancji 
niebezpiecznych, które mogą znajdować 
się w dużych ilościach na terenie instalacji, 
pod kątem możliwości skażenia gleby i 
wód gruntowych na terenie instalacji;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której okresowe monitorowanie musi obejmować wszystkie możliwe 
substancje niebezpieczne (może być ich kilkaset), konieczne jest zawężenie zakresu 
monitorowania do znacznych ilości odpowiednich substancji niebezpiecznych.

Poprawka 170
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie 
instalacji, pod kątem możliwości skażenia 
gleby i wód gruntowych na terenie 
instalacji;

d) wymogi dotyczące okresowego 
monitorowania substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie 
instalacji, pod kątem możliwości skażenia 
ziemi i wód gruntowych na terenie 
instalacji;

Or. pl
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Poprawka 171
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki odnoszące się do rozruchu, 
przecieków, awarii,  chwilowych 
przestojów i ostatecznego zaprzestania
eksploatacji;

e) środki odnoszące się do warunków 
innych niż zwykłe warunki eksploatacji, 
takie jak rozruch, przecieki, awarie, 
chwilowe przestoje i ostateczne 
zaprzestanie eksploatacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić poprawkę dla zapewnienia, że zostaną objęte wszystkie sytuacje 
przejściowe. Artykuł zawiera jedynie krótki wykaz niektórych sytuacji. Nie ma uzasadnienia 
dla zmiany tekstu oryginalnego.

Wprawdzie nie wskazano tego wyraźnie, jednak ograniczone ujęcie sytuacji przejściowych w 
krótkim wykazie stanowi istotną zmianę.

Poprawka 172
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) Pozwolenie zawiera szczegółowe 
przepisy ustalające minimalne wymogi w 
zakresie wydajności energetycznej zgodnie 
z poziomami wydajności energetycznej 
określonymi w dokumentach BREF jako 
BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na skutki, jakie działalność objęta IPPC wywiera na zmiany klimatyczne i 
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wykorzystanie zasobów, a także w celu zachowania równych warunków działalności w UE 
ujęte w warunkach pozwolenia przepisy dotyczące wydajności energetycznej powinny opierać 
się na BAT określonych w odpowiednich BREF.

Poprawka 173
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wymogi odpowiednie dla zapewnienia 
wydajnego wykorzystania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki pozwolenia powinny obejmować wymogi zmierzające do zagwarantowania 
wydajnego wykorzystania energii pochodzącej z instalacji przemysłowych, tak żeby uzupełnić 
nowe strategie polityki UE mające na celu ograniczenie zużycia energii.

Poprawka 174
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) minimalne wymogi w zakresie 
wydajności energetycznej zgodnie z BAT 
w dokumentach BREF.

Or. en
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Poprawka 175
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) środki mające na celu uwzględnienie 
monitorowania prowadzonego w 
odniesieniu do zdrowia ludzkiego. 

Or. en

Uzasadnienie

Dane statystyczne na temat ludzkiego zdrowia są potrzebne do oceny zagrożeń dla 
środowiska.

Poprawka 176
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia przez 
właściwy organ warunków pozwolenia bez 
zalecania żadnej techniki czy szczególnej 
technologii, lecz z uwzględnieniem 
technicznych właściwości danej instalacji, 
jej geograficznego położenia i lokalnych 
warunków środowiska na podstawie 
kryteriów wymienionych w załączniku III, 
a także po określeniu wraz z operatorem 
najlepszych dostępnych technik.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada zintegrowanego podejścia polega na znalezieniu najlepszej techniki w odniesieniu do 
warunków lokalnych. Z tego względu BAT muszą być dobierane dla każdej pojedynczej 
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instalacji na podstawie informacji zawartej w BREF, a także z uwzględnieniem warunków 
lokalnych przy wykorzystaniu kryteriów z załącznika III. Można tego dokonać poprzez 
współpracę między organem udzielającym pozwolenia a podmiotem korzystającym z 
pozwolenia. Należy wyraźnie to stwierdzić w dyrektywie.

Poprawka 177
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią
wiążące odniesienie dla ustanowienia 
warunków pozwolenia. Właściwy organ 
może ustanowić surowsze warunki 
pozwolenia, żeby zagwarantować wysoki 
poziom ochrony środowiska naturalnego, 
w szczególności jeżeli wymagają tego 
lokalne warunki środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki pozwolenia muszą opierać się na BAT zawartych w BREF, żeby wyrównać warunki 
dla przemysłu i wspierać innowacje ekologiczne. Należy pozwolić właściwym organom na 
ustanawianie surowszych warunków, w szczególności jeżeli wymagają tego warunki lokalne.

Poprawka 178
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią
wiążące odniesienie dla ustanowienia 
warunków pozwolenia i podlegają 
bezpośredniemu wykonaniu. Warunki 
pozwolenia sporządza się w celu 
uzyskania wysokiego poziomu ochrony 
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środowiska naturalnego jako całości 
dzięki ochronie powietrza, wody i gleby. 
Właściwe organy mogą w tym celu 
ustanowić surowsze warunki pozwolenia 
niż warunki zawarte w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wykonania dyrektywy IPPC wykazała, że połowa przebadanych pozwoleń i ogólnych 
wiążących zasad nie opierała się na BAT, a w niektórych przypadkach stosowano istotne 
różnice między warunkami pozwolenia i wydajnością w odniesieniu do BAT ze 
współczynnikiem od 2 do 500 dla niektórych substancji zanieczyszczających. Należy wyraźnie 
sformułować cel ochrony środowiska, zaś państwom członkowskim o wysokim stopniu 
odpowiedzialności za środowisko należy wyraźnie zezwolić na wykroczenie poza BAT 
wymienione w BREF.

Poprawka 179
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia. Właściwe organy mogą 
ustanowić surowsze warunki pozwolenia 
niż te, które można zrealizować przy 
wykorzystaniu najlepszych dostępnych 
technik opisanych w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z podstawą prawną niniejszego aktu prawnego (art. 175 traktatu) nie powinny istnieć 
ograniczenia dla właściwych organów pragnących ustalić bardziej rygorystyczne 
dopuszczalne wielkości emisji niż wielkości emisji powiązane z BAT.
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Poprawka 180
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT, w 
szczególności ich zintegrowane podejście 
do ogólnych skutków dla środowiska, 
jakie powodują instalacje, oraz do 
wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi 
składnikami środowiska naturalnego,
stanowią odniesienie dla ustanowienia 
warunków pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty referencyjne BAT opisują ogólne konsekwencje dla środowiska, jakie mają 
instalacje wykorzystujące szczególne techniki, i dostarczają danych o osiągniętych w ten 
sposób wynikach. Ponieważ uzasadnienie tych dokumentów znacznie się różni od 
ustanowionych w przepisach wymogów, należy doradzić ich zastosowanie, jeżeli mają być 
użytecznym punktem odniesienia.

Poprawka 181
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty referencyjne BAT stanowią 
odniesienie dla ustanowienia warunków 
pozwolenia.

3. Dokumenty referencyjne BAT bierze się 
pod uwagę przy ustanawianiu warunków 
pozwolenia.

Or. fi
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Poprawka 182
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, gdy instalacja lub część 
instalacji nie jest objęta dokumentami 
referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie 
uwzględniają wszystkich możliwych 
skutków oddziaływania działalności na 
środowisko, właściwy organ określa
najlepsze dostępne techniki dla 
przedmiotowej instalacji lub działalności, 
w oparciu o kryteria wymienione w 
załączniku III, oraz określa odpowiednio 
warunki pozwolenia.

4. W przypadku, gdy instalacja lub część
instalacji nie jest objęta dokumentami 
referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie 
uwzględniają wszystkich możliwych 
skutków oddziaływania działalności na 
środowisko, właściwy organ określa wraz z 
operatorem poziom emisji odpowiadający 
najlepszym dostępnym technikom dla 
przedmiotowej instalacji lub działalności, 
w oparciu o kryteria wymienione w 
załączniku III, oraz określa odpowiednio 
warunki pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sam właściwy organ nie ma wiedzy technicznej umożliwiającej określenie BAT. Z tego 
względu należy tego dokonać w porozumieniu z operatorem.  Takie podejście jest spójne z 
zasadą procesu BREF. W istocie w art. 16 ust. 2 stwierdzono, że przy określaniu BAT nie 
należy zalecać żadnej techniki czy szczególnej technologii.

Poprawka 183
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, gdy instalacja lub część 
instalacji nie jest objęta dokumentami 
referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie 
uwzględniają wszystkich możliwych 
skutków oddziaływania działalności na 
środowisko, właściwy organ określa
najlepsze dostępne techniki dla 
przedmiotowej instalacji lub działalności, 

4. W przypadku, gdy instalacja lub część 
instalacji nie jest objęta dokumentami 
referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie 
uwzględniają wszystkich możliwych 
skutków oddziaływania działalności na 
środowisko, właściwy organ w 
porozumieniu z operatorem określa
poziomy emisji, które można osiągnąć z 
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w oparciu o kryteria wymienione w 
załączniku III, oraz określa odpowiednio 
warunki pozwolenia.

wykorzystaniem najlepszych dostępnych 
technik dla przedmiotowej instalacji lub 
działalności, w oparciu o kryteria 
wymienione w załączniku III, oraz określa 
odpowiednio warunki pozwolenia.

Or. fr

Uzasadnienie

To operator najlepiej zna sie na procesie prowadzonej przezeń eksploatacji i należy go
włączyć w ustalanie poziomów emisji, które można osiągnąć z wykorzystaniem najlepszych 
dostępnych technik.

Poprawka 184
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 19 , 
dopuszczalne wielkości  emisji i 
równoważne parametry oraz środki 
techniczne określone w art. 15 ust. 1 i 2 
opierają się na najlepszych dostępnych 
technikach, bez zalecania żadnej techniki 
czy szczególnej technologii.

2. Bez uszczerbku dla art. 19 , 
dopuszczalne wielkości  emisji i 
równoważne parametry oraz środki 
techniczne określone w art. 15 ust. 1 i 2 
opierają się na najlepszych dostępnych 
technikach, bez zalecania żadnej techniki 
czy szczególnej technologii, lecz z 
uwzględnieniem technicznych właściwości 
danej instalacji, jej geograficznego 
położenia i lokalnych warunków 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.
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We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Poprawka 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Biorąc pod uwagę techniczne właściwości 
danej instalacji, jej geograficzne położenie 
i lokalne warunki środowiska, właściwy 
organ ustanawia dopuszczalne wielkości 
emisji, równoważne parametry lub 
równoważne środki techniczne, a także 
wymogi dotyczące monitorowania i 
zgodności w taki sposób, że wielkości 
emisji powstających w instalacji nie 
przekraczają odpowiednich poziomów 
emisji powiązanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami zgodnie z opisem 
w dokumentach referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie wymogów minimalnych lub europejskiej sieci bezpieczeństwa nastąpiłoby w 
procedurze komitetowej z uprzednim zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów 
(komitologia w połączeniu z wiedzą fachową). Europejska sieć bezpieczeństwa powinna 
opierać się na nowych lub uaktualnionych dokumentach referencyjnych BAT i powinna być 
ustanawiana „w stosownych przypadkach”. Spowodowane jest to faktem, że w niektórych 
branżach prawie wszystkie procesy różnią się od siebie, nawet w przypadku takiej samej 
substancji lub rodziny substancji; stąd możliwe są sytuacje, w których europejskie 
dopuszczalne wielkości emisji ustalane są dla procesu lub techniki produkcji stosowanej 
wyłącznie w jednej instalacji. 
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Poprawka 186
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Z zastrzeżeniem ust. 3 właściwy organ 
ustala dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne, które skutkują 
poziomami emisji odpowiadającymi 
przedziałowi poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami zgodnie z opisem w 
dokumentach referencyjnych BAT.

Or. fr

Uzasadnienie

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Poprawka 187
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji oparte na poziomach
emisji powiązanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami zgodnie z opisem 
w dokumentach referencyjnych BAT i 
nieprzekraczające minimalnych wymogów 
ustanowionych w art. 18.

Or. fi

Poprawka 188
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT, w miarę możliwości 
biorąc pod uwagę czynniki techniczne i 
gospodarcze.

Or. fi
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Poprawka 189
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające niższej 
granicy poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie BAT w UE przyniosłoby większe korzyści dla środowiska naturalnego, gdyby 
stosowano niższą granicę poziomów emisji powiązanych z BAT. Niedawna analiza 
Europejskiej Agencji Środowiska wykazały, że gdyby sektor dużych obiektów energetycznego 
spalania (LCP) od 2004 r. realizował poziomy emisji równe poziomom najwydajniejszych 
obiektów (ostrzejsze poziomy emisji powiązane z BAT), spowodowałoby to niemal 10 razy 
mniej emisji NOx oraz 14 razy mniej emisji SO2 w porównaniu do obecnych poziomów (przy 
rocznych korzyściach w wysokości do 65 mld euro, AEAT 2007).

Poprawka 190
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Właściwy organ ustala dopuszczalne 
wielkości emisji nieprzekraczające niższej 
granicy poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en
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Uzasadnienie

Oczekuje się, że wdrożenie BAT przyniesie najwyższe korzyści dla środowiska, jeżeli zastosuje 
się niższą granicę poziomów emisji powiązanych z BAT, co wykazała analiza Europejskiej 
Agencji Środowiska dotycząca „zanieczyszczenia powietrza spowodowanego dużymi 
obiektami energetycznego spalania, które wytwarzają energię elektryczną”, w której 
stwierdzono, że gdyby sektor dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) od 2004 r. 
realizował poziomy emisji osiągalne przez najwydajniejsze obiekty, spowodowałoby to niemal 
10 razy mniej emisji NOx oraz 14 razy mniej emisji SO2.

Poprawka 191
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w 
szczególnych przypadkach, na podstawie 
oceny kosztów i korzyści środowiskowych i 
ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji 
przekraczające poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

skreślony

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, tam 
gdzie ma to zastosowanie.
Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w 
niniejszym ustępie.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczy problem polega na tym, że przy ustalaniu warunków pozwolenia właściwe organy 
nie biorą pod uwagę dokumentów BREF i ich wniosków dotyczących BAT. Przyznawanie 
odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji, które są rozbieżne z poziomami powiązanymi z 
BAT, osłabia regulacyjną presję wywieraną na zakłady spalania, która skłania je do 
poprawienia wydajności. Oczekuje się, że BAT przyniesie najwyższe korzyści dla środowiska, 
jeżeli nie zostaną przyznane żadne odstępstwa od BAT, co wesprze silny popyt na unijny 
przemysł ekologiczny i wydajność ekologiczną.

Poprawka 192
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w 
szczególnych przypadkach, na podstawie 
oceny kosztów i korzyści środowiskowych i 
ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji 
przekraczające poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczy problem, jaki dostrzeżono w ocenie wykonania dyrektywy IPPC, polega na tym, że 
przy ustalaniu warunków pozwolenia właściwe organy nie biorą pod uwagę dokumentów 
BREF i ich wniosków dotyczących BAT. Odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji 
powiązanych z BAT naruszają równe warunki prowadzenia działalności przez przemysł w 
Europie.
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Poprawka 193
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w 
szczególnych przypadkach, na podstawie 
oceny kosztów i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji
przekraczające poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

3. Właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych i 
ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne, które skutkują 
poziomami emisji przekraczającymi
poziomy emisji powiązane z najlepszymi 
dostępnymi technikami zgodnie z opisem 
w dokumentach referencyjnych BAT.

Or. fr

Uzasadnienie

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Poprawka 194
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w
szczególnych przypadkach, na podstawie
oceny kosztów i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji 
przekraczające poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w
wyjątkowych przypadkach, w wyniku
oceny kosztów i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
wielkości dopuszczalne emisji 
przekraczające poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie BAT powinno być zasadą, zaś odstępstwo od BAT wyjątkiem uzasadnionym na 
podstawie kryteriów ustanowionych przepisami prawa. Z uwagi na znaczenie decyzji o 
ewentualnym przyznaniu odstępstw od BAT, społeczeństwo powinno mieć możliwość udziału 
w podejmowaniu decyzji zgodnie z wymogami konwencji z Aarhus. 
Ponadto żeby zapewnić, że państwa członkowskie będą stosowały wspólną interpretację 
kryteriów lokalnych mogących uzasadnić odstępstwo, Komisja powinna mieć obowiązek (a 
nie tylko możliwość) ustalenia takich kryteriów lokalnych.

Poprawka 195
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkości te nie przekraczają jednak
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, tam 

Powstałe w ten sposób emisje nie 
przekraczają jednak poziomów emisji
powiązanych z dopuszczalnymi 
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gdzie ma to zastosowanie. wielkościami emisji określonych w 
załącznikach V-VII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Or. fr

Uzasadnienie

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Poprawka 196
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, tam 
gdzie ma to zastosowanie.

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, przy 
uwzględnieniu w miarę możliwości 
czynników technicznych i gospodarczych..

Or. fi
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Poprawka 197
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, tam
gdzie ma to zastosowanie.

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych zgodnie z art. 14 ust. 3 lub –
tam, gdzie ma to zastosowanie – w 
załącznikach V-VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro ograniczenia emisji obowiązujące w całej UE ustala się zgodnie z art. 14 ust. 3, w 
żadnym razie nie wolno ich przekraczać, podobnie jak dopuszczalnych wielkości emisji 
ustanowionych w załącznikach V–VIII. Jednakże ustanawianie kryteriów udzielania odstępstw 
od poziomów emisji powiązanych z BAT nie będzie przedmiotem procedury komitetowej.

Poprawka 198
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, 
zainteresowanej społeczności możliwość
wczesnego i skutecznego udziału w 
podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
odstępstwa, o którym mowa w niniejszym 
ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie BAT powinno być zasadą, zaś odstępstwo od BAT wyjątkiem uzasadnionym na 
podstawie kryteriów ustanowionych przepisami prawa. Z uwagi na znaczenie decyzji o 
ewentualnym przyznaniu odstępstw od BAT, społeczeństwo powinno mieć możliwość udziału 
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w podejmowaniu decyzji zgodnie z wymogami konwencji z Aarhus. 
Ponadto żeby zapewnić, że państwa członkowskie będą stosowały wspólną interpretację 
kryteriów lokalnych mogących uzasadnić odstępstwo, Komisja powinna mieć obowiązek (a 
nie tylko możliwość) ustalenia takich kryteriów lokalnych.

Poprawka 199
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w 
niniejszym ustępie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skoro ograniczenia emisji obowiązujące w całej UE ustala się zgodnie z art. 14 ust. 3, w 
żadnym razie nie wolno ich przekraczać, podobnie jak dopuszczalnych wielkości emisji 
ustanowionych w załącznikach V–VIII. Jednakże ustanawianie kryteriów udzielania odstępstw 
od poziomów emisji powiązanych z BAT nie będzie przedmiotem procedury komitetowej.

Poprawka 200
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w 
niniejszym ustępie.

skreślony

Or. fi
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Poprawka 201
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w 
niniejszym ustępie.

Jeżeli dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne ustala się na podstawie 
niniejszego ustępu, w załączniku do 
warunków pozwolenia należy uzasadnić 
przyczyny, dla których zezwala się na 
poziomy emisji wyższe od poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami, wskazanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. fr

Uzasadnienie

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Poprawka 202
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w
niniejszym ustępie.

Jeżeli dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne ustanowiono zgodnie z
niniejszym ustępem, należy w załączniku 
do warunków pozwolenia udokumentować 
i uzasadnić przyczyny zezwolenia na 
poziomy emisji odmienne od poziomów 
emisji powiązanych z BAT, opisanych w 
dokumentach referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

W wyjątkowych przypadkach właściwy organ może ustalić dopuszczalne wielkości emisji 
przekraczające poziomy emisji z danej instalacji powiązane z wartościami emisji w 
dokumentach referencyjnych BAT. Jeżeli właściwy organ postanawia o odejściu od poziomów 
emisji powiązanych z BAT, musi to jasno uzasadnić i wykazać, że powstałe w ten sposób 
pozwolenie nadal zagwarantuje wysoki poziom ochrony środowiska.

Poprawka 203
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
udzielania odstępstw, o których mowa w 
niniejszym ustępie.

Komisja ustanawia kryteria udzielania 
odstępstw, o których mowa w niniejszym 
ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie BAT powinno być zasadą, zaś odstępstwo od BAT wyjątkiem uzasadnionym na 
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podstawie kryteriów ustanowionych przepisami prawa. Z uwagi na znaczenie decyzji o 
ewentualnym przyznaniu odstępstw od BAT, społeczeństwo powinno mieć możliwość udziału 
w podejmowaniu decyzji zgodnie z wymogami konwencji z Aarhus. 
Ponadto żeby zapewnić, że państwa członkowskie będą stosowały wspólną interpretację 
kryteriów lokalnych mogących uzasadnić odstępstwo, Komisja powinna mieć obowiązek (a 
nie tylko możliwość) ustalenia takich kryteriów lokalnych.

Poprawka 204
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W wyjątkowych przypadkach właściwy organ może ustalić dopuszczalne wielkości emisji 
przekraczające poziomy emisji z danej instalacji powiązane z wartościami emisji w 
dokumentach referencyjnych BAT. Jeżeli właściwy organ postanawia o odejściu od poziomów 
emisji powiązanych z BAT, musi to jasno uzasadnić i wykazać, że powstałe w ten sposób 
pozwolenie nadal zagwarantuje wysoki poziom ochrony środowiska.

Poprawka 205
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 

skreślony
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro ograniczenia emisji obowiązujące w całej UE ustala się zgodnie z art. 14 ust. 3, w 
żadnym razie nie wolno ich przekraczać, podobnie jak dopuszczalnych wielkości emisji 
ustanowionych w załącznikach V–VIII. Jednakże ustanawianie kryteriów udzielania odstępstw 
od poziomów emisji powiązanych z BAT nie będzie przedmiotem procedury komitetowej.

Poprawka 206
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
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valeur moyenne.

Poprawka 207
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

skreślony

Or. fi

Poprawka 208
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ może udzielić 
tymczasowego odstępstwa od wymogów 
ust. 2 oraz art. 12 akapit pierwszy pkt 1 i 2 
w odniesieniu do wzrostu emisji 
wynikającego z prowadzenia badań i 
stosowania nowych technik, pod 
warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od 
udzielenia odstępstwa zaprzestanie się 
korzystania z tych technik lub działalność 
osiągnie przynajmniej poziom emisji 
powiązany z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

5. Właściwy organ może udzielić 
tymczasowego odstępstwa od wymogów 
ust. 2 oraz art. 12 akapit pierwszy pkt 1 i 2 
w odniesieniu do wzrostu emisji 
wynikającego z prowadzenia badań i 
stosowania nowych technik, pod 
warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy od 
udzielenia odstępstwa – terminie, który 
można przedłużyć o 12 miesięcy –
zaprzestanie się korzystania z tych technik 
lub działalność osiągnie przynajmniej 
poziom emisji powiązany z najlepszymi 
dostępnymi technikami.

Or. nl
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Uzasadnienie

Zaproponowane czasowe odstępstwo może nie wystarczyć. Dlatego zaproponowano, że okres 
ten będzie można przedłużyć.

Poprawka 209
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ może udzielić 
tymczasowego odstępstwa od wymogów 
ust. 2 oraz art. 12 akapit pierwszy pkt 1 i 2 
w odniesieniu do wzrostu emisji 
wynikającego z prowadzenia badań i 
stosowania nowych technik, pod 
warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od 
udzielenia odstępstwa zaprzestanie się 
korzystania z tych technik lub działalność 
osiągnie przynajmniej poziom emisji 
powiązany z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

5. Właściwy organ może udzielić 
tymczasowego odstępstwa od wymogów 
ust. 2 oraz art. 12 akapit pierwszy pkt 1 i 2 
w odniesieniu do wzrostu emisji 
wynikającego z prowadzenia badań i 
stosowania nowych technik, pod 
warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy od 
udzielenia odstępstwa zaprzestanie się 
korzystania z tych technik lub działalność 
osiągnie przynajmniej poziom emisji 
powiązany z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie nowej techniki od pilotażowych badań nad instalacjami do zastosowania na 
pełną skalę – być może po raz pierwszy na skalę przemysłową – zajmuje zwykle znacznie 
dłuższy okres niż 6 miesięcy. Często potrwa to dłużej niż dwa lata. Nawet w przypadku 
wypróbowanych i przetestowanych technik uruchomienie instalacji przemysłowej może zająć 
więcej niż 6 miesięcy. Należy umożliwić właściwemu organowi podjęcie decyzji o 
odpowiednich ramach czasowych dla każdego przypadku. Możliwy do zaakceptowania termin
wynosi dwa lata, w przeciwnym razie krótsze ograniczenie czasowe zahamuje innowacje i 
spowoduje zachowanie istniejących technik.
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Poprawka 210
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. jeżeli państwa członkowskie mogą nie 
osiągnąć swoich celów wyznaczonych na 
podstawie dyrektywy o krajowych 
poziomach emisji, właściwe organy 
ustalają dopuszczalne wielkości emisji dla 
danych substancji zanieczyszczających, 
które są niższe od wielkości powiązanych z 
BAT w dokumentach BREF.

Or. en

Poprawka 211
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia 
celów wyznaczonych na podstawie 
dyrektywy o krajowych poziomach emisji, 
właściwe organy ustalają dopuszczalne 
wielkości emisji ostrzejsze niż wielkości 
powiązane z BAT w dokumentach BREF.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku większości państw członkowskich jest mało prawdopodobne, żeby osiągnięto 
ambitne cele w zakresie jakości powietrza, jakie wyznaczono w dyrektywie o krajowych 
poziomach emisji. Z tego względu właściwe organy powinny mieć możliwość ustalenia 
dopuszczalnych wielkości emisji, które będą ostrzejsze niż wielkości powiązane z BAT w 
dokumentach BREF.
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Poprawka 212
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wymogi dotyczące monitorowania, o 
których mowa w art. 15 ust. 1 lit. c) i d), 
opierają się w stosownych przypadkach na 
wnioskach dotyczących monitorowania 
opisanych w dokumentach referencyjnych 
BAT.

1. Wymogi dotyczące monitorowania, o 
których mowa w art. 15 ust. 1 lit. c), 
opierają się w stosownych przypadkach na 
wnioskach dotyczących monitorowania 
opisanych w dokumentach referencyjnych 
BAT.

Or. nl

Uzasadnienie

Porównaj poprawkę do art. 15 lit. d). Okresowe monitorowanie będzie miało niewielką 
wartość lub będzie bezwartościowe, skoro dyrektywa nie dołącza do niego żadnych wniosków. 
Właściwe organy powinny ustalić, kiedy monitorowanie będzie użyteczne.

Poprawka 213
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ określa częstotliwość 
okresowego monitorowania, o której 
mowa w art. 15 ust. 1 lit. d), w pozwoleniu 
dla każdej instalacji lub w ogólnych 
wiążących zasadach.

skreślony

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na 
siedem lat.
Komisja może ustanowić kryteria 
określania częstotliwości okresowego 
monitorowania.
Środki te, mające na celu zmianę 
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elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2. 

Or. nl

Uzasadnienie

Porównaj poprawkę do art. 15 lit. d). Okresowe monitorowanie będzie miało niewielką 
wartość lub będzie bezwartościowe, skoro dyrektywa nie dołącza do niego żadnych wniosków. 
Właściwe organy powinny ustalić, kiedy monitorowanie będzie użyteczne.

Poprawka 214
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na 
siedem lat.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie można się zgodzić z ustanowieniem minimalnej częstotliwości okresowego 
monitorowania, ponieważ będzie ona się zmieniała w zależności od rodzaju branży i 
prowadzonego monitorowania.

„Monitorowanie” może oznaczać wiele różnych rzeczy, począwszy od zwykłego, wizualnego 
sprawdzania i rejestrowania po szczegółowe badanie próbek, dlatego nie sądzimy, by 
ustanawianie kryteriów było wskazane. 
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Poprawka 215
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na
siedem lat.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie wód 
gruntowych i gleby przeprowadza się
odpowiednio co najmniej raz na pięć lub 
dziesięć lat, chyba że monitorowanie 
opiera się na systematycznej ocenie ryzyka 
skażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze, należy zróżnicować częstotliwość monitorowania wód gruntowych i gleby, żeby 
ułatwić monitorowanie o mniejszych kosztach, które jest łatwiejsze do przeprowadzenia w 
odniesieniu do wód gruntowych niż gleby. 

Po drugie, należy umożliwić ustalanie częstotliwości na podstawie zagrożeń dla środowiska, 
żeby zapewnić skuteczne i wydajniejsze monitorowanie gleby i wód gruntowych. W tym 
przypadku Komisja powinna opracować kryteria niezbędne do zagwarantowania dobrej 
praktyki.

Poprawka 216
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na
siedem lat.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na rok.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przeprowadzać monitorowanie gleby i wód gruntowych przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy, żeby umożliwić wykrywanie na czas zanieczyszczenia, tak aby 
zminimalizować szkody i ewentualne koszty ich naprawienia. Wyniki monitorowania powinny 
być ujmowane w sprawozdaniu rocznym operatora i zamieszczane w publicznym rejestrze. 
Komisja powinna ustanowić kryteria minimalnej częstotliwości, żeby zapewnić 
zharmonizowane warunki w całej UE.

Poprawka 217
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie 
przeprowadza się co najmniej raz na
siedem lat.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
pierwszego okresowe monitorowanie
substancji niebezpiecznych przeprowadza 
się co najmniej raz na rok w odniesieniu 
do wód gruntowych i raz na pięć lat w 
odniesieniu do gleby.

Or. en

Poprawka 218
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
określania częstotliwości okresowego 
monitorowania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie można się zgodzić z ustanowieniem minimalnej częstotliwości okresowego 
monitorowania, ponieważ będzie ona się zmieniała w zależności od rodzaju branży i 
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prowadzonego monitorowania.

„Monitorowanie” może oznaczać wiele różnych rzeczy, począwszy od zwykłego, wizualnego 
sprawdzania i rejestrowania po szczegółowe badanie próbek, dlatego nie sądzimy, by 
ustanawianie kryteriów było wskazane. 

Poprawka 219
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria
określania częstotliwości okresowego 
monitorowania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno transponować i wykonywać dyrektywę. Do państwa 
czlonkowskiego należy określenie procedury monitorowania.

Poprawka 220
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria
określania częstotliwości okresowego 
monitorowania.

Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
oceny ryzyka skażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze, należy zróżnicować częstotliwość monitorowania wód gruntowych i gleby, żeby 
ułatwić monitorowanie o mniejszych kosztach, które jest łatwiejsze do przeprowadzenia w 
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odniesieniu do wód gruntowych niż gleby. 

Po drugie, należy umożliwić ustalanie częstotliwości na podstawie zagrożeń dla środowiska, 
żeby zapewnić skuteczne i wydajniejsze monitorowanie gleby i wód gruntowych. W tym 
przypadku Komisja powinna opracować kryteria niezbędne do zagwarantowania dobrej 
praktyki.

Poprawka 221
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno transponować i wykonywać dyrektywę. Do państwa
czlonkowskiego należy określenie procedury monitorowania.

Poprawka 222
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może ustanowić kryteria 
określania częstotliwości okresowego 
monitorowania.

Komisja ustanawia kryteria określania 
częstotliwości okresowego monitorowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przeprowadzać monitorowanie gleby i wód gruntowych przynajmniej raz na 
dwanaście miesięcy, żeby umożliwić wykrywanie na czas zanieczyszczenia, tak aby 
zminimalizować szkody i ewentualne koszty ich naprawienia. Wyniki monitorowania powinny 
być ujmowane w sprawozdaniu rocznym operatora i zamieszczane w publicznym rejestrze. 
Komisja powinna ustanowić kryteria minimalnej częstotliwości, żeby zapewnić 
zharmonizowane warunki w całej UE.

Poprawka 223
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas przyjmowania   ogólnych 
wiążących zasad państwa członkowskie 
zapewniają   zintegrowane podejście oraz  
wysoki poziom ochrony środowiska 
naturalnego równoważny z poziomem 
uzyskanym w przypadku indywidualnych 
warunków pozwolenia  .

1. Podczas przyjmowania ogólnych 
wiążących zasad państwa członkowskie 
zapewniają zintegrowane podejście oraz 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego równoważny z 
poziomem uzyskanym w przypadku 
indywidualnych warunków pozwolenia 

Or. pl

Poprawka 224
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach 
przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

W przypadku, gdy Komisja ogłasza nowy 
lub uaktualniony dokument referencyjny 
BAT, państwa członkowskie dokonują we 
właściwych przypadkach przeglądu i 
aktualizacji ogólnych wiążących zasad dla 
instalacji podlegających tym zasadom,
biorąc pod uwagę cykle inwestycyjne. Z 
tego względu w ciągu 15 lat należy 
dokonać przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dotyczących istniejących 
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instalacji służących działalności 
produkcyjnej, o których mowa w 
załączniku I pkt 6.6.

Or. en

Poprawka 225
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach 
przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

W przypadku, gdy Komisja publikuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach 
przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu, 
biorąc pod uwagę cykle inwestycyjne 
przedsiębiorstw.

Or. nl

Uzasadnienie

Okresy przejściowe mają znaczenie. Z tego względu ogólne wiążące zasady muszą 
uwzględniać cykle inwestycyjne przedsiębiorstw. 

Poprawka 226
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują przeglądu i – we właściwych 
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przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

przypadkach – aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać przeglądu, który stanowi warunek wstępny oceny, czy potrzebne są 
ewentualne aktualizacje warunków pozwolenia, dlatego też wyrażenie „we właściwych 
przypadkach” należy przenieść w inne miejsce tekstu.

Poprawka 227
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach 
przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
dokonują we właściwych przypadkach 
przeglądu i aktualizacji ogólnych 
wiążących zasad dla nowych instalacji 
podlegających tym zasadom, w terminie 
czterech lat od publikacji dokumentu.

Or. fi

Poprawka 228
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 a

Dopuszczalne wielkości emisji we 



AM\742069PL.doc 41/78 PE412.187v01-00

PL

Wspólnocie
1. Na wniosek Komisji Rada przyjmuje w 
procedurze przewidzianej w Traktacie 
dopuszczalne wielkości emisji:
dla rodzajów instalacji, o których mowa w 
załączniku I, z wyjątkiem składowisk, o 
których mowa w pkt 5.1 i 5.4 załącznika, 
oraz
dla substancji zanieczyszczających, o 
których mowa w załączniku III, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
potrzebę działania Wspólnoty, w 
szczególności na podstawie wymiany 
informacji przewidzianej w art. 16.
2. W braku wspólnych dla Wspólnoty, 
dopuszczalnych wielkości emisji 
ustanowionych przy zastosowaniu 
niniejszej dyrektywy, do instalacji, o 
których mowa w załączniku I stosuje się 
odpowiednie dopuszczalne wielkości 
emisji zgodnie z dyrektywami, o których 
mowa w załączniku II, oraz dopuszczalne 
wielkości emisji ustalone w innych 
przepisach prawa wspólnotowego jako 
minimalne, dopuszczalne wielkości 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Na wniosek Komisji Rada przyjmuje w 
procedurze przewidzianej w Traktacie 
przepisy techniczne regulujące 
składowiska, o których mowa w 
załączniku I pkt 5.1 i 5.4, jednak z 
zastrzeżeniem stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. fi
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Poprawka 229
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli krajowy poziom emisji określony w 
dyrektywie 2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie 
krajowych poziomów emisji dla 
niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza1 wymaga warunków 
ostrzejszych niż warunki możliwe do 
osiągnięcia z wykorzystaniem najlepszych 
dostępnych technik lub przy zastosowaniu 
innych wymogów tej dyrektywy, państwa 
członkowskie mogą wymagać 
zastosowania dodatkowych środków 
wobec instalacji. Uwzględnia się koszty i 
korzyści tych środków w porównaniu do 
środków stosowanych wobec innych 
źródeł emisji niż instalacje.
_______

1 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, jakie istnieje powiązanie między dyrektywą IPPC i dyrektywami 
dotyczącymi celów w zakresie środowiska naturalnego, takimi jak dyrektywa o krajowych 
poziomach emisji czy dyrektywa siedliskowa. Jeżeli potrzebne są warunki ostrzejsze niż te, 
które osiągane są za pomocą najlepszych dostępnych technik, państwa członkowskie mogą 
wymagać w odniesieniu do instalacji większego ograniczenia emisji. Taki przepis jest 
konieczny, gdyż najlepsze dostępne techniki zmniejszają emisje, lecz nie gwarantują 
osiągnięcia celów dotyczących emisji.
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Poprawka 230
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy  śledziły zmiany w 
zakresie najlepszych dostępnych technik 
oraz publikacje nowych lub 
uaktualnionych dokumentów 
referencyjnych BAT lub były o nich 
informowane.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy  śledziły zmiany w 
zakresie najlepszych dostępnych technik 
oraz publikacje nowych lub 
uaktualnionych dokumentów 
referencyjnych BAT lub były o nich 
informowane, a także żeby informowały 
zainteresowaną społeczność.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zorganizować kampanię informacyjną.

Poprawka 231
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
właściwe organy  okresowo poddawały 
wszystkie  warunki pozwolenia 
ponownemu rozpatrzeniu oraz, w miarę 
potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą, dokonywały 
aktualizacji tych warunków.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
właściwe organy  okresowo i co najmniej 
raz na dziesięć lat poddawały wszystkie
warunki pozwolenia ponownemu 
rozpatrzeniu oraz, w miarę potrzeby, w 
celu zapewnienia zgodności z niniejszą 
dyrektywą, dokonywały aktualizacji tych 
warunków.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz ponownego rozpatrzenia po ogłoszeniu nowego lub zrewidowanego dokumentu BAT 
należy wprowadzić w całej UE stałe ramy czasowe dla okresowego przeglądu, zwłaszcza żeby 
uniknąć zakłóceń konkurencji. 

Zgodnie z art. 80a Regulaminu poprawka do art. 22 ust. 1 jest dopuszczalna z uwagi na bliski 
związek z zaproponowanym tekstem ust. 3 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości 
przeglądu pozwolenia w całej UE.

Poprawka 232
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od 
publikacji dokumentu.

skreślony

Pierwszy akapit stosuje się do wszelkich 
odstępstw przyznanych zgodnie z art. 16 
ust. 3.

Or. fi

Poprawka 233
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
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aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu, po zwykłym wygaśnięciu 
pozwolenia i z uwzględnieniem w 
poszczególnych decyzjach cykli 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ma na celu zapewnienie, że pozwolenia nie zostaną zmienione ze skutkiem wstecznym 
w razie aktualizacji dokumentów referencyjnych BAT. Zapewni to operatorom niezbędną 
stabilność, tak żeby mogli prowadzic działalność bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów i 
ciągłego dokonywania zmian. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawodawstem przewiduje 
się okresowy przegląd udzielonych pozwoleń (we Włoszech co 5 lat). Z tego względu nowe 
BAT powinny być stosowane po zwykłym wygaśnięciu pozwolenia.

Poprawka 234
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja publikuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ z uwzględnieniem w poszczególnych 
decyzjach cykli inwestycyjnych. Z tego 
względu w ciągu 15 lat należy dokonać 
przeglądu i aktualizacji warunków 
pozwolenia dotyczących istniejących 
instalacji służących działalności 
produkcyjnej, o których mowa w 
załączniku I pkt 6.6.

Or. en
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Poprawka 235
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i w razie 
potrzeby aktualizację ogólnych wiążących 
zasad dla objętych nim instalacji przez 
właściwy organ w terminie dwóch lat od 
publikacji dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty referencyjne BAT są wynikiem długiego procesu i istnieje duża potrzeba ich 
szybkiego zastosowania. Termin należy stosować do ponownego rozpatrzenia i aktualizacji 
dokonywanych przez właściwy organ.

Poprawka 236
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja publikuje
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ, biorąc pod uwagę cykle 
inwestycyjne.

Or. nl
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Uzasadnienie

Jeżeli nie jest konieczne rozpatrywanie w każdym pojedynczym przypadku, czy zmiany są 
dopasowane do cyklu inwestycyjnego, jak to zaproponował Holger Krahmer w poprawce 27, 
będzie można zadecydować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw w określonej 
sytuacji, np. w odniesieniu do istniejących już instalacji, czy są dopasowane do cyklów 
inwestycyjnych. Nie tylko przyniesie to korzyść operatorom, lecz również zmniejszy koszty 
ponoszone przez władze lokalne, skoro nie będą one musiały oceniać każdego przypadku 
oddzielnie.

Poprawka 237
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie
ponownie rozpatrują i w razie potrzeby 
aktualizują warunki pozwolenia dla 
objętych nim instalacji w terminie czterech 
lat od publikacji dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać przeglądu, który stanowi warunek wstępny oceny, czy potrzebne są 
ewentualne aktualizacje ogólnych wiążących zasad, dlatego też wyrażenie „we właściwych 
przypadkach” należy przenieść w inne miejsce tekstu.

Poprawka 238
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
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nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie
ponownie rozpatrują i w razie potrzeby 
aktualizują warunki pozwolenia dla 
objętych nim instalacji w terminie dwóch
lat od publikacji dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty BREF odzwierciedlają dynamiczną koncepcję parametrów technicznych 
powszechnie uzgodnionych w pięcioletnim procesie przez ekspertów technicznych z państw 
członkowskich. Należy w razie potrzeby uznać, poddać przeglądowi i zaktualizować tę 
dynamiczną zmianę technologiczną po upływie dwóch lat od publikacji BREF, żeby utrzymać 
tendencję zmierzającą do innowacji dotyczących środowiska naturalnego.

Poprawka 239
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie czterech lat od publikacji 
dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, państwa członkowskie 
zapewniają ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ w odpowiednim terminie liczonym
od publikacji dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Po przyjęciu lub dokonaniu przeglądu dokumentu BREF państwa członkowskie powinny mieć 
większą elastyczność dotyczącą termniu ponownego rozpatrzenia (np. w celu uwzględnienia 
cyklów inwestycyjnych). Poprawkę należy rozpatrywać w związku z poprawką 5, w której 
zaproponowano stały dla całej UE termin okresowego ponownego rozpatrzenia. W ten sposób 
można zagwarantować minimalną częstotliwość ponownego rozpatrywania. 
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Poprawka 240
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszy akapit stosuje się do wszelkich 
odstępstw przyznanych zgodnie z art. 16 
ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty referencyjne BAT są wynikiem długiego procesu i istnieje duża potrzeba ich 
szybkiego zastosowania. Termin należy stosować do ponownego rozpatrzenia i aktualizacji 
dokonywanych przez właściwy organ.

Poprawka 241
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszy akapit stosuje się do wszelkich 
odstępstw przyznanych zgodnie z art. 16 
ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty BREF odzwierciedlają dynamiczną koncepcję parametrów technicznych 
powszechnie uzgodnionych w pięcioletnim procesie przez ekspertów technicznych z państw 
członkowskich. Należy w razie potrzeby uznać, poddać przeglądowi i zaktualizować tę 
dynamiczną zmianę technologiczną po upływie dwóch lat od publikacji BREF, żeby utrzymać 
tendencję zmierzającą do innowacji dotyczących środowiska naturalnego.
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Poprawka 242
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszy akapit stosuje się do wszelkich 
odstępstw przyznanych zgodnie z art. 16 
ust. 3.

Pierwszy akapit stosuje się również do 
wszelkich odstępstw przyznanych zgodnie 
z art. 16 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Po przyjęciu lub dokonaniu przeglądu dokumentu BREF państwa członkowskie powinny mieć 
większą elastyczność dotyczącą termniu ponownego rozpatrzenia (np. w celu uwzględnienia 
cyklów inwestycyjnych). Poprawkę należy rozpatrywać w związku z poprawką 5, w której 
zaproponowano stały dla całej UE termin okresowego ponownego rozpatrzenia. W ten sposób 
można zagwarantować minimalną częstotliwość ponownego rozpatrywania.

Poprawka 243
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) istotny rozwój  najlepszych dostępnych 
technik umożliwia znaczne ograniczenie 
emisji;

b) istotny rozwój  najlepszych dostępnych 
technik umożliwia znaczne ograniczenie 
emisji bez ponoszenia nadmiernych 
kosztów;

Or. fi
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Poprawka 244
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jest to konieczne dla zachowania 
zgodności z dyrektywą 2001/81/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie 
krajowych poziomów emisji dla 
niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku większości państw członkowskich jest mało prawdopodobne, żeby osiągnięto 
ambitne cele w zakresie jakości powietrza, jakie wyznaczono w dyrektywie o krajowych 
poziomach emisji, dlatego właściwe organy powinny w razie potrzeby aktualizować 
pozwolenia dotyczące danych instalacji, żeby zapewnić przestrzeganie poziomów ustalonych 
w dyrektywie o krajowych poziomach emisji.

Poprawka 245
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Zamknięcie i remediacja terenu

1. Bez uszczerbku dla postanowień 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu 
oraz dyrektywy 20../…/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
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ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej
dyrektywę 2004/35/WE właściwy organ 
zapewnia, że po ostatecznym zakończeniu 
działalności stosuje się warunki 
pozwolenia nałożone w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady określonej w art. 12 
pkt. 8.
2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji niebezpiecznych, powodującą 
możliwość skażenia gleby i wód 
gruntowych na terenie instalacji, przed 
rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub 
przed uaktualnieniem pozwolenia na 
instalację operator przygotowuje 
sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie 
zawiera dane ilościowe niezbędne do 
ustalenia początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych.
Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
treści sprawozdania bazowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.
3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny 
stanu skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi w porównaniu z 
początkowym stanem określonym w 
sprawozdaniu bazowym, o którym mowa 
w ust. 2, operator dokonuje remediacji i 
doprowadza teren do stanu początkowego.
4. Jeżeli od operatora nie wymaga się 
przygotowania sprawozdania bazowego, o 
którym mowa w ust. 2, po ostatecznym 
zakończeniu działalności operator 
podejmuje niezbędne działania w celu 
zagwarantowania, że teren nie będzie 
stanowić żadnego znaczącego zagrożenia 
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dla zdrowia ludzi ani środowiska 
naturalnego.
________
Dz.U. L 143 z 30.04.2004, s. 56.

Dz.U. L

Or. en

Poprawka 246
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla postanowień 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu oraz dyrektywy 
20../…/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej ramy dla ochrony 
gleby oraz zmieniającej dyrektywę 
2004/35/WE właściwy organ zapewnia, że 
po ostatecznym zakończeniu działalności 
stosuje się warunki pozwolenia nałożone w 
celu zapewnienia przestrzegania zasady 
określonej w art. 12 pkt. 8.

1. Bez uszczerbku dla postanowień 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, dyrektywy 
2006/118/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie ochrony wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem 
ich stanu1, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne2 oraz 
dyrektywy 20../…/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
dla ochrony gleby oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE właściwy organ 
zapewnia, że po ostatecznym zakończeniu 
działalności stosuje się warunki 
pozwolenia nałożone w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady określonej w art. 12 
pkt. 8.
________

1 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19.
2 Dz.U.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić prawodawstwo wspólnotowe z danej dziedziny.

Poprawka 247
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji niebezpiecznych, powodującą 
możliwość skażenia gleby i wód 
gruntowych na terenie instalacji, przed 
rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub 
przed uaktualnieniem pozwolenia na 
instalację operator przygotowuje 
sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie 
zawiera dane ilościowe niezbędne do 
ustalenia początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych.

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji niebezpiecznych, powodującą 
możliwość znacznego skażenia gleby i 
wód gruntowych na terenie instalacji, 
przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji 
lub przed uaktualnieniem pozwolenia na 
instalację operator przygotowuje 
sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie 
zawiera dane ilościowe niezbędne do 
ustalenia początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych.

Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
treści sprawozdania bazowego.

Komisja ustanawia ogólne kryteria 
dotyczące treści sprawozdania bazowego.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 248
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji niebezpiecznych, powodującą 
możliwość skażenia gleby i wód 
gruntowych na terenie instalacji, przed 
rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub 
przed uaktualnieniem pozwolenia na 
instalację operator przygotowuje 
sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie 
zawiera dane ilościowe niezbędne do 
ustalenia początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych.

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie
istotnych substancji niebezpiecznych, 
powodującą możliwość znacznego
skażenia gleby i wód gruntowych na 
terenie instalacji, przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
operator przygotowuje sprawozdanie 
bazowe. Sprawozdanie zawiera dane 
ilościowe niezbędne do ustalenia 
początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych w odniesieniu do znaczących 
ilości substancji niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której sprawozdanie bazowe musi obejmować wszystkie możliwe 
substancje niebezpieczne (może być ich kilkaset), konieczne jest zawężenie zakresu oceny do 
skażenia znaczną ilością niebezpiecznych substancji. 

Poprawka 249
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód
gruntowych substancjami 
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w porównaniu z początkowym stanem 
określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu
początkowego.

niebezpiecznymi, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do
zadowalającego stanu.

[Poprawka ma zastosowanie do całego 
aktu prawodawczego. Jej przyjęcie 
spowoduje konieczność dokonania 
odpowiednich dostosowań w całym tekście, 
np. w art. 12 ust. 8 wniosku Komisji].

Or. de

Uzasadnienie

Cel w postaci remediacji danego miejsca, tak żeby doprowadzić do stanu początkowego, jest 
problematyczny, w przypadku gdy gleba była już skażona przed rozpoczęciem eksploatacji 
gospodarczej. W związku z tym w każdym przypadku celem remediacji powinien być stan 
satysfakcjonujący właściwy organ zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Poprawka 250
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 
określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu 
początkowego.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 
określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu 
początkowego, aby zapobiec 
jakiemukolwiek zagrożeniu dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego.

Or. en
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Poprawka 251
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 
określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu
początkowego.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu ze stanem określonym w 
sprawozdaniu bazowym, o którym mowa 
w ust. 2, operator dokonuje remediacji i 
doprowadza teren do tego stanu. Jeżeli tak 
się nie stanie, operator naprawia szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „stan początkowy” prowadzi do błędnej interpretacji. Należy uwzględnić 
prawodawstwo wspólnotowe dotyczące odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Poprawka 252
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała
wymierne zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 
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określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu 
początkowego.

określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu 
początkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba doprecyzować brzmienie przepisu, żeby można go było lepiej stosować i wykonywać.

Poprawka 253
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami niebezpiecznymi 
w porównaniu z początkowym stanem 
określonym w sprawozdaniu bazowym, o 
którym mowa w ust. 2, operator dokonuje 
remediacji i doprowadza teren do stanu 
początkowego.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych istotnymi
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych istotnymi substancjami 
niebezpiecznymi w porównaniu z 
początkowym stanem określonym w 
sprawozdaniu bazowym, o którym mowa 
w ust. 2, operator dokonuje remediacji i 
doprowadza teren do stanu początkowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 3 ust. 15. Definicja „substancji niebezpiecznych” i powiązanie 
sprawozdania na temat stanu skażenia z obecnością takich substancji sprawia, że zakres staje 
się bardzo szeroki. Dodając słowo „istotny” można osiągnąć konieczne zawężenie zakresu.
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Poprawka 254
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Sprawozdawczość w odniesieniu do 

przestrzegania przepisów
Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści dla środowiska naturalnego, które wynikają z tego przepisu, są minimalne, ponieważ 
pozwolenia jako takie muszą być spójne z BAT. Jednak ujęcie tego przepisu doprowadzi do 
zwiększenia obciążeń administracyjnych.

Poprawka 255
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość w odniesieniu do
przestrzegania przepisów

Sprawozdawczość w odniesieniu do BAT

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków regulacji art. 24 ma na celu poinformowanie operatora o BAT.  
Jako że artykuł ten nie dotyczy zgodności z warunkami, zaproponowano skreślenie 
odniesienia do art. 8. Żeby podkreślić założenie polegające na próbie wprowadzenia 
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ewentualnych usprawnień, zaproponowano włączenie „ewentualnych środków mających na 
celu zmniejszenie emisji”.

Poprawka 256
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Operator sporządza coroczne
sprawozdanie w sprawie zastosowania 
BAT. Sprawozdanie to zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, ewentualnych środków 
mających na celu zmniejszenie emisji i 
najlepszych dostępnych technik opisanych
w dokumentach referencyjnych BAT.

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków regulacji art. 24 ma na celu poinformowanie operatora o BAT. Jako 
że artykuł ten nie dotyczy zgodności z warunkami, zaproponowano skreślenie odniesienia do 
art. 8. Żeby podkreślić założenie polegające na próbie wprowadzenia ewentualnych 
usprawnień, zaproponowano włączenie „ewentualnych środków mających na celu 
zmniejszenie emisji”.

Poprawka 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie poziomu emisji z poziomami 
emisji powiązanymi z najlepszymi 
dostępnymi technikami opisanymi w 
dokumentach referencyjnych BAT.
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Or. en

Uzasadnienie

Skupienie porównania na poziomach emisji zmniejszy obciążenia dla operatorów.

Poprawka 258
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Sprawozdanie 
udostępnia się niezwłocznie w internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna i organizacje pozarządowe powinny uzyskać łatwy dostęp internetowy do 
niezbędnych informacji.

Poprawka 259
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o 
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o
którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera 
porównanie eksploatacji instalacji, w tym 
poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Wszystkie 
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sprawozdania upublicznia się na stałe on-
line.

Or. en

Uzasadnienie

Jest rzeczą podstawowej wagi, aby organizacje pozarządowe, zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i krajowym, a także zainteresowana część opinii publicznej wraz z obywatelami 
pracującymi w normalnych godzinach roboczych i mogącymi mieć ograniczony dostęp do 
rejestrów publicznych, posiadały niezbędne narzędzia oraz dostęp internetowy do informacji 
w celu oferowania wsparcia właściwym organom pod względem oceny zgodności oraz w celu 
zapobieżenia większym zagrożeniom zdrowia i środowiska za pośrednictwem wczesnego 
ostrzegania.

Poprawka 260
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kontroli instalacji. System ten 
obejmuje kontrole na miejscu.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kontroli instalacji. System ten 
obejmuje kontrole na miejscu, m.in. 
przynajmniej trzy kontrole losowe i 
nierutynowe na rok. Państwa 
członkowskie zapewniają dostępność 
wystarczającej liczby wykwalifikowanych 
osób, które będą przeprowadzały te 
kontrole.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zharmonizowanych przepisów regulujących wykonywanie kontroli przez właściwe 
organy doprowadził w UE do dużych rozbieżności w częstotliwości kontroli, ich zakresie i 
jakości, a także w wynikających z nich działaniach wykonawczych.
 Kontrole powinny być przeprowadzane losowo, żeby zagwarantować, że operator nie 
dostosuje planu działania instalacji do znanych wcześniej terminów kontroli.
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Poprawka 261
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kontroli instalacji. System ten 
obejmuje kontrole na miejscu.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kontroli instalacji. System ten 
obejmuje kontrole na miejscu, m.in. 
przynajmniej trzy kontrole losowe i 
nierutynowe na rok. Państwa 
członkowskie zapewniają dostępność 
wystarczającej liczby wykwalifikowanych 
osób, które będą przeprowadzały te 
kontrole.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować minimalną częstotliwość na potrzeby szybkiej i rzetelnej oceny. 
Kontrole powinny być przeprowadzane losowo, żeby zagwarantować, że operator nie 
dostosuje planu działania instalacji do znanych wcześniej terminów kontroli. Właściwe 
organy powinny przeprowadzać te kontrole przy udziale wykwalifikowanych ekspertów. 
Koszty związane z koniecznym podniesieniem zdolności powinni ponieść operatorzy.

Poprawka 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
objęcie wszystkich instalacji planem 
kontroli.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
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członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzić wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.

Poprawka 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy plan kontroli obejmuje: skreślony
(a) ogólną ocenę stosownych istotnych 
kwestii środowiskowych;
(b) obszar geograficzny objęty planem 
kontroli;
(c) rejestr instalacji objętych planem 
kontroli i ogólną ocenę ich stanu 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy;
(d) przepisy dotyczące przeglądu planu;
(e) konspekt programów rutynowych 
kontroli zgodnie z ust. 5;
(f) procedury kontroli nierutynowych 
zgodnie z ust. 6;
(g) w stosownych przypadkach, przepisy 
dotyczące współpracy między różnymi 
organami dokonującymi kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.
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Poprawka 264
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy plan kontroli obejmuje: 3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
żeby kontrole przeprowadzano zgodnie z 
zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie minimalnych kryteriów
kontroli środowiska naturalnego w 
państwach członkowskich1.

(a) ogólną ocenę stosownych istotnych 
kwestii środowiskowych;
(b) obszar geograficzny objęty planem 
kontroli;
(c) rejestr instalacji objętych planem 
kontroli i ogólną ocenę ich stanu 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy;
(d) przepisy dotyczące przeglądu planu;
(e) konspekt programów rutynowych 
kontroli zgodnie z ust. 5;
(f) procedury kontroli nierutynowych 
zgodnie z ust. 6;
(g) w stosownych przypadkach, przepisy 
dotyczące współpracy między różnymi 
organami dokonującymi kontroli.

1 Dz.U. L 118 z 4.4.2001, s. 41-46.

Or. en

Uzasadnienie

Ścisłe wykonanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji celów w zakresie 
środowiska naturalnego, zawartych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.  Wymogi 
zaproponowane w odniesieniu do systemu kontroli (art. 25) są jednak niepraktyczne. 
Równałyby się wiążącym wymogom kontroli i doszły do różnych wymogów kontroli, które 
ustanowiono już w dyrektywie Seveso, rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów i 
zaleceniu przewidującym minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska 
(RMCEI). Wymogi kontrolne powinny opierać sie na jednym akcie, najlepiej na RMCEI, żeby 
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były wykonalne w praktyce.

Poprawka 265
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ w oparciu o plany 
kontroli regularnie sporządza programy 
kontroli ustalające częstotliwość wizyt w 
terenie dla różnych typów instalacji.

skreślony

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie 
zagrożeń dla środowiska powodowanych 
przez określone przedmiotowe instalacje.
Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
oceny zagrożeń dla środowiska.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ścisłe wykonanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji celów w zakresie 
środowiska naturalnego, zawartych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.  Wymogi 
zaproponowane w odniesieniu do systemu kontroli (art. 25) są jednak niepraktyczne. 
Równałyby się wiążącym wymogom kontroli i doszły do różnych wymogów kontroli, które 
ustanowiono już w dyrektywie Seveso, rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów i 
zaleceniu przewidującym minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska 
(RMCEI). Wymogi kontrolne powinny opierać sie na jednym akcie, najlepiej na RMCEI, żeby 
były wykonalne w praktyce.
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Poprawka 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie 
zagrożeń dla środowiska powodowanych 
przez określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują jedną wizytę w 
terenie nie później niż co 36 miesięcy dla 
każdej instalacji, w przypadku określonych 
instalacji stwarzających wysokie 
zagrożenie dla środowiska programy 
przewidują jedną wizytę na 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.

Poprawka 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie 
zagrożeń dla środowiska powodowanych 
przez określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują jedną wizytę w 
terenie nie później niż co 36 miesięcy dla 
każdej instalacji; w przypadku 
określonych instalacji stwarzających 
wysokie zagrożenie dla środowiska
programy przewidują jedną wizytę na 12 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Częstotliwość kontroli powinna byc proporcjonalna do zgrożeń dla środowiska.
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Poprawka 268
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy dla 
każdej instalacji, chyba że programy te są 
oparte na systematycznej ocenie zagrożeń 
dla środowiska powodowanych przez 
określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują co najmniej trzy 
wizyty losowe w terenie na dwanaście 
miesięcy dla każdej instalacji. Jeżeli
programy te są oparte na systematycznej 
ocenie zagrożeń dla środowiska 
powodowanych przez określone 
przedmiotowe instalacje, można 
zmniejszyć częstotliwość wizyt w terenie do 
najmniej jednej na rok.

Or. en

Uzasadnienie

Już obecnie średnia częstotliwość w państwach członkowskich wynosi jeden rok. Jednakże 
częstotliwość tych kontroli można zmniejszyć, uzasadniając to należycie określonymi 
kryteriami, takimi jak potencjalne skutki dla środowiska i zarządzanie środowiskiem (EMAS), 
które należy uprzednio obiektywnie określić.

Poprawka 269
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy dla 
każdej instalacji, chyba że programy te są 
oparte na systematycznej ocenie zagrożeń 
dla środowiska powodowanych przez 
określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują co najmniej trzy 
wizyty losowe w terenie na dwanaście 
miesięcy dla każdej instalacji. Jeżeli
programy te są oparte na systematycznej 
ocenie zagrożeń dla środowiska 
powodowanych przez określone 
przedmiotowe instalacje, można 
zmniejszyć częstotliwość wizyt w terenie do 
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najmniej jednej na rok.

Or. en

Poprawka 270
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie 
zagrożeń dla środowiska powodowanych 
przez określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują co najmniej jedną
losową wizytę w terenie na dwanaście 
miesięcy dla każdej instalacji, chyba że 
programy te są oparte na systematycznej 
ocenie zagrożeń dla środowiska 
powodowanych przez określone 
przedmiotowe instalacje. W razie 
naruszenia warunków pozwolenia 
częstotliwość tę zwiększa się do jednej 
losowej wizyty w terenie na cztery 
miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Należy losowo sprawdzać instalacje, żeby zagwarantować zgodność z warunkami. W razie 
naruszenia warunków pozwolenia należy wymagać większej liczby losowych wizyt w terenie.

Poprawka 271
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie
zagrożeń dla środowiska powodowanych

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na dwanaście miesięcy 
dla każdej instalacji, chyba że programy te 
są oparte na systematycznej ocenie
potencjalnego wpływu na środowisko 
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przez określone przedmiotowe instalacje. powodowanego przez określone 
przedmiotowe instalacje.

Or. nl

Uzasadnienie

Przyjęcie kryteriów oceny zagrożeń dla środowiska może zająć zbyt wiele czasu, dlatego w 
międzyczasie wymagana jest przynajmniej jedna wizyta na rok w każdej instalacji. Właściwe 
organy mogą sporządzić z własnej inicjatywy programy kontroli, które ustalą częstotliwość 
wizyt w terenie.

Poprawka 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
oceny zagrożeń dla środowiska.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.

Poprawka 273
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
oceny zagrożeń dla środowiska.

Komisja może ustanowić kryteria 
dotyczące oceny potencjalnego wpływu na 
środowisko.
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Or. nl

Uzasadnienie

Przyjęcie kryteriów oceny zagrożeń dla środowiska może zająć zbyt wiele czasu, dlatego w 
międzyczasie wymagana jest przynajmniej jedna wizyta na rok w każdej instalacji. Właściwe 
organy mogą sporządzić z własnej inicjatywy programy kontroli, które ustalą częstotliwość 
wizyt w terenie.

Poprawka 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.

Poprawka 275
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rutynowe kontrole są wystarczające dla 
zbadania szerokiego zakresu stosownych 
istotnych kwestii środowiskowych.

skreślony
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Rutynowe kontrole zapewniają spełnienie 
przez operatora warunków pozwolenia.
Rutynowe kontrole służą również ocenie 
skuteczności wymogów pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ścisłe wykonanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji celów w zakresie 
środowiska naturalnego, zawartych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.  Wymogi 
zaproponowane w odniesieniu do systemu kontroli (art. 25) są jednak niepraktyczne. 
Równałyby się wiążącym wymogom kontroli i doszły do różnych wymogów kontroli, które 
ustanowiono już w dyrektywie Seveso, rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów i 
zaleceniu przewidującym minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska 
(RMCEI). Wymogi kontrolne powinny opierać sie na jednym akcie, najlepiej na RMCEI, żeby 
były wykonalne w praktyce.

Poprawka 276
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania
poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska lub przypadków 
braku zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

6. Kontrole nierutynowe i losowe
przeprowadza się w celu jak najszybszego 
zbadania skarg lub wypadków dotyczących 
środowiska lub przypadków braku 
zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

Or. en
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Poprawka 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania 
poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska lub przypadków 
braku zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania 
poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska, przypadków 
braku zgodności lub zdarzeń poważnie 
naruszających ludzkie zdrowie oraz, w 
stosownych przypadkach, przed wydaniem, 
ponownym rozpatrzeniem lub aktualizacją 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wiadomo, że działalność gospodarcza negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie, właściwy 
organ musi mieć prawo prowadzenia dochodzenia.

Poprawka 278
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania
poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska lub przypadków 
braku zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania istotnych
skarg lub wypadków dotyczących 
środowiska lub przypadków braku 
zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Władze powinny przeprowadzać kontrole w przypadku ciągłych skarg.

Poprawka 279
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania 
poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska lub przypadków 
braku zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją 
pozwolenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ścisłe wykonanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji celów w zakresie 
środowiska naturalnego, zawartych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.  Wymogi 
zaproponowane w odniesieniu do systemu kontroli (art. 25) są jednak niepraktyczne. 
Równałyby się wiążącym wymogom kontroli i doszły do różnych wymogów kontroli, które 
ustanowiono już w dyrektywie Seveso, rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów i 
zaleceniu przewidującym minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska 
(RMCEI). Wymogi kontrolne powinny opierać sie na jednym akcie, najlepiej na RMCEI, żeby 
były wykonalne w praktyce.

Poprawka 280
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania 

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się 
w celu jak najszybszego zbadania 
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poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska lub przypadków 
braku zgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, przed wydaniem, ponownym 
rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

poważnych skarg lub wypadków 
dotyczących środowiska, przypadków 
braku zgodności lub zdarzeń poważnie 
naruszających ludzkie zdrowie oraz, w 
stosownych przypadkach, przed wydaniem, 
ponownym rozpatrzeniem lub aktualizacją 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.

Poprawka 281
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przy losowej kontroli właściwy organ 
może zażądać od operatorów udzielenia 
wszelkich informacji mających na celu 
zbadanie wypadku, zajścia lub przypadku 
braku zgodności, m.in. danych 
statystycznych dotyczących zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma sprawdzenie skutków bezprawnej działalności przemysłowej na zdrowie.
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Poprawka 282
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu i udostępnia publicznie 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
kontroli.

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu i udostępnia publicznie 
w internecie w terminie dwóch miesięcy 
od daty kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna i organizacje pozarządowe powinny uzyskać łatwy dostęp internetowy do 
niezbędnych informacji.

Poprawka 283
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu i udostępnia publicznie
w terminie dwóch miesięcy od daty 
kontroli.

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu w terminie dwóch 
miesięcy od daty kontroli. Sprawozdanie 
to oraz uwagi operatora na sprawozdaniu 
z kontroli i streszczenie planu działania 
korygującego i zapobiegawczego 
operatora udostępnia się do wiadomości 
publicznej w terminie najpóźniej 
dwunastu miesięcy od daty kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyjąć założenie postępu, które da się wyjaśnić opinii publicznej. Z tego względu 
należy opublikować sprawozdanie z kontroli dopiero wówczas, gdy operator zdoła opracować 
plan działania korygującego i zapobiegawczego, biorąc pod uwagę stwierdzenia zawarte w 
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sprawozdaniu z kontroli. W tym celu potrzebny jest termin dostosowawczy (proponuje się 
maksymalnie 12 miesięcy). Ponadto z uwagi na równośc traktowania należy również 
opublikować uwagi operatora na sprawozdaniu z kontroli.

Poprawka 284
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po każdej kontroli rutynowej i
nierutynowej właściwy organ 
przygotowuje sprawozdanie opisujące jej 
ustalenia w odniesieniu do spełnienia 
przez instalację wymogów niniejszej 
dyrektywy, oraz wnioski dotyczące 
konieczności podjęcia dalszych działań.

skreślony

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu i udostępnia publicznie 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
kontroli.
Właściwy organ zapewnia podjęcie 
wszystkich niezbędnych działań 
określonych w sprawozdaniu w 
rozsądnym okresie czasu.

Or. en

Uzasadnienie

Ścisłe wykonanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji celów w zakresie 
środowiska naturalnego, zawartych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.  Wymogi 
zaproponowane w odniesieniu do systemu kontroli (art. 25) są jednak niepraktyczne. 
Równałyby się wiążącym wymogom kontroli i doszły do różnych wymogów kontroli, które 
ustanowiono już w dyrektywie Seveso, rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów i 
zaleceniu przewidującym minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska 
(RMCEI). Wymogi kontrolne powinny opierać sie na jednym akcie, najlepiej na RMCEI, żeby 
były wykonalne w praktyce.
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Poprawka 285
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po każdej kontroli rutynowej i 
nierutynowej właściwy organ 
przygotowuje sprawozdanie opisujące jej 
ustalenia w odniesieniu do spełnienia 
przez instalację wymogów niniejszej 
dyrektywy, oraz wnioski dotyczące 
konieczności podjęcia dalszych działań.

skreślony

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu i udostępnia publicznie 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
kontroli.
Właściwy organ zapewnia podjęcie 
wszystkich niezbędnych działań 
określonych w sprawozdaniu w 
rozsądnym okresie czasu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadza obecnie konsultacje dotyczące inspekcji instalacji przez państwa 
członkowskie, żeby ocenić, czy należy wprowadzic wiążące wymogi dla takich kontroli. Nie 
jest jasne, dlaczego Komisja proponuje wiążące wymogi przed zakończeniem konsultacji.
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