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Poprawka 59
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Przestrzeganie dopuszczalnych 
wielkości emisji ustalonych w niniejszej 
dyrektywie należy uważać za warunek 
konieczny, chociaż niewystarczający, 
realizacji celów polegających na 
zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego 
ograniczaniu oraz na zapewnieniu 
wysokiego stopnia ochrony środowiska, 
wody, powietrza, gleby i społeczeństwa. 
Aby sprostać tym celom, konieczne może 
okazać się ustanowienie bardziej 
rygorystycznych wielkości dopuszczalnych 
dla substancji zanieczyszczających 
objętych niniejszą dyrektywą, wielkości 
emisji dla innych substancji i składników 
środowiska, a także innych stosownych 
warunków.

Or. it

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że stosowanie BAT jest jednym ze sposobów osiągnięcia konkretnych 
celów dyrektywy; narzucanie wartości dopuszczalnych trzeba zatem uważać za ogólny wymóg 
minimalny, który sam w sobie nie stanowi optymalnego ani wystarczającego środka 
sprzyjającego koniecznemu ograniczeniu zanieczyszczeń, zagrożeń środowiska i związanych z 
nimi oddziaływań na zdrowie, niezależnie od stanu środowiska. 

Poprawka 60
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie odmiennego podejścia do 
kwestii kontrolowania emisji do powietrza, 

(3) Stosowanie odmiennego podejścia do 
kwestii kontrolowania emisji do powietrza, 
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wody lub gleby traktowanych oddzielnie 
może stanowić zachętę do przesuwania 
zanieczyszczeń z jednych elementów 
środowiska na inne, zamiast zachęcać do 
ochrony środowiska naturalnego jako 
całości. Dlatego należy zapewnić 
zintegrowane podejście do zapobiegania 
emisjom do powietrza, wody i gleby oraz 
ich kontroli, jak również do kwestii 
gospodarowania odpadami, efektywnego 
wykorzystania energii i zapobiegania 
wypadkom.

wody lub ziemi traktowanych oddzielnie 
może stanowić zachętę do przesuwania 
zanieczyszczeń z jednych elementów 
środowiska na inne, zamiast zachęcać do 
ochrony środowiska naturalnego jako 
całości. Dlatego należy zapewnić 
zintegrowane podejście do zapobiegania 
emisjom do powietrza, wody i ziemi oraz 
ich kontroli, jak również do kwestii 
gospodarowania odpadami, efektywnego 
wykorzystania energii i zapobiegania 
wypadkom.

Or. pl

Uzasadnienie

W artykule 1 niniejszego dokumentu jest odniesienie do ziemi, rozumianej jako gleba+ skała, 
wykreślono słowo gleba.

Emisja CO2 wraz z cząsteczkami pary wodnej do np. skał wapiennych i dolomitów powoduje 
krasowienie - penetrację słabego kwasu węglowego w głąb lub na powierzchnię masywu 
skalnego. W wyniku czego dochodzić może do antropogenicznego niszczenia form 
powierzchni Ziemi.

Poprawka 61
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zagwarantowania zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje 
powinny być eksploatowane wyłącznie 
wtedy, jeżeli posiadają one pozwolenie, 
lub, w przypadku pewnych instalacji i 
czynności, w których wykorzystuje się 
rozpuszczalniki organiczne, jeżeli 
posiadają pozwolenie lub są 
zarejestrowane.

(5) W celu zagwarantowania zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje 
powinny być eksploatowane wyłącznie 
wtedy, jeżeli posiadają one pozwolenie, 
lub, w przypadku pewnych instalacji i 
czynności, w których wykorzystuje się 
rozpuszczalniki organiczne, jeżeli 
posiadają pozwolenie lub są 
zarejestrowane. Należy minimalizować 
ogólne stosowanie rozpuszczalników 
organicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Rozpuszczalniki organiczne stanowią źródło zanieczyszczeń; zrównoważona produkcja 
powinna opierać się na technikach niewykorzystujących rozpuszczalników lub technikach 
opierających się na wodzie.

Poprawka 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań pozwolenie dla instalacji 
objętej dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającą system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 96/61/WE nie powinno 
obejmować dopuszczalnych wielkości 
emisji gazów cieplarnianych, chyba że jest 
to konieczne dla zapobieżenia powstaniu 
istotnego lokalnego zanieczyszczenia lub 
jeżeli instalacja jest tymczasowo 
wyłączona z tego systemu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Duże instalacje spalania w wielkim stopniu przyczyniają się do emisji ditlenku węgla, a co za 
tym idzie do zmian klimatycznych. System handlu emisjami stwarza bardzo pożyteczne ramy 
dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, ale nie stanowi 
wystarczająco silnego bodźca cenowego pozwalającego uniknąć przystępowania do systemu 
nowych bardzo dużych punktowych źródeł ditlenku węgla. Konieczne jest zatem włączenie do 
IPPC przepisów wymagających ustalenia dopuszczalnych wielkości emisji ditlenku węgla do 
atmosfery z nowych dużych instalacji.
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Poprawka 63
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań pozwolenie dla instalacji 
objętej dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającą system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 96/61/WE nie powinno 
obejmować dopuszczalnych wielkości 
emisji gazów cieplarnianych, chyba że jest 
to konieczne dla zapobieżenia powstaniu 
istotnego lokalnego zanieczyszczenia lub 
jeżeli instalacja jest tymczasowo 
wyłączona z tego systemu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zawierać wartości progowe CO2 dla dużych instalacji spalania.

Poprawka 64
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego jako całości oraz powinno 
zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających, stosowne 
wymogi ochrony gleby i wód gruntowych 
oraz wymogi dotyczące monitorowania. 
Warunki pozwolenia powinny opierać się 

(9) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
publicznego oraz środowiska naturalnego 
jako całości oraz powinno zawierać
wymogi dotyczące ochrony powietrza -
między innymi dopuszczalne wielkości 
emisji dla substancji zanieczyszczających 
oraz stosowne wymogi dotyczące ochrony 
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na najlepszych dostępnych technikach. powierzchni ziemi, gleby i wód 
gruntowych oraz wymogi dotyczące 
monitorowania. Warunki pozwolenia 
powinny opierać się na najlepszych 
dostępnych technikach (BAT).

Or. pl

Uzasadnienie

Obok ochrony środowiska zdrowia publicznego jest priorytetem w UE. Zanieczyszczenie 
powietrza nie jest obojętne na zdrowie ludzkie. W punktach 19, 22, 23  preambuły, art. 3.2, 
art. 33, art. 41, art. 53, art. 59  niniejszego dokumentu są również odniesienia do ochrony  
zdrowia ludzkiego.

Emisja gazów do atmosfery ma również wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi i na walory 
krajobrazowe.

Poprawka 65
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego jako całości oraz powinno 
zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających, stosowne 
wymogi ochrony gleby i wód gruntowych 
oraz wymogi dotyczące monitorowania. 
Warunki pozwolenia powinny opierać się 
na najlepszych dostępnych technikach.

(9) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego jako całości oraz powinno 
zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających, stosowne 
wymogi ochrony gleby i wód gruntowych 
oraz wymogi dotyczące monitorowania, a 
także wykaz stosowanych niebezpiecznych 
substancji lub preparatów określonych w 
dyrektywie Rady 67/548/WE z dnia 27 
czerwca 1967 r. Warunki pozwolenia 
powinny opierać się na najlepszych 
dostępnych technikach.

Or. en
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Uzasadnienie

Pozwolenie powinno zawierać wykaz niebezpiecznych substancji używanych w danej 
instalacji, aby zwiększyć przejrzystość korzystania z takich substancji i stworzyć właściwą 
podstawę do ustalenia warunków pozwolenia.

Poprawka 66
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
udzielania odstępstw umożliwiających 
przekroczenie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Takie odstępstwa 
powinny opierać się na dobrze 
zdefiniowanych kryteriach i nie powinny 
umożliwiać przekraczania dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w niniejszej 
dyrektywie.

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość ustalenia
dopuszczalnych wielkości emisji lub 
równoważnych parametrów lub środków 
technicznych prowadzących do poziomów 
emisji, które mogą przekraczać poziomy
emisji powiązane z najlepszymi 
dostępnymi technikami opisanymi w 
dokumentach referencyjnych BAT.

Or. fr

Uzasadnienie

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 67
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
udzielania odstępstw umożliwiających
przekroczenie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Takie odstępstwa 
powinny opierać się na dobrze 
zdefiniowanych kryteriach i nie powinny 
umożliwiać przekraczania dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w niniejszej 
dyrektywie.

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
zezwolenia na przekroczenie poziomów 
emisji powiązanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami opisanymi w 
dokumentach referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość odstępstwa jest nieskuteczna jako procedura; w razie odstępstwa w każdym 
przypadku w istocie opisuje się, co należy zrobić. W zintegrowanym podejściu nie powinno 
być miejsca na odstępstwa.

Poprawka 68
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
udzielania odstępstw umożliwiających 
przekroczenie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Takie odstępstwa 

(11) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
udzielania odstępstw umożliwiających 
przekroczenie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi w dokumentach 
referencyjnych BAT. Takie odstępstwa 
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powinny opierać się na dobrze 
zdefiniowanych kryteriach i nie powinny 
umożliwiać przekraczania dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w niniejszej 
dyrektywie.

powinny opierać się na dobrze 
zdefiniowanych kryteriach i nie powinny 
umożliwiać przekraczania dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w niniejszej 
dyrektywie. Nie są potrzebne żadne 
odstępstwa, aby umożliwić ustalenie 
dopuszczalnych wielkości emisji na 
poziomie niższym niż wielkości emisji 
powiązane z najlepszymi dostępnymi 
technikami opisanymi 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.

Poprawka 69
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozrzucanie obornika i płynnego 
nawozu może wywierać znaczący wpływ 
na jakość środowiska. W celu 
zapobieżenia takim skutkom oraz ich 
kontrolowania w sposób zintegrowany 
należy zadbać o to, aby obornik i płynny 
nawóz powstałe wskutek prowadzenia 
działań objętych niniejszą dyrektywą były 
rozrzucane przez operatora lub osoby 
trzecie z wykorzystaniem najlepszych 
dostępnych technik. W celu zapewnienia 
państwom członkowskim elastyczności w 
wypełnianiu tych wymogów, obowiązek 
stosowania najlepszych dostępnych 
technik w przypadku rozrzucania 
obornika i nawozu płynnego przez 
operatora lub osoby trzecie można 

skreślony
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określić w pozwoleniu lub w ramach 
innych środków.

Or. de

Uzasadnienie

Rozrzucanie obornika i nawozu płynnego zostało już uregulowane w dyrektywie dotyczącej 
azotanów.

Poprawka 70
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
monitorowanie gleby i wód gruntowych, 
zaś operator powinien dokonać remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 
zakończeniu działalności.

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
monitorowanie gleby i wód gruntowych, 
zaś operator powinien dokonać remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować te 
aspekty monitorowania gleby i wód 
gruntowych, które są niezbędne do 
osiągnięcia tego celu, zaś operator 
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zakończeniu działalności. powinien dokonać remediacji terenu 
instalacji po ostatecznym zakończeniu 
działalności.

Or. en

Poprawka 72
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
monitorowanie gleby i wód gruntowych, 
zaś operator powinien dokonać remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 
zakończeniu działalności.

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
odpowiednie monitorowanie gleby i wód 
gruntowych, zaś operator powinien, gdzie 
jest to konieczne, dokonać remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 
zakończeniu działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że istnieją okoliczności, w których monitorowanie gleby i wód 
gruntowych, a także remediacja terenu nie są niezbędne.

Poprawka 73
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
monitorowanie gleby i wód gruntowych, 

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja 
instalacji nie prowadziła do pogorszenia 
jakości gleby i wód gruntowych oraz 
walorów krajobrazowych. Warunki 
pozwolenia powinny zatem obejmować 
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zaś operator powinien dokonać remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 
zakończeniu działalności.

monitorowanie powietrza, gleby i wód 
gruntowych, zaś operator powinien 
dokonać remediacji terenu instalacji po 
ostatecznym zakończeniu działalności.

Or. pl

Uzasadnienie

Eksploatacja instalacji, zwłaszcza na terenach rolniczych, atrakcyjnych dla agroturystyki, 
może wpływać nie tylko na gleby i wody, ale przede wszystkim na walory krajobrazowe.

Poprawka 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania niniejszej 
dyrektywy operatorzy powinni składać 
właściwym organom regularne 
sprawozdania dotyczące spełnienia 
warunków pozwolenia. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić podjęcie 
przez operatora i właściwy organ 
niezbędnych środków w przypadku 
niespełnienia warunków niniejszej 
dyrektywy oraz przewidzieć system 
kontroli środowiskowych.

(17) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania niniejszej 
dyrektywy operatorzy powinni składać 
właściwym organom regularne 
sprawozdania dotyczące spełnienia 
warunków pozwolenia. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
przestrzeganie przez operatora tych 
warunków oraz podjęcie przez operatora i 
właściwy organ niezbędnych środków w 
przypadku niespełnienia warunków 
niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć 
system kontroli środowiskowych. W gestii 
państw członkowskich leży określenie 
najwłaściwszych systemów 
wykonawczych, w tym sposobów 
przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji. 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą ustalić systemy wykonawcze.
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Poprawka 75
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Skuteczny udział społeczeństwa w 
procesie decyzyjnym jest niezbędny dla 
umożliwienia mu wyrażenia opinii i 
podniesienia niepokojących kwestii, które 
mogą mieć znaczenie dla podejmowanych 
decyzji, oraz dla umożliwienia decydentom 
uwzględnienia tych opinii i kwestii, co 
przyczyni się do zwiększenia 
odpowiedzialności i przejrzystości procesu 
decyzyjnego oraz wniesie wkład w
zwiększenie publicznej świadomości w 
zakresie kwestii dotyczących środowiska i 
poparcia dla podjętych decyzji. 
Członkowie zainteresowanej społeczności 
powinni mieć możliwość odwołania się do 
wymiaru sprawiedliwości, która pozwoli 
im wnieść wkład w ochronę prawa do 
życia w środowisku odpowiednim dla 
zdrowia i samopoczucia.

(18) Uwzględniając zapisy konwencji 
Aarhus skuteczny udział społeczeństwa w 
procesie decyzyjnym jest niezbędny dla 
umożliwienia mu wyrażenia opinii i 
podniesienia niepokojących kwestii, które 
mogą mieć znaczenie dla podejmowanych 
decyzji, oraz dla umożliwienia decydentom 
uwzględnienia tych opinii i kwestii, co 
przyczyni się do zwiększenia 
odpowiedzialności i przejrzystości procesu 
decyzyjnego oraz wniesie wkład w 
zwiększenie publicznej świadomości w 
zakresie kwestii dotyczących środowiska i 
poparcia dla podjętych decyzji. 
Członkowie zainteresowanej społeczności 
powinni mieć możliwość odwołania się do 
wymiaru sprawiedliwości, która pozwoli 
im wnieść wkład w ochronę prawa do 
życia w środowisku odpowiednim dla 
zdrowia i samopoczucia.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odniesienie się do konkretnego dokumentu UE,  sporządzonego w 
Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. nt. udziału społeczeństwa w dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska.
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Poprawka 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Duże instalacje spalania 
przyczyniają się również w znacznym 
stopniu do emisji ditlenku węgla do 
atmosfery, co powoduje wzrost stężenia 
ditlenku węgla w powietrzu, nasilając tym 
samym zmiany klimatyczne na świecie i 
wywołując wiele niekorzystnych skutków i 
oddziaływań na ludzi i systemy 
ekologiczne. Rosnące stężenie ditlenku 
węgla gwałtownie zbliża się do wartości
krytycznej lub już ją przekroczyło, co 
prowadzić będzie do zdecydowanie 
większych zmian klimatycznych i wzrostu 
średnich temperatur powierzchniowych 
znacznie powyżej ustalonego przez UE 
poziomu poniżej 2°C, co przekroczy 
ludzkie możliwości poradzenia sobie z tym 
zjawiskiem lub uzdrowienia sytuacji w 
wyobrażalnych ramach czasowych. O ile 
wspólnotowy system handlu emisjami 
potencjalnie stwarza pożyteczne, chociaż 
powolne, ramy dla ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych w całej gospodarce, 
nie stanowi on wystarczająco silnego 
bodźca cenowego pozwalającego uniknąć 
przystępowania do systemu lub 
pozostawania w nim nowych bardzo 
dużych punktowych źródeł ditlenku węgla 
i w ten sposób zawyżania cen przydziałów 
emisji w UE. Z tego powodu konieczne 
jest włączenie do wspólnotowego prawa o 
zanieczyszczeniach przemysłowych 
przepisów wymagających ustalenia 
dopuszczalnych wielkości emisji ditlenku 
węgla do atmosfery z nowych instalacji o 
mocy elektrycznej powyżej 300 MW, a w 
odpowiednim czasie zastosowanie tych 
wielkości dopuszczalnych do istniejących 
instalacji. 
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Poprawka 77
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wdrożenie strategii Wspólnoty w 
zakresie dioksyn, furanów i 
polichlorowanych bifenyli wymaga 
dokonania przeglądu sposobów wyrażania 
współczynników równoważności dla 
dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów oraz 
rozszerzenia zakresu tych 
współczynników, tak aby objąć nim 
dioksynopochodne polichlorowane 
bifenyle.

Or. it

Uzasadnienie

Obliczenia stężenia emisji polichlorowanych dwubenzo-p-dioksyn (PCDD) lub 
polichlorowanych dwubenzofuranów (PCDF) należy dokonywać w oparciu o metody 
(współczynniki równoważności) przyjęte przez WHO i, jak zaproponowała WHO, powinno 
ono obejmować dioksynopochodne polichlorowane bifenyle (PCB), ponieważ należą one 
podobnie jak PCDD i PCDF do substancji, których ograniczenie ma na celu strategia 
Wspólnoty.

Poprawka 78
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Nie można dopuścić, aby 
współspalanie odpadów w instalacjach, 
nieprzeznaczonych głównie do spalania 
odpadów, powodowało wyższe emisje 
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zanieczyszczeń w części objętości gazów 
spalinowych powstających wskutek 
takiego współspalania niż w instalacjach 
przeznaczonych wyłącznie do spalania i z 
tego względu powinno nadal podlegać 
stosownym ograniczeniom.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada, że współspalanie nie powinno prowadzić do większego zanieczyszczenia niż spalanie 
odpadów stanowi podstawową zasadę dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów. 
Należy utrzymać taki jednoznaczny zapis w nowym dokumencie.

Poprawka 79
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Nie można dopuścić, aby 
współspalanie odpadów w instalacjach, 
nieprzeznaczonych głównie do spalania 
odpadów, powodowało wyższe emisje 
zanieczyszczeń w części objętości gazów 
spalinowych powstających wskutek 
takiego współspalania niż w instalacjach 
przeznaczonych wyłącznie do spalania i z 
tego względu powinno nadal podlegać 
stosownym ograniczeniom.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada, że współspalanie nie powinno prowadzić do większego zanieczyszczenia niż spalanie 
odpadów stanowi podstawową zasadę dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów 
(obecny punkt 27 preambuły) i nie powinno się jej skreślać w przekształconej dyrektywie.
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Poprawka 80
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Nie można dopuścić, aby 
współspalanie odpadów w instalacjach, 
nieprzeznaczonych głównie do spalania 
odpadów, powodowało wyższe emisje 
zanieczyszczeń w części objętości gazów 
spalinowych powstających wskutek 
takiego współspalania niż w instalacjach 
przeznaczonych wyłącznie do spalania i z 
tego względu powinno podlegać 
stosownym ograniczeniom. 

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie stałej ochrony środowiska i zdrowia publicznego 
podczas współspalania odpadów. Tekst proponowanego punktu preambuły znajduje się już w 
dyrektywie 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (punkt 27 preambuły) i nie powinno się 
go skreślać w przekształconej dyrektywie. 

Poprawka 81
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Nie można dopuścić, aby 
współspalanie odpadów w instalacjach, 
nieprzeznaczonych głównie do spalania 
odpadów, powodowało wyższe emisje 
zanieczyszczeń w części objętości gazów 
spalinowych powstających wskutek 
takiego współspalania niż w instalacjach 
przeznaczonych wyłącznie do spalania i z 
tego względu powinno podlegać 



AM\746405PL.doc 19/77 PE412.169v02-00

PL

stosownym ograniczeniom.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana poprawka odtwarza punkt 27 preambuły do dyrektywy 2000/76/WE w sprawie 
spalania odpadów, która obejmuje również współspalanie. Współspalanie należy włączyć do 
zakresu dyrektywy o emisjach przemysłowych, mając na celu dbanie o stałą ochronę zdrowia 
i środowiska w trakcie prowadzenia współspalania odpadów. Biorąc pod uwagę, że 
współspalanie objęte jest innymi przepisami dyrektywy, włączenie go w tym miejscu jest jak 
najbardziej uzasadnione.

Poprawka 82
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Instalacje produkujące ditlenek tytanu 
mogą powodować znaczące 
zanieczyszczenie powietrza i wody. W celu 
ograniczenia tych skutków należy ustalić 
na poziomie Wspólnoty bardziej 
rygorystyczne dopuszczalne wielkości 
emisji dla niektórych substancji 
zanieczyszczających.

(24) Instalacje produkujące ditlenek tytanu 
mogą powodować znaczące 
zanieczyszczenie powietrza i wody oraz 
mogą wywołać zagrożenie 
toksykologiczne. W celu ograniczenia tych 
skutków należy ustalić na poziomie 
Wspólnoty bardziej rygorystyczne 
dopuszczalne wielkości emisji dla 
niektórych substancji zanieczyszczających.

Or. pl

Uzasadnienie

Ditlenek tytanu moze wywołać zagrożenie toksykologiczne, gdyż działa drażniąco na skórę, 
oczy i błony śluzowe układu oddechowego.



PE412.169v02-00 20/77 AM\746405PL.doc

PL

Poprawka 83
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić reguły dotyczące kar mających 
zastosowanie do naruszeń przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich 
wykonywanie. Kary takie powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(27) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
ustanowić reguły dotyczące kar mających 
zastosowanie do naruszeń przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich 
wykonywanie. Kary takie powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu uściślenie zapisu i umożliwić  państwom członkowskim 
wyciągnięcie sankcji prawnych wobec zanieczyszczających.

Poprawka 84
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska 
naturalnego powodowanym przez 
działalność przemysłową i ich kontroli. 

Nniniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
ochrony zdrowia publicznego oraz
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska 
naturalnego, powodowanym przez 
działalność przemysłową i ich kontroli.

Określa ona również zasady mające na celu 
zapobieganie oraz, w przypadku braku 
takiej możliwości, zmniejszenie emisji do 
powietrza wody i ziemi  oraz zapobieganie 
wytwarzaniuodpadów, w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego jako całości

Określa ona również zasady mające na celu 
zapobieganie oraz, w przypadku braku 
takiej możliwości, zmniejszenie emisji do 
powietrza,  wody i ziemi, oraz 
zapobieganie wytwarzaniu  odpadów, w 
celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia publicznego i środowiska 
naturalnego jako całości.
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Poprawka 85
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Rozdział I ustala wspólne przepisy mające 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
działalności przemysłowej objętych 
niniejszą dyrektywą.
Rozdział II obejmuje kategorie 
działalności wymienione w załączniku I i 
określa szczegółowe przepisy dotyczące 
tych rodzajów działalności.
Rozdziały III-VI zawierają minimalne 
wymogi techniczne dotyczące, 
odpowiednio, dużych instalacji spalania, 
spalarni odpadów, instalacji 
wykorzystujących rozpuszczalniki oraz 
instalacji produkujących ditlenek tytanu.
Rozdział VII zawiera przepisy dotyczące 
właściwych organów, sprawozdawczości 
państw członkowskich, komitetu i kar oraz 
standardowe przepisy końcowe.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku połączenia siedmiu dyrektyw powstaje jeden kompleksowy akt. Włączenie artykułu 
opisującego strukturę dyrektywy poprawi jej przejrzystość. Sformułowanie poprawki zostało 
zaczerpnięte z uzasadnienia dołączonego do wniosku, ale niestanowiącego części dyrektywy. 
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Poprawka 86
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do działalności badawczej, 
rozwojowej ani do badań nowych 
produktów i procesów.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do działalności badawczej 
określonej przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia, o których mowa, należy precyzyjnie zdefiniować. „Działalność rozwojowa” lub 
„badanie nowych produktów i procesów” prowadzone są rutynowo w niektórych instalacjach 
objętych załącznikiem I do niniejszej dyrektywy, nie powinno to jednak stanowić podstawy do 
wykluczenia takich działań z zakresu dyrektywy.

Poprawka 87
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „zanieczyszczenie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie 
w wyniku działalności człowieka 
substancji, wibracji, ciepła lub hałasu do 
powietrza, wody lub ziemi, które może 
zagrażać zdrowiu ludzi lub jakości 
środowiska naturalnego lub przejawić się 
w postaci uszkodzenia własności 
materialnej, osłabienia walorów lub kolizji 
z innymi uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska naturalnego;

2. „zanieczyszczenie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie 
w wyniku działalności człowieka 
substancji, wibracji, ciepła lub hałasu do 
powietrza, wody lub ziemi, które może 
zagrażać zdrowiu ludzi lub jakości 
środowiska naturalnego lub przejawić się 
w postaci uszkodzenia własności 
materialnej;

Or. de
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Poprawka 88
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „właściwy organ” oznacza organ lub 
organy albo podmioty, które na mocy 
przepisów prawa państw członkowskich są 
odpowiedzialne za realizację zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować poprzednią definicję właściwego organu, ponieważ odgrywa on zasadniczą 
rolę w całęj dyrektywie.

Poprawka 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „poziomy emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami” 
oznaczają zakres emisji uzyskany w 
wyniku zastosowania najlepszych 
dostępnych technik określonych w 
dokumentach referencyjnych BAT w 
normalnych warunkach eksploatacji i 
wyrażony jako średnie wartości okresowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja poziomów emisji powiązanych z BAT jest konieczna.
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Poprawka 90
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Poziomy emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
odzwierciedlają zakres poziomów emisji, 
które można by przewidzieć jako wynik 
zastosowania w określonym sektorze jako 
całości i w normalnych warunkach 
eksploatacji technik opisanych w 
określonych dokumentach referencyjnych 
dotyczących najlepszych dostępnych 
technik. 
Poziomy emisji powiązane z BAT 
stanowią odpowiedni punkt odniesienia 
pomagający ustalić w pozwoleniu 
dopuszczalne wielkości emisji; różnią się 
one od dopuszczalnych poziomów emisji, 
ponieważ dopuszczalne poziomy emisji 
muszą również uwzględniać wymogi 
monitorowania i zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Najistotniejsze nowe postanowienia przekształconego wniosku Komisji odnoszą się do 
poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dotępnymi technikami. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że poziomy emisji powiązne z BAT i dopuszczalne wielkości emisji stanowią różne 
pojęcia. Przekształcony wniosek Komisji zawiera definicję wyłącznie dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Stąd z uwagi na jasność prawną istnieje potrzeba zdefiniowania poziomów emisji 
powiązanych z BAT. Podstawę definicji stanowi duch stwierdzeń zawartych w zarysie 
dokumentów referencyjnych BAT i poradniku, opublikowanych przez Komisję.
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Poprawka 91
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „poziomy emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami” 
oznaczają reprezentacyjne poziomy 
eksploatacyjne emisji dla niektórych 
technik lub kombinacji technik, wyrażone 
jako wartości średnie osiągalne w 
konkretnym okresie w normalnych 
warunkach eksploatacji i przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technik.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami” stanie się 
kluczowym pojęciem w koncepcji proponowanej dyrektywy, w szczególności art. 16 ust. 3, 
dlatego też wymaga jasnego zdefiniowania. Ponadto definicja taka, łącznie z poprawkami 20 i 
24, ustala, że istnieje różnica między dopuszczalnymi wielkościami emisji (lub równoważnymi 
parametrami lub środkami technicznymi) a poziomami emisji powiązanymi z BAT. 

Poprawka jest dopuszczalna zgodnie z art. 80a Regulaminu ze względu na jej powiązanie z 
proponowanym przez Komisję art. 16 ust. 3.

Poprawka 92
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „pozwolenie” oznacza pisemne 
zezwolenie na eksploatację całości lub 
części instalacji, instalacji spalania, 
spalarni odpadów lub współspalarni 
odpadów; 

(7) „pozwolenie” oznacza pisemne 
zezwolenie na eksploatację całości lub 
części instalacji, instalacji spalania, 
spalarni odpadów lub współspalarni 
odpadów;
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Pozwolenie może obejmować jedną lub 
większą ilość instalacji lub części 
instalacji prowadzonych przez tego 
samego operatora, znajdujących się w tym 
samym miejscu. 
Pozwolenie może odnosić się do jednej lub 
większej liczby funkcjonalnie wzajemnie 
powiązanych instalacji lub ich części 
znajdujących się w różnych miejscach, lub 
do funkcjonalnie wzajemnie powiązanych 
instalacji lub ich części znajdujących się 
w tym samym miejscu, prowadzonych 
przez różnych operatorów;

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli w danym miejscu znajdowałoby się szereg instalacji, z których każda objęta byłaby 
osobnym pozwoleniem, obowiązkowe pozwolenie dla całego terenu obejmowałoby obowiązek 
uwzględnienia skumulowanego oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwo, jak 
przewidują, na przykład, dyrektywy Seveso; jeśli chodzi o lokalizację instalacji 
obsługiwanych przez tego samego operatora w różnych miejscach, pozwolenie, które miałoby 
być wydane powinno uwzględniać wzajemne powiązania między procesami, na przykład 
między spalarnią i zakładem utylizacji odpadów stałych.

Poprawka 93
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – podpunkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów niniejszej definicji zmiany 
instalacji lub jej rozbudowę uważa się za 
istotne, jeżeli są one większe od 
jakichkolwiek wartości progowych lub im 
równe, lub jeżeli wzrost wynikający ze 
zmiany lub rozbudowy powoduje 
przekroczenie jakichkolwiek wielkości 
progowych ustanowionych w załącznikach 
I, VII i VIII.

Or. it
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Uzasadnienie

Pozostawienie definicji istotnej zmiany bez odnośnika ilościowego (podobnego do odnośnika 
występującego w obecnej dyrektywie IPPC) mogłoby prowadzić do wielkiej różnorodności w 
podejściach przyjmowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Poprawka 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu najlepszych dostępnych 
technik szczególną uwagę należy zwrócić 
na pozycje wymienione w załączniku III;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do kryteriów wymienionych w załączniku III jest absolutnie niezbędne w celu 
zachowania zintegrowanego podejścia. Należy ustalić sposób, w jaki określa się BAT. Należy 
tego dokonać poprzez rozważenie kosztów dostępnych technik i korzyści z nich wynikających 
dla konkretnej instalacji oraz poprzez uwzględnienie kryteriów podanych w załączniku III 
(poprzednio, w dyrektywie IPPC 96/61/WE – załączniku IV).

Poprawka 95
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „poziomy emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami” 
oznaczają poziomy emisji uzyskane w 
normalnych warunkach eksploatacji przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technik określonych w dokumentach 
referencyjnych BAT, wyrażone jako 
średnia wartość okresowa w danych 
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warunkach odniesienia;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnego ustalania dopuszczalnych 
wielkości emisji zgodnie z art. 16 ust. 2. Wyjaśnia, że dopuszczalne wielkości emisji oparte są 
o wskaźniki ustalone w BREF i nie obejmują, np. nienormalnych warunków eksploatacji (np. 
rozruchu, zamykania, okresów konserwacji lub przerw w normalnej eksploatacji instalacji).

Poprawka 96
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „poziomy emisji powiązane z BAT” 
oznaczają konsekwencje dla środowiska, 
jakie można by przewidzieć jako wynik 
zastosowania w określonym sektorze 
technik opisanych w odpowiednim 
dokumencie referencyjnym, mając na 
uwadze zachowanie równowagi kosztów i 
korzyści zawartej w definicji BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy emisji powiązane z BAT stanowić będą punkt odniesienia dla ustalania warunków 
pozwolenia, tzn. dopuszczalnych wielkości emisji. Pojęcie to używane jest w dokumencie, 
należy je zatem zdefiniować w art. 3. Powyższa definicja została zaczerpnięta z tekstu 
rozdziału o BAT w dokumentach referencyjnych BAT dotyczących spalania odpadów.
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Poprawka 97
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „operator” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
kontroluje instalację, instalację spalania, 
spalarnię odpadów lub współspalarnię 
odpadów lub, jeżeli jest to przewidziane w 
ustawodawstwie krajowym, której 
przyznano decydujące uprawnienia 
ekonomiczne w kwestii technicznego 
funkcjonowania instalacji lub obiektu;

(10) „operator” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
kontroluje instalację, instalację spalania, 
spalarnię odpadów lub współspalarnię 
odpadów lub, jeżeli jest to przewidziane w 
ustawodawstwie krajowym, której 
przyznano decydujące uprawnienia 
ekonomiczne w kwestii technicznego 
funkcjonowania instalacji lub obiektu; 
Dwie lub większa liczba osób fizycznych 
lub prawnych może być wspólnym 
operatorem instalacji lub osoby takie 
mogą być operatorami różnych części 
instalacji;

Or. nl

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 5. Aby nadać tekstowi większą przejrzystość, art. 5 zostaje przesunięty 
do definicji „operatora” w art. 3 punkt 10.

Poprawka 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „nowa technika” oznacza nową 
technikę stosowaną w działalności 
przemysłowej, która mogłaby zapewnić 
ogólny wyższy poziom ochrony 
środowiska naturalnego lub lepszą 
oszczędność kosztów niż obecnie istniejące 
najlepsze dostępne techniki, o ile zostanie 

(13) „nowa technika” oznacza nową 
technikę, która mogłaby zapewnić ogólny 
wyższy lub podobny poziom ochrony 
środowiska naturalnego lub lepszą lub 
podobną oszczędność kosztów niż obecnie 
istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile 
sprawdzi się ona w przemyśle i zostanie 
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ona rozwinięta w celach komercyjnych; rozwinięta w celach komercyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Poprawka 99
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „nowa technika” oznacza nową 
technikę stosowaną w działalności 
przemysłowej, która mogłaby zapewnić 
ogólny wyższy poziom ochrony 
środowiska naturalnego lub lepszą 
oszczędność kosztów niż obecnie istniejące 
najlepsze dostępne techniki, o ile zostanie 
ona rozwinięta w celach komercyjnych;

(13) „nowa technika” oznacza nową 
technikę stosowaną w działalności 
przemysłowej, która zapewniłaby ogólny 
wyższy poziom ochrony środowiska 
naturalnego lub lepszą oszczędność 
kosztów niż obecnie istniejące najlepsze 
dostępne techniki, o ile zostanie ona 
rozwinięta w celach komercyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że stosowanie nowych technik przyniosłoby korzyści, jeśli zostałyby one 
wdrożone w praktyce. 
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Poprawka 100
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi; 

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza 
ilościowe i szczegółowe dane dotyczące 
stanu gleby, w tym różnorodności 
biologicznej gleby, i wód gruntowych dla 
celów przywrócenia terenu do stanu, w 
jakim znajdował się on przed 
uruchomieniem nowej instalacji lub w 
momencie aktualizacji pozwolenia dla 
istniejącej instalacji;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie bazowe stanowi kluczowy element służący zapewnieniu współdziałania 
dyrektywy IPPC z innymi strategiami politycznymi w zakresie środowiska. 
Różnorodność biologiczna gleby stanowi skuteczny wskaźnik zdrowia gleby i przedziału 
jakości zapewniający solidną podstawę dla remediacji i oceny zobowiązań operatora zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci”; proponowane sprawozdanie bazowe stanowi warunek 
wstępny.

Poprawka 101
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi;

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza 
ilościowe i szczegółowe dane dotyczące 
stanu gleby, w tym różnorodności 
biologicznej gleby, i wód gruntowych oraz 
wszelkiego skażenia substancjami 
niebezpiecznymi, dla celów remediacji i 
odnowy terenu;

Or. en
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Poprawka 102
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi;

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych spowodowanego 
obecnością substancji niebezpiecznych;

Or. en

Poprawka 103
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi;

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych znacznymi ilościami 
istotnych 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.
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Poprawka 104
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi; 

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane 
ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i 
wód gruntowych istotnymi substancjami 
niebezpiecznymi;

Or. nl

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 23 ust. 3. 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. 

Poprawka 105
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „kontrola środowiskowa” oznacza 
każdą czynność polegającą na 
sprawdzeniu zgodności instalacji z 
wymogami środowiskowymi dla niej 
przewidzianymi; 

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „kontroli środowiskowej” interpretowane jest w różny sposób przez poszczególne 
państwa członkowskie. Dlatego też aby zapewnić jednolitość sprawozdań dotyczących 
stosowania dyrektywy, potrzebna jest jasna definicja. 
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Poprawka 106
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20)„biomasa” oznacza którąkolwiek z 
następujących pozycji:

(20)„biomasa” oznacza ulegającą 
rozkładowi biologicznemu frakcję 
produktów, odpadów lub pozostałości z 
rolnictwa (łącznie z substancjami 
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i 
związanych z nimi gałęzi przemysłu, a 
także ulegającą rozkładowi biologicznemu 
frakcję odpadów przemysłowych i 
miejskich;

(a) produkty składające się z substancji 
roślinnych pochodzących z rolnictwa lub 
leśnictwa, które mogą być wykorzystywane 
jako paliwo w celu odzyskania ich 
zawartości energii;
(b) następujące odpady wykorzystywane 
jako paliwo:
(i) odpady roślinne z rolnictwa i 
leśnictwa;
(ii) odpady roślinne z przemysłu 
przetwórstwa spożywczego, jeżeli 
wytworzona energia cieplna jest 
odzyskiwana,
(iii) włókniste odpady roślinne z procesu 
produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z 
produkcji papieru z pulpy, jeżeli odpady te 
są współspalane w miejscu produkcji, a 
wytworzona energia cieplna jest 
odzyskiwana,
(iv) odpady korka;
(v) odpady drewniane, z wyjątkiem 
odpadów drewnianych mogących 
zawierać organiczne związki 
chlorowcowane lub metale ciężkie 
powstałe w wyniku obróbki z 
wykorzystaniem środków do konserwacji 
drewna
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ważną sprawą jest zachowanie spójności wszystkich dokumentów UE, a zwłaszcza 
definicji, definicja biomasy powinna być taka sama zarówno w pierwotnej dyrektywie o 
energii odnawialnej (2001/77/WE), jak i w proponowanej dyrektywie o emisjach 
przemysłowych. Zmiana definicji powodowałaby niejasności i zagrażała już podjętym
inwestycjom.

Poprawka 107
Niels Busk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 20 – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) odpadów zwierzęcych z przemysłu 
przetwórstwa spożywczego, jeżeli 
wytworzona energia cieplna jest 
odzyskiwana;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na spalanie odpadów z tłuszczu zwierzęcego pochodzących z przemysłu
przetwórstwa spożywczego bez kosztownych wymogów dotyczących monitorowania. 
Zastąpienie paliw mineralnych spalaniem odpadów z tłuszczu zwierzęcego zmniejszy emisje 
CO2 i obniży koszty przemysłu spożywczego.
 Zastępowanie oleju mineralnego odpadami z tłuszczu zwierzęcego jest korzystne dla 
środowiska. Nie przyczyni się ono do zwiększenia wpływu kotłów grzewczych na środowisko. 

Poprawka 108
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) „spalarnia odpadów” oznacza każdą 
stacjonarną lub ruchomą jednostkę 

(26) „spalarnia odpadów” oznacza każdą 
stacjonarną lub ruchomą jednostkę 
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techniczną oraz wyposażenie przeznaczone 
do termicznego przetwarzania odpadów, z 
odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku 
spalania lub bez takiego odzysku; poprzez 
spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy obróbki termicznej, jeżeli 
substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane; 

techniczną oraz wyposażenie przeznaczone 
do termicznego przetwarzania odpadów, z 
odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku 
spalania lub bez takiego odzysku; poprzez 
spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy termiczne, takie jak piroliza, 
gazyfikacja lub proces plazmowy, jeżeli 
substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności piroliza, gazyfikacja i proces plazmowy powinny nadal być ujęte w 
dyrektywie. Sposobów przetwarzania termicznego lub pół-termicznego nie ma zbyt wiele, a 
więc lista może być wyczerpująca. Usunięcie nazw tych technologii z dyrektywy 
sugerowałoby, że technologie te przestały być objęte zakresem dyrektywy. Zatem ryzyko
umożliwienia niektórym sposobom przetwarzania uniknięcia zakresu dyrektywy lub 
odwoływania się do ETS nie uzasadnia zmiany.

Poprawka 109
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. „spalarnia odpadów” oznacza każdą 
stacjonarną lub ruchomą jednostkę 
techniczną oraz wyposażenie przeznaczone 
do termicznego przetwarzania odpadów, z 
odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku 
spalania lub bez takiego odzysku; poprzez 
spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy obróbki termicznej, jeżeli 
substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane;

26. „spalarnia odpadów” oznacza każdą 
stacjonarną lub ruchomą jednostkę 
techniczną oraz wyposażenie przeznaczone 
do termicznego przetwarzania odpadów, z 
odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku 
spalania lub bez takiego odzysku; poprzez 
spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy obróbki termicznej, takie jak 
piroliza, gazyfikacja lub proces plazmowy, 
jeżeli substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane;

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że chodzi również o pirolizę, gazyfikację i proces plazmowy.

Poprawka 110
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. „współspalarnia odpadów” oznacza 
każdą stacjonarną lub ruchomą, jednostkę 
techniczną, której głównym celem jest 
wytwarzanie energii lub produktów 
materialnych oraz która wykorzystuje 
odpady jako paliwo zwykłe lub dodatkowe 
lub w której odpady są poddawane 
termicznej obróbce mającej na celu ich 
unieszkodliwienie poprzez spalanie 
odpadów przez utlenianie jak również inne 
procesy obróbki termicznej, jeżeli 
substancje powstające z obróbki są 
następnie spalane;

27. „współspalarnia odpadów” oznacza 
każdą stacjonarną lub ruchomą , jednostkę 
techniczną, której głównym celem jest 
wytwarzanie energii lub produktów 
materialnych oraz która wykorzystuje 
odpady jako paliwo zwykłe lub dodatkowe 
lub w której odpady są poddawane 
termicznej obróbce mającej na celu ich 
unieszkodliwienie poprzez spalanie 
odpadów przez utlenianie jak również inne 
procesy obróbki termicznej, takie jak 
piroliza, gazyfikacja lub proces plazmowy, 
jeżeli substancje powstające z obróbki są 
następnie spalane;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że chodzi również o pirolizę, gazyfikację i proces plazmowy.
Jest zgodna z poprawką do art. 3 punkt 26.

Poprawka 111
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) „pozostałość” oznacza każdy rodzaj 
odpadów płynnych lub stałych 
wytwarzanych w spalarni lub 

(30) „pozostałość” oznacza każdy rodzaj 
odpadów płynnych lub stałych (w tym 
popioły denne i żużel, popiół lotny i pył 
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współspalarni odpadów; kotłowy, stałe produkty reakcji z obróbki 
gazów, osad ściekowy z oczyszczania 
ścieków, zużyte katalizatory i zużyty węgiel 
aktywny), określonych jako odpady w art. 
1 lit. a) dyrektywy 75/442/EWG,
wytwarzanych w spalarni lub 
współspalarni odpadów;

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu nowej definicji produktów ubocznych zawartej w nowej dyrektywie ramowej o 
odpadach (art. 5) popiół denny lub lotny można by uznać za produkt uboczny i przestać 
traktować go jak odpad, co dla przepisów krajowych w niektórych państwach stworzyłoby 
problemy, a przede wszystkim zwiększyłoby zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Dlatego 
konieczne jest wyraźne wymienienie popiołu dennego, żużlu, popiołu lotnego, pyłu kotłowego 
i stałych produktów reakcji z obróbki gazów jako pozostałości. 

Poprawka 112
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) „związek organiczny” oznacza każdy 
związek zawierający co najmniej 
pierwiastek węgiel i jeden lub większą 
ilość pierwiastków wodoru, halogenów, 
tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z 
wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub 
dwuwęglanów nieorganicznych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Definicję lotnych związków organicznych zaczerpnięto z art. 52 dyrektywy 1999/13/WE o 
emisjach rozpuszczalników. Definicji tej nie należy uogólniać na całość IPPC (art. 3), 
ponieważ ma ona zastosowanie jedynie do rozpuszczalników i w przypadku zastosowania jej 
do wszystkich urządzeń IPPC powodowałaby wiele nieporozumień. Wskazane dopuszczalne 
ciśnienie pary nie odpowiada dopuszczalnym poziomom ciśnienia pary stosowanym w innych 
instalacjach IPPC. Z tego powodu definicję tę należy zawrzeć w art. 52 i w ten sposób objąć 
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nią instalacje w zakresie rozdziału V.

Poprawka 113
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) „lotny związek organiczny” oznacza 
każdy związek organiczny oraz frakcję 
kreozotu, które w temperaturze 293,15 K 
mają ciśnienie pary 0,01 kPa lub więcej, 
lub mają odpowiadającą tej wartości 
lotność w szczególnych warunkach 
użytkowania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Definicję lotnych związków organicznych zaczerpnięto z art. 52 dyrektywy 1999/13/WE o 
emisjach rozpuszczalników. Definicji tej nie należy uogólniać na całość IPPC (art. 3), 
ponieważ ma ona zastosowanie jedynie do rozpuszczalników i w przypadku zastosowania jej 
do wszystkich urządzeń IPPC powodowałaby wiele nieporozumień. Wskazane dopuszczalne 
ciśnienie pary nie odpowiada dopuszczalnym poziomom ciśnienia pary stosowanym w innych 
instalacjach IPPC. Z tego powodu definicję tę należy zawrzeć w art. 52 i w ten sposób objąć 
nią instalacje w zakresie rozdziału V.

Poprawka 114
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) „rozpuszczalnik organiczny” oznacza 
każdy lotny związek organiczny, który jest 
stosowany w następujących przypadkach: 

skreślony

(a) oddzielnie bądź w połączeniu z innymi 
czynnikami, bez przemiany chemicznej, 
w celu rozpuszczania surowców, 
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produktów lub odpadów;
(b) jako środek czyszczący w celu 
rozpuszczania zanieczyszczeń; 
(c) jako czynnik rozpuszczający
(d) jako środek rozpraszający;
(e) jako regulator lepkości;
(f) jako regulator napięcia 
powierzchniowego;
(g) jako plastyfikator;
(h) jako środek konserwujący;

Or. en

Uzasadnienie

Definicję lotnych związków organicznych zaczerpnięto z art. 52 dyrektywy 1999/13/WE o 
emisjach rozpuszczalników. Definicji tej nie należy uogólniać na całość IPPC (art. 3), 
ponieważ ma ona zastosowanie jedynie do rozpuszczalników i w przypadku zastosowania jej 
do wszystkich urządzeń IPPC powodowałaby wiele nieporozumień. Wskazane dopuszczalne 
ciśnienie pary nie odpowiada dopuszczalnym poziomom ciśnienia pary stosowanym w innych 
instalacjach IPPC. Z tego powodu definicję tę należy zawrzeć w art. 52 i w ten sposób objąć 
nią instalacje w zakresie rozdziału V.

Poprawka 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) „poziomy emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami” 
oznaczają zakres emisji uzyskany w 
wyniku zastosowania najlepszych 
dostępnych technik określonych w 
dokumentach referencyjnych BAT w 
normalnych warunkach eksploatacji i 
wyrażony jako średnie wartości okresowe.
Poziomy emisji powiązane z BAT 
stanowią odpowiedni punkt odniesienia 
pomagający ustalić w pozwoleniu 
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dopuszczalne wielkości emisji; różnią się 
one od dopuszczalnych poziomów emisji, 
ponieważ dopuszczalne poziomy emisji 
muszą również uwzględniać wymogi 
monitorowania i zgodności, a także 
właściwości techniczne, położenie 
geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe każdej instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Najistotniejsze nowe postanowienia przekształconego wniosku Komisji odnoszą się do 
poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dotępnymi technikami. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że poziomy emisji powiązne z BAT i dopuszczalne wielkości emisji stanowią 
bardzo różne pojęcia. Przekształcony wniosek Komisji zawiera definicję wyłącznie 
dopuszczalnych wielkości emisji. Stąd z uwagi na jasność prawną istnieje potrzeba włączenia 
do wniosku definicji poziomów emisji powiązanych z BAT. Podstawę definicji stanowi duch 
stwierdzeń zawartych w zarysie dokumentów referencyjnych BAT i poradniku, 
opublikowanych przez Komisję.

Poprawka 116
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) „ogólne wiążące zasady” oznaczają 
wielkości dopuszczalne lub inne warunki 
określone w przepisach ustawodawczych, 
rozporządzeniach lub zarządzeniach 
dotyczących środowiska, na szczeblu 
branżowym lub szerszym, wydawane z 
zamiarem bezpośredniego wykorzystania 
do ustalania warunków pozwolenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Jasna definicja „ogólnych wiążących zasad” jest niezbędna. 
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Poprawka 117
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) „instalacja do użytku na wypadek 
awarii” oznacza każde urządzenie, które 
ma na celu zagwarantowanie działania w 
każdym przypadku głównych urządzeń, 
usług pomocniczych, nadzoru instalacji, 
zarządzania instalacjami bezpieczeństwa i 
ponowne uruchomienie instalacji, w 
szczególności elektrowni wodnych, w tym 
w przypadku przerwy w dostawie energii 
elektrycznej lub braku sieci zewnętrznej.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa definicja jest konieczna w celu lepszego określenia zakresu odstępstwa wprowadzonego 
w poprawce 2 do art. 4 (wyłączenie instalacji do użytku na wypadek awarii z zakresu 
przepisów wprowadzonych na mocy dyrektywy).

Poprawka 118
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozwolenie może obejmować dwie lub 
większą ilość instalacji lub części instalacji 
prowadzonych przez tego samego 
operatora, znajdujących się w tym samym 
miejscu lub w różnych miejscach. 

2. Pozwolenie może obejmować dwie lub 
większą ilość instalacji lub części instalacji 
prowadzonych przez tego samego 
operatora, znajdujących się w tym samym 
miejscu lub w różnych miejscach. 

Pozwolenie może odnosić się do jednej lub 
większej liczby funkcjonalnie wzajemnie 
powiązanych instalacji lub ich części 
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znajdujących się w różnych miejscach, lub 
do funkcjonalnie wzajemnie powiązanych 
instalacji lub ich części znajdujących się 
w tym samym miejscu, prowadzonych 
przez różnych operatorów;

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy 
dwóch lub większej ilości instalacji, każda 
z nich spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy 
dwóch lub większej ilości instalacji, każda 
z nich spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Jeżeli kilku operatorów prowadzi różne 
instalacje lub różne części instalacji w tym 
samym miejscu, pozwolenie może 
ustanawiać wspólne warunki i zasady dla 
tych operatorów.

Or. it

Uzasadnienie

Dwie zmiany umożliwią państwom członkowskim wydawanie pozwoleń uwzględniających 
rodzaje instalacji i miejsca, w których się one znajdują, a także fakt, że może być kilku 
operatorów, umożliwiając tym samym ustalenie ogólnego wpływu terenu lub instalacji jako 
całości i określenie wspólnych zasad dla różnych operatorów, mając na uwadze, że mogą 
występować skumulowane skutki lub efekt domina.

Poprawka 119
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozwolenie może obejmować dwie lub 
większą ilość instalacji lub części instalacji 
prowadzonych przez tego samego 
operatora, znajdujących się w tym samym 
miejscu lub w różnych miejscach.

2. Pozwolenie może obejmować dwie lub 
większą ilość instalacji lub części instalacji 
prowadzonych przez tego samego 
operatora, znajdujących się w tym samym 
miejscu. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Dodanie wyrażenie „w różnych miejscach” w żaden sposób nie przyczynia się do 
uproszczenia prawodawstwa. Utrudniać to będzie zarówno organizację kontroli publicznych, 
jak i ocenę wpływu na środowisko. 

Poprawka 120
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy 
dwóch lub większej ilości instalacji, każda 
z nich spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy 
dwóch lub większej ilości instalacji, każda 
z nich spełnia indywidualnie wymogi 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 121
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obowiązki ustanowione na mocy
niniejszej dyrektywy nie mają 
zastosowania do instalacji do użytku na 
wypadek awarii określonych w art. 3 
punkt 35 niniejszej dyrektywy, łącznie z 
instalacjami opalanymi gazem i 
instalacjami stosującymi paliwa płynne.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje do użytku na wypadek awarii (zarówno w dużych instalacjach spalania, jak i w 
hydroelektrowniach) są wyłączone z zakresu stosowania obecnej dyrektywy, ponieważ ich 
ograniczone działanie nie ma znaczącego wpływu na poziomy emisji. Ponadto przepis ten 
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przyczyniłby się do ograniczenia zbędnych obciążeń administracyjnych w 
hydroelektrowniach, które nie podlegają obowiązkom ustanowionycm w dyrektywie. 

Poprawka 122
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5
skreślony

Operatorzy

Dwie lub większa liczba osób fizycznych 
lub prawnych może być wspólnym 
operatorem instalacji, instalacji spalania, 
spalarni odpadów lub współspalarni 
odpadów, lub osoby takie mogą być 
operatorami różnych części instalacji lub 
obiektu.

Or. nl

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 3 ust. 10. Aby nadać tekstowi większą przejrzystość, art. 5 zostaje 
przesunięty do definicji „operatora” w art. 3 punkt 10. 

Poprawka 123
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy udzielają pozwolenia, 
jeżeli instalacja spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

1. Bez uszczerbku dla innych wymogów 
ustanowionych w ustawodawstwie 
krajowym lub wspólnotowym, właściwe
organy udzielają pozwolenia, które 
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zawiera warunki gwarantujące, że
instalacja spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Poprawka 124
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia:

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia:

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

a) że operatorzy podlegający obowiązkowi 
sprawozdawczemu na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 stycznia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń1

przedkładają właściwemu organowi 
sprawozdanie w sprawie zgodności z 
warunkami pozwolenia nie rzadziej niż co 
trzy lata ;
b) że operatorzy niepodlegający 
obowiązkowi sprawozdawczemu na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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18 stycznia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
przedkładają właściwemu organowi, na 
jego wniosek, sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia;

(2) że operator bezzwłocznie informuje 
właściwe organy o każdym zdarzeniu czy 
wypadku mającym istotny wpływ na 
środowisko naturalne.

c) że operator bezzwłocznie informuje 
właściwe organy o każdym zdarzeniu czy 
wypadku mającym istotny wpływ na 
środowisko naturalne.

__________
1 Dz. U. L 33 z 4.2.2006, s. 1-17

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany obowiązek składania sprawozdania w sprawie zgodności miałby 
nieproporcjonalny wpływ na obciążenia administracyjne i regulacyjne. Obciążenia te można 
by łatwo zmniejszyć poprzez wprowadzenie wymogu uwzględniającego ryzyko. Na przykład 
obowiązek sprawozdawczości można by ograniczyć do operatorów, którzy podlegają 
wymogowi sprawozdawczemu na mocy rozporządzenia w sprawie Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kładłoby to nacisk na największe źródła emisji. 
Dodatkową możliwość stanowi ograniczenie częstotliwości składania sprawozdań oraz 
propagowanie rozwoju i stosowania narzędzi sprawozdawczych opartych na ICT.

Poprawka 125
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodność z warunkami pozwolenia powinna wynikać z pozwolenia. Nie ma potrzeby 
składania sprawozdania w tej sprawie. 

Poprawka 126
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy; jeżeli 
w każdym roku dana instalacja spełnia 
wszystkie warunki pozwolenia, po pięciu 
latach okres sprawozdawczy może zostać 
wydłużony do 24 miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zmniejszenia biurokracji wymogi sprawozdawcze można by w niektórych przypadkach 
ograniczyć. 

Poprawka 127
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co trzy lata. W przypadku 
instalacji spalania o nominalnej mocy 
cieplnej równej 50 MW lub większej, 
objętych rozdziałem III oraz w przypadku 
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instalacji objętych rozdziałem IV 
sprawozdanie w sprawie zgodności 
składane jest corocznie. 
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
spalarni odpadów i współspalarni 
odpadów o zdolności nominalnej poniżej 
dwóch ton na godzinę. 

Or. en

Uzasadnienie

Ramy czasowe złożenia sprawozdania zostają przedłużone do trzech lat, za wyjątkiem 
większych instalacji spalania i spalarni lub współspalarni odpadów. Obecny art. 12 ust. 2 
dyrektywy 2000/76/WE nie wymaga od operatorów spalarni o zdolności nominalnej poniżej 
dwóch ton na godzinę składania corocznego sprawozdania. W przypadku tego rodzaju 
mniejszych instalacji, często prowadzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, coroczne 
składanie sprawozdań, proponowane w art. 8, jest nieproporcjonalne. Wcześniej wspomniane 
odstępstwo zostaje utrzymane.

Poprawka 128
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie 
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

(1) że operator sporządza sprawozdanie w 
sprawie zgodności z warunkami 
pozwolenia nie rzadziej niż co dwanaście 
miesięcy i może je udostępnić właściwemu 
organowi;

Or. nl

Uzasadnienie

Jednym z celów przeglądu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych państw 
członkowskich i przedsiębiorstw. Z tego punktu widzenia wystarczające wydaje się 
zachowanie sprawozdania do kontroli.  
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Poprawka 129
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi sprawozdanie w sprawie
zgodności z warunkami pozwolenia nie 
rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

(1) że operator dostarcza właściwemu 
organowi dziesięcioletnią ocenę zgodności 
z warunkami pozwolenia,

Or. fr

Uzasadnienie

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Poprawka 130
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) że operator bezzwłocznie informuje 
właściwe organy o każdym zdarzeniu czy 
wypadku mającym istotny wpływ na 
środowisko naturalne.

(2) że operator bezzwłocznie informuje 
właściwe władze o każdym zdarzeniu czy 
wypadku mającym istotny wpływ na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Or. pl
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Poprawka 131
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) podjęcie przez operatora i właściwy 
organ niezbędnych środków w celu 
zapewnienia przywrócenia zgodności w 
możliwie najkrótszym czasie.

(b) podjęcie przez operatora niezbędnych 
środków w celu zapewnienia przywrócenia 
zgodności w możliwie najkrótszym czasie.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy dokonać jasnego rozróżnienia pomiędzy operatorem i właściwym organem w zakresie 
odpowiedzialności. Jakikolwiek zamiar zrównania organu i operatora jest wykluczony.

Poprawka 132
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Emisja gazów cieplarnianych

1. W przypadku, gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji, 
pozwolenie nie obejmuje dopuszczalnej 
wielkości emisji dla bezpośrednich emisji 
gazów, chyba że jest to niezbędne w celu 
zapewnienia że nie spowoduje to żadnego 
znaczącego lokalnego zanieczyszczenia. 
2. W odniesieniu do działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
nienakładaniu zobowiązań odnoszących 
się do efektywności energetycznej w 
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odniesieniu do instalacji spalania lub 
innych jednostek emitujących ditlenek 
węgla na miejscu.
3. W miarę potrzeby, właściwy organ 
odpowiednio zmienia pozwolenie. 
4. Ustępy 1-3 nie mają zastosowania do 
instalacji tymczasowo wyłączonych z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
zgodnie z art. 27 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zawierać wartości progowe CO2 dla dużych instalacji spalania.

Poprawka 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Emisja gazów cieplarnianych

1. W przypadku, gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji, 
pozwolenie nie obejmuje dopuszczalnej 
wielkości emisji dla bezpośrednich emisji 
gazów, chyba że jest to niezbędne w celu 
zapewnienia że nie spowoduje to żadnego 
znaczącego lokalnego zanieczyszczenia. 
2. W odniesieniu do działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
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cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61 WE, 
państwa członkowskie mogą zdecydować o 
nienakładaniu zobowiązań odnoszących 
się do efektywności energetycznej w 
odniesieniu do instalacji jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących ditlenek węgla na 
miejscu.
3. W miarę potrzeby, właściwy organ 
odpowiednio zmienia pozwolenie. 
4. Trzy poprzednie akapity Ustępy 1-3 nie
mają zastosowania do instalacji 
tymczasowo wyłączonych z systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie zgodnie z 
art. 27 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Duże instalacje spalania w wielkim stopniu przyczyniają się do emisji ditlenku węgla, a co za 
tym idzie do zmian klimatycznych. System handlu emisjami stwarza bardzo pożyteczne ramy 
dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, ale nie stanowi 
wystarczająco silnego bodźca cenowego pozwalającego uniknąć przystępowania do systemu 
nowych bardzo dużych punktowych źródeł ditlenku węgla. Konieczne jest zatem włączenie do 
IPPC przepisów wymagających ustalenia dopuszczalnych wielkości emisji ditlenku węgla do 
atmosfery z nowych dużych instalacji. 

Poprawka 134
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Systemy handlu emisjami

1. W okresie poprzedzającym przyjęcie 
wspólnotowych zasad handlu emisjami 
substancji innych niż gazy cieplarniane 
państwa członkowskie mogą opowiedzieć 
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się za handlem emisjami opartym na 
zasadach krajowych jako za rozwiązaniem 
alternatywnym do włączenia do pozwoleń 
dopuszczalnych wielkości emisji, przy 
zachowaniu następujących warunków:
a) substancje, o których mowa, podlegają 
przepisom dyrektywy 2001/811 w sprawie 
krajowych poziomów emisji;
b) przestrzegany jest art. 19 niniejszej 
dyrektywy;
c) zachowana jest zgodność ze 
szczegółowymi przepisami ustanowionymi 
w rozdziałach III do VI. 
2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o krajowych zasadach handlu 
emisjami przyjętych na mocy ust. 1.
_______
Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22-30.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa Komisji, aby zaproponować europejskie zasady handlu emisjami substancji innych 
niż gazy cieplarniane zyskuje poparcie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie tej 
inicjatywy w taki sposób, aby europejskie zasady handlu emisjami weszły w życie 
równocześnie z dyrektywą IPPC. Jeśli nie jest to wykonalne, dyrektywa IPPC może zawierać 
takie postanowienia. W okresie przejściowym przed wprowadzeniem europejskich zasad 
handlu emisjami substancji innych niż gazy cieplarniane obecne krajowe systemy handlu 
mogłyby być nadal być stosowane jako projekty pilotażowe lub doświadczalne.  

Poprawka 135
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) zastosowano najlepsze dostępne 
techniki;

(2) poziomy emisji odpowiadają wynikom, 
jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu 
BAT;
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Or. en

Uzasadnienie

Chociaż nie zostało to wskazane, art. 12 ust. 2 stanowi istotne odejście od dyrektywy 
96/61/WE, która nie wymaga stosowania BAT jako takich. Tekst w przekształconej wersji 
pozostaje w sprzeczności z art. 16 ust. 2, który wymaga, aby dopuszczalne wielkości emisji 
opierały się na BAT, bez zalecania żadnej techniki czy szczególnej technologii. 

Poprawka 136
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) w przypadku ostatecznego zakończenia 
działalności podjęto środki konieczne w 
celu zapobieżenia ryzyku zanieczyszczenia 
oraz w celu przywrócenia miejsca 
prowadzenia działalności do stanu 
określonego zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3.

(8) w przypadku ostatecznego zakończenia 
działalności podjęto środki konieczne w 
celu nie tylko zapobieżenia ryzyku 
zanieczyszczenia, ale również w celu 
przywrócenia miejsca prowadzenia 
działalności do zadowalającego stanu 
określonego w art. 23 ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 137
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stanu terenu, na którym położona jest 
instalacja;

d) stanu elementów środowiska na 
obszarze, na którym położona jest 
instalacja;

Or. pl
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślić o jaki stan terenu chodzi. Ocena terenu polega na ewaluacji 
poszczególnych elementów środowiska: wody, powietrza, gleby, skały, itp.

Poprawka 138
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w stosownych przypadkach, 
sprawozdania bazowego; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie bazowe powinno być wymagane jedynie od większych instalacji.

Poprawka 139
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w stosownych przypadkach, 
sprawozdania bazowego;

(e) sprawozdania w sprawie stanu terenu, 
na którym położona jest instalacja, w tym
sprawozdania bazowego zawierającego 
ilościowe i szczegółowe dane dotyczące 
stanu gleby, w tym różnorodności 
biologicznej gleby, i wód gruntowych;

Or. en
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Poprawka 140
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w stosownych przypadkach, 
sprawozdania bazowego;

(e) sprawozdania w sprawie stanu terenu, 
na którym położona jest instalacja, w tym
sprawozdania bazowego zawierającego 
ilościowe i szczegółowe dane dotyczące 
stanu gleby, w tym różnorodności 
biologicznej gleby, i wód gruntowych;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie bazowe stanowi kluczowy element służący zapewnieniu współdziałania 
dyrektywy IPPC z innymi strategiami politycznymi w zakresie środowiska.  Różnorodność 
biologiczna gleby stanowi skuteczny wskaźnik zdrowia gleby i przedziału jakości 
zapewniający solidną podstawę dla remediacji i oceny zobowiązań operatora zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”; proponowane sprawozdanie bazowe stanowi warunek 
wstępny.

Poprawka 141
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) ilości niebezpiecznych substancji lub 
preparatów stosowanych w instalacji 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
Rady 67/548/WE z dnia 27 czerwca 
1967 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie powinno zawierać wykaz niebezpiecznych substancji używanych w danej 
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instalacji, aby zwiększyć przejrzystość korzystania z takich substancji i stworzyć właściwą 
podstawę do ustalenia warunków pozwolenia.

Poprawka 142
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) środków mających na celu 
zapobieganie powstawaniu odpadów i 
prowadzenie odzysku odpadów 
wytwarzanych przez instalację;

(h) w razie potrzeby, środków mających na 
celu zapobieganie powstawaniu odpadów i 
prowadzenie odzysku odpadów 
wytwarzanych przez instalację;

Or. en

Uzasadnienie

Wątpliwe jest, czy środki te są rzeczywiście niezbędne w niektórych instalacjach, takich jak 
instalacje spalania o mocy cieplnej 20-50 MW (jeśli zostaną objęte zakresem przekształconej 
dyrektywy). Główną troskę, jeśli chodzi o takie instalacje, stanowią skutki emisji do 
atmosfery; uważamy też, że konieczne byłoby w pełni zintegrowane podejście obejmujące 
środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby i wody oraz ich kontrolę (np. wpływ 
odpadów).

Poprawka 143 a
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) porównania działania instalacji 
z odpowiednim dokumentem dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik;

Or. fi
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Uzasadnienie

Porównanie tego rodzaju, poprzez zwrócenie na nie uwagi publicznej, pomogłoby zapewnić 
zastosowanie technik najlepiej dostosowanych do danego celu.

Poprawka 143 b
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o pozwolenie zawiera także 
nietechniczne streszczenie informacji, 
określonych w akapicie pierwszym .

Wniosek o pozwolenie zawiera także 
nietechniczne streszczenie informacji, 
określonych w akapicie pierwszym i, w 
stosownych przypadkach, sprawozdanie 
bazowe.

Or. en

Justification

Sprawozdanie bazowe powinno być wymagane jedynie od większych instalacji.

Poprawka 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik i wymogi 

minimalne

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 
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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.

Poprawka 145
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik i wymogi 

minimalne

Or. de

Poprawka 146
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik i 

wymiana informacji

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie i dostosowanie art. 14 i 29 ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
obecnego procesu opracowywania i przyjmowania dokumentów referencyjnych BAT. 
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Poprawka 147
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik

Dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik i 

wymiana informacji

Or. en

Uzasadnienie

Art. 29 został skreślony i przeniesiony w to miejsce, aby poprawić redakcję aktu prawnego. 

Wprowadza się następujące zagadnienia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 
procesu opracowywania BREF i ich szerokiego wykorzystywania:

- celem zapewnienia bardziej zrównoważonej reprezentacji w procesie, dostawcy sprzętu 
będą lepiej reprezentowani 

- należy sprecyzować rolę istniejącego forum wymiany informacji

- Komisja powinna opracować wskazówki w celu poprawy gromadzenia danych od 
zainteresowanych podmiotów 

- rozdziały dotyczące BAT w BREF powinny zostać przetłumaczone, aby zapewnić ich 
skuteczniejsze wykorzystywanie.

Poprawka 148
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29.

1. W oparciu o wyniki wymiany 
informacji, o której mowa w art. 29, w 
dokumentach referencyjnych BAT 
opisane są w szczególności najlepsze 
dostępne techniki, powiązane z nimi
poziomy emisji i zużycia oraz ich 
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monitorowanie, środki mające na celu
remediację terenu po zakończeniu 
działalności instalacji, a także nowe 
techniki, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w załączniku III. 
Komisja zapewnia przegląd i stosowną 
aktualizację dokumentów referencyjnych 
BAT w ramach wymiany informacji, o 
której mowa w art. 29.

(2) Dokumenty referencyjne BAT opisują
w szczególności najlepsze dostępne 
techniki, powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji
dokumentów referencyjnych BAT.

(1a) Bez uszczerbku dla postanowień ust. 
1b przedmiotowych przepisów po 
zakończeniu wymiany informacji, o której 
mowa w ust. 1, Komisja ustala na 
podstawie dokumentu referencyjnego 
BAT środki mające na celu ograniczenie 
emisji (dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne), a także wymogi 
dotyczące monitorowania i zgodności jako 
wymogi minimalne dla poszczególnych 
rodzajów działalności.
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.
(1b) W oparciu o odpowiednie dokumenty 
referencyjne BAT Komisja dostosowuje 
załączniki V, VI, VII i VIII poprzez 
ustanowienie środków mających na celu 
ograniczenie emisji jako wymogów 
minimalnych.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
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procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.
(1c) Przed podjęciem przez komitet 
zgodnie z art. 69 ust. 2 decyzji w sprawie 
środków, o których mowa w ust. 1a i 1b, 
Komisja przeprowadza konsultacje z 
zainteresowanymi działami przemysłu i 
organizacjami pozarządowymi i składa 
sprawozdanie na temat wyników 
konsultacji i sposobu ich uwzględnienia.
(1d) Po przedstawieniu komitetowi przez 
Komisję zgodnie z art. 69 ust. 2 wniosku w 
sprawie środka, o którym mowa w ust. 1a 
lub 1b, oraz po ustanowieniu terminu 
zajęcia stanowiska zgodnie z art. 5a ust. 2 
zdanie drugie decyzji 1999/468/WE, 
Komisja publikuje dokument referencyjny 
BAT.

Or. de

Uzasadnienie

Wymiana informacji w celu opracowania dokumentów referencyjnych BAT (proces sewilski) 
powinna pozostać w postaci niezmienionej. Komisja proponuje jednak, aby wiążące 
dopuszczalne wielkości emisji ustalane były na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, co 
zakłóci gotowość przemysłu do uczestnictwa w procesie. Ustalanie wielkości dopuszczalnych, 
które jako europejska sieć bezpieczeństwa w żadnym przypadku nie mogą zostać przekroczone 
w jakiejkolwiek instalacji, odbywać się będzie zatem w procedurze komitologii w konsultacji z 
zainteresowanymi kręgami.

Poprawka 149
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 

1. Komisja organizuje wymianę 
informacji między Komisją, państwami 
członkowskimi, zainteresowanymi 
gałęziami przemysłu oraz organizacjami 
pozarządowymi promującymi ochronę 
środowiska w celu stworzenia, a w 
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29. stosownych przypadkach uaktualnienia 
dokumentów referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie i dostosowanie art. 14 i 29 ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
obecnego procesu opracowywania i przyjmowania dokumentów referencyjnych BAT. 

Poprawka 150
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29.

1. Komisja organizuje wymianę 
informacji z udziałem państw 
członkowskich, zainteresowanych gałęzi 
przemysłu reprezentowanych 
proporcjonalnie przez dostawców i 
operatorów systemów przemysłowych oraz 
organizacji pozarządowych promujących 
ochronę środowiska, dotyczącą 
następujących kwestii: 
a) działania instalacji w odniesieniu do 
emisji, zanieczyszczenia, zużycia i 
charakteru surowców, wykorzystania 
energii lub wytwarzania odpadów;
b) stosowanych najlepszych dostępnych 
technik, związanego z nimi 
monitorowania oraz ich rozwoju.
Komisja powołuje forum wymiany 
informacji, w którego skład wchodzą 
państwa członkowskie, przedstawiciele 
zainteresowanych gałęzi przemysłu i 
organizacji pozarządowych, dotyczące 
organizacji wymiany informacji, o której 
mowa w ust. 1.
Komisja ustala wskazówki dotyczące 
wymiany informacji, obejmujące 
gromadzenie danych i określanie treści 
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dokumentów referencyjnych BAT. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
oceniające. Sprawozdanie to dostępne jest 
za pośrednictwem Internetu.
1a. Uwzględniając opinię wyrażoną przez 
forum wymiany informacji, Komisja 
przyjmuje nowe i uaktualnione
dokumenty referencyjne BAT w oparciu o 
wyniki wymiany informacji, o której mowa 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 29 został skreślony i przeniesiony w to miejsce, aby poprawić redakcję aktu prawnego. 

Wprowadza się następujące zagadnienia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 
procesu opracowywania BREF i ich szerokiego wykorzystywania:

- celem zapewnienia bardziej zrównoważonej reprezentacji w procesie, dostawcy sprzętu 
będą lepiej reprezentowani 

- należy sprecyzować rolę istniejącego forum wymiany informacji

- Komisja powinna opracować wskazówki w celu poprawy gromadzenia danych od 
zainteresowanych podmiotów 

- rozdziały dotyczące BAT w BREF powinny zostać przetłumaczone, aby zapewnić ich 
skuteczniejsze wykorzystywanie.

Poprawka 151
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29.

1. Po przeprowadzeniu regularnych 
konsultacji z grupami interesów Komisja 
przyjmuje dokumenty referencyjne 
dotyczące najlepszych dostępnych technik 
(dokumenty referencyjne BAT) w oparciu 
o wyniki wymiany informacji, o której 
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mowa w art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji w celu opracowania dokumentów referencyjnych BAT (proces sewilski) 
powinna pozostać w postaci niezmienionej.

Poprawka 152
Caroline Jackson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29.

1. W oparciu o wyniki wymiany 
informacji, o której mowa w art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

Proces sewilski powinien pozostać w postaci niezmienionej. Celem IPPC jest ochrona 
środowiska. Koncepcja europejskiej sieci bezpieczeństwa mogłaby być przydatna, ponieważ 
próbuje ustanowić spójną sieć we wszystkich państwach członkowskich UE; mogłaby ona 
obejmować wykrywanie przecieków i programy naprawcze opracowywane na szczeblu 
europejskim. Nie zawsze jest stosowne, aby Komisja ustalała dopuszczalne wielkości emisji, 
ponieważ w niektórych sektorach przemysłowych każdy proces produkcji jest jednostkowy. 
Dlatego też istnieje potrzeba, aby właściwe organy w państwach członkowskich były 
uprawnione do ustalania dopuszczalnych wielkości emisji.
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Poprawka 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje dokumenty 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (dokumenty 
referencyjne BAT) w oparciu o wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29.

1. Komisja przyjmuje wyniki wymiany 
informacji, o której mowa w art. 29 jako
dokumenty referencyjne dotyczące 
najlepszych dostępnych technik 
(dokumenty referencyjne BAT). 

Or. en

Uzasadnienie

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Poprawka 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Bez uszczerbku dla postanowień ust. 
4 i art. 68, na podstawie nowych lub 
zaktualizowanych dokumentów 
referencyjnych BAT Komisja może w 
stosownych przypadkach zaproponować 
środki mające na celu ograniczenie emisji 
(dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub środki 
techniczne), a także wymogi dotyczące 
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monitorowania i zgodności jako wymogi 
minimalne dla działalności przemysłowej, 
o której mowa. 
Komisja może zaproponować ustalenie 
minimalnych wymogów dla konkretnych 
substancji, które zostały określone jako 
substancje stanowiące ogólnounijny 
problem i posiadające znaczenie dla danej 
działalności przemysłowej.
Takie minimalne wymogi uwzględniają 
możliwości danej gałęzi przemysłu w całej 
UE, a w szczególności właściwości 
techniczne i wzajemne powiązania 
pomiędzy różnymi składnikami 
środowiska naturalnego, oraz w 
stosownych przypadkach ustalają okresy 
przejściowe dla określonych rodzajów 
działalności. 
Wnioski w sprawie wymogów 
minimalnych stanowią przedmiot 
ogólnounijnej oceny wpływu biorącej pod 
uwagę zróżnicowaną sytuację we 
wszystkich państwach członkowskich.
Składając wniosek w sprawie wymogów 
minimalnych Komisja zasięga opinii 
odpowiednich zainteresowanych stron 
biorących udział w wymianie informacji, 
o której mowa w art. 29. 
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

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
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process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Poprawka 155
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymiana informacji dotyczy 
przynajmniej następujących kwestii: 
a) działania instalacji w odniesieniu do 
emisji, zanieczyszczenia, zużycia i 
charakteru surowców, wykorzystania 
energii lub wytwarzania odpadów; 
b) stosowanych najlepszych dostępnych 
technik, związanego z nimi 
monitorowania oraz ich rozwoju.
1b. Dokumenty referencyjne BAT 
opracowywane są w oparciu o wymianę 
informacji, o której mowa w ust. 1, i 
opisują, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w załączniku III, 
zwłaszcza najlepsze dostępne techniki, 
powiązane z nimi poziomy emisji oraz ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, 
a także nowe techniki. 
1c. Komisja przyjmuje i publikuje nowe i 
uaktualnione dokumenty referencyjne 
BAT zgodnie z wynikami wymiany 
informacji, o której mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie i dostosowanie art. 14 i 29 ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
obecnego procesu opracowywania i przyjmowania dokumentów referencyjnych BAT. 
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Poprawka 156
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT 
opracowywane są w oparciu o wymianę 
informacji, o której mowa w ust. 1, i
opisują, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w załączniku III, 
zwłaszcza najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki.

2a. Komisja przyjmuje i publikuje nowe i 
uaktualnione dokumenty referencyjne 
BAT zgodnie z wynikami wymiany 
informacji, o której mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie i dostosowanie art. 14 i 29 ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
obecnego procesu opracowywania i przyjmowania dokumentów referencyjnych BAT. 

Poprawka 157
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji, poziomy 
zużycia i ich monitorowanie, 
monitorowanie gleby i wód gruntowych 
oraz remediację terenu, a także nowe 
techniki, ze szczególnym uwzględnieniem 
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w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

kryteriów wymienionych w załączniku III. 
Komisja lub państwa członkowskie 
zapewniają dostępność w językach 
urzędowych UE rozdziałów określających 
BAT w dokumentach referencyjnych 
BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 29 został skreślony i przeniesiony w to miejsce, aby poprawić redakcję aktu prawnego. 

Wprowadza się następujące zagadnienia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 
procesu opracowywania BREF i ich szerokiego wykorzystywania:

- celem zapewnienia bardziej zrównoważonej reprezentacji w procesie, dostawcy sprzętu 
będą lepiej reprezentowani 

- należy sprecyzować rolę istniejącego forum wymiany informacji

- Komisja powinna opracować wskazówki w celu poprawy gromadzenia danych od 
zainteresowanych podmiotów 

- rozdziały dotyczące BAT w BREF powinny zostać przetłumaczone, aby zapewnić ich 
skuteczniejsze wykorzystywanie.

Poprawka 158
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
instalacji, a także nowe techniki, ze 
szczególnym uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III. Komisja 
dokonuje przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT nie 
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rzadziej niż co dziesięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji w celu opracowania dokumentów referencyjnych BAT (proces sewilski) 
powinna pozostać w postaci niezmienionej.

Poprawka 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

Takie dokumenty referencyjne BAT 
opisują w szczególności najlepsze dostępne 
techniki, powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, a także nowe techniki, ze 
szczególnym uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III. 
Dokumenty referencyjne BAT poddawane 
są stosownemu przeglądowi i aktualizacji 
w ramach wymiany informacji, o której 
mowa w art. 29. 

Or. en

Uzasadnienie

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Poprawka 160
Caroline Jackson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji oraz zużycia i 
ich monitorowanie, a także nowe techniki, 
ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III.

(a) Bez uszczerbku dla postanowień ust. 4 
i art. 68, po zakończeniu wymiany 
informacji, o której mowa w ust. 1, i na 
podstawie dokumentu referencyjnego 
BAT Komisja może w stosownych 
przypadkach zainicjować w procedurze 
współdecyzji środki mające na celu 
ograniczenie emisji (np. dopuszczalne 
wielkości emisji, równoważne parametry, 
środki techniczne), a także wymogi 
dotyczące monitorowania i zgodności jako 
wymogi minimalne dla działalności, o 
której mowa, przekraczające zakres 
poziomów emisji powiązanych z BAT.
(b) W oparciu o odpowiednie dokumenty 
referencyjne BAT Komisja dostosowuje 
załącznik V część 1 i 2, załącznik VI część 
3, 4 i 5, załącznik VII część 2, 3, 4 i 5 oraz 
załącznik VIII część 1 i 3 poprzez 
określenie środków mających na celu 
ograniczenie emisji jako wymogów 
minimalnych.
(c) Przy przygotowywaniu takiej 
propozycji Komisja uwzględnia zalecenia 
Komitetu Naukowego ds. Toksyczności, 
Ekotoksyczności i Środowiska, państw 
członkowskich, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska, programów 
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badawczych Wspólnoty, organizacji 
międzynarodowych, w tym 
reprezentujących małe i średnie 
przedsiębiorstwa, europejskich organizacji 
ekologicznych i inne istotne informacje, 
które zwrócą jej uwagę.
(d) W stosownych przypadkach Komisja 
dokonuje przeglądu i proponuje środki 
mające na celu ograniczenie emisji.
(e) Zgodnie z obowiązkami wynikającymi 
z dyrektywy 85/337/EWG zmienionej 
dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko właściwy organ dokonuje 
oceny skutków środków mających na celu 
ograniczenie emisji i ustala odpowiednio 
konkretne dopuszczalne wielkości emisji 
dla każdej instalacji w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Proces sewilski powinien pozostać w postaci niezmienionej. Celem IPPC jest ochrona 
środowiska. Koncepcja europejskiej sieci bezpieczeństwa mogłaby być przydatna, ponieważ 
próbuje ustanowić spójną sieć we wszystkich państwach członkowskich UE: mogłaby ona 
obejmować wykrywanie przecieków i programy naprawcze opracowywane na szczeblu 
europejskim. Nie zawsze jest stosowne, aby Komisja ustalała dopuszczalne wielkości emisji, 
ponieważ w niektórych sektorach przemysłowych każdy proces produkcji jest jednostkowy. 
Dlatego też istnieje potrzeba, aby właściwe organy w państwach członkowskich były 
uprawnione do ustalania dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 161
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
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także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT, 
kończąc przegląd najpóźniej 7 lat po 
publikacji ostatniej wersji. Komisja lub 
państwa członkowskie zapewniają na 
żądanie dostępność rozdziałów 
określających BAT w dokumentach 
końcowych, o których mowa w art. 20, w 
języku urzędowym właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczą część BREF stanowi określenie BAT: warunkiem wstępnym ich skutecznego 
stosowania jest przetłumaczenie najważniejszych rozdziałów na języki urzędowe Unii 
Europejskiej. BREF odzwierciedlają dynamiczną koncepcję wyników technicznych, 
uzgodnioną ogólnie po pięcioletniej procedurze z udziałem różnych specjalistów 
technicznych, a zmiany technologiczne powinny być uwzględniane poprzez bardziej 
systematyczne i regularne aktualizacje BREF dokonywane nie rzadziej niż co 7 lat. 

Poprawka 162
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT, 
kończąc przegląd najpóźniej 7 lat po 
publikacji ostatniej wersji. Komisja lub 
państwa członkowskie zapewniają 
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dostępność dokumentów referencyjnych 
BAT w językach urzędowych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem wstępnym skutecznego stosowania najważniejszych rozdziałów BREF jest ich 
przetłumaczenie na języki urzędowe Unii Europejskiej. Dynamiczny charakter zmian 
technologicznych powinien zostać uznany i powinien znaleźć odzwierciedlenie w bardziej 
systematycznej i regularnej aktualizacji dokumentów referencyjnych BAT dokonywanej co 
najmniej co 7 lat.

Poprawka 163
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, monitorowanie gleby i 
wód gruntowych oraz remediację terenu, a 
także nowe techniki, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych 
w załączniku III. Komisja dokonuje 
stosownego przeglądu i aktualizacji 
dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w 
szczególności najlepsze dostępne techniki, 
powiązane poziomy emisji i ich 
monitorowanie, a także nowe techniki, ze 
szczególnym uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III. W trakcie 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
29, dokumenty referencyjne BAT muszą 
zostać poddane przeglądowi i, w 
stosownych przypadkach, aktualizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
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sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Poprawka 164
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
68, jeżeli zostanie określona konieczność 
podjęcia działań Wspólnoty, w 
szczególności w celu zareagowania na 
istotne potrzeby ochrony środowiska lub 
uniknięcia zakłóceń konkurencji na 
rynku wewnętrznym, Komisja proponuje 
w oparciu o dokumenty BAT środki 
mające na celu ograniczenie emisji 
(dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub środki 
techniczne), a także zasady 
monitorowania i zgodności jako wymogi 
minimalne dla jednego lub kilku z 
rodzajów działalności objętych niniejszym 
rozdziałem. 

Or. en

Uzasadnienie

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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