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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(0037/2008)

Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)
(COM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, zbada projekt przekształcenia przedstawiony przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniach 25-
26 czerwca 2008 r.
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GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 5 maja 2008 r.

OPINIA

DO WIADOMOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
COM(2007) 844 wersja ostateczna z dnia 21.12.2007 r. – 2007/0286 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a zwłaszcza pkt 9 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniach 16, 22, 24 
i 31 stycznia oraz 13 lutego i 3 kwietnia 2008 r. w celu zbadania wspomnianego wniosku 
przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń1, na podstawie przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 78/176/EWG z dnia 
20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu, dyrektywę 
Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania 
i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących 
z przemysłu ditlenku tytanu, dyrektywę Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. 
w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną 
eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku 
tytanu, dyrektywę Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 
1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej 
użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych 
urządzeniach, dyrektywę 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 
2000 r. w sprawie spalania odpadów i dyrektywę 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała wersją angielską, francuską i niemiecką przedmiotowego wniosku 
i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego 
tekstu.
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zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, konsultacyjna 
grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje.

1) Uznano, że po upływie terminu przedłożenia wniosku w sprawie przekształcenia do organu 
legislacyjnego dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli została uchylona i zastąpiona 
dyrektywą 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja ujednolicona)1. 
W następstwie powyższego wszelkie odniesienia do dyrektywy 96/61/WE w tekście 
przekształcenia należy rozumieć jako odniesienia do dyrektywy 2008/1/WE.

2) Następujące fragmenty tekstu wniosku o przekształcenie należało oznaczyć szarym 
wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian:
- w art. 3 pkt (5) sformułowanie „Dopuszczalne wartości emisji można także ustanawiać 
w odniesieniu do niektórych grup, rodzin lub kategorii substancji”, zaznaczone już 
podwójnym przekreśleniem;
- w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy słowa „lub w różnych miejscach”;
- w art. 9 ust. 2 akapit drugi słowa „ludzi lub środowiska” (umieszczone pomiędzy strzałkami 
oznaczającymi dostosowanie);
- w art. 35 ust. 1 ostatnie zdanie „Państwa członkowskie mogą wymagać, aby takie 
monitorowanie przeprowadzane było na koszt operatora” (zaznaczone już podwójnym 
przekreśleniem);
- w art. 43 ust. 2 ostatnie zdanie „Kalibrację należy wykonywać przy pomocy pomiarów 
równoległych z metodami wzorcowymi, co najmniej co trzy lata” (zaznaczone już podwójnym 
przekreśleniem);
- w załączniku I pkt 1.4 słowa „węgla” (zaznaczone już podwójnym przekreśleniem) 
i „paliw”;
- w załączniku I cały pkt 5.1 lit. h) i pkt 5.1 lit. k);
- w załączniku I pkt 6.4 lit. b) pkt (ii) wyrażenie „średnia roczna” (zaznaczone już 
podwójnym przekreśleniem);
- w załączniku V część 1 pkt 2 słowa „Węgiel kamienny i brunatny”, „Biomasa” i „Torf”;
- w załączniku V część 1 pkt 5 uwaga (4) słowa „i CO”.

3) W art. 3 pkt 26 słowo „jeżeli” poprzedzające słowo „substancje” należało umieścić 
w strzałkach oznaczających dostosowanie.

4) Uznano, że w art. 26 ust. 3, część wprowadzająca, wyrażenie „informuje o niej 
społeczeństwo” zostało przez pomyłkę zaznaczone podwójnym przekreśleniem. Należy je 
przywrócić, tak aby część wprowadzająca miała następujące brzmienie: „Po podjęciu decyzji 
o udzieleniu, ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji pozwolenia lub o przyjęciu lub 
aktualizacji ogólnych wiążących zasad właściwy organ informuje o niej społeczeństwo 
i podaje do wiadomości publicznej następujące informacje:”.

5) W art. 38 ust. 2 lit. a) pkt (i) odniesienie do „art. 3 ust. 21” powinno być odniesieniem do 
art. 3 ust. 20.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, str. 8.
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6) Nie dotyczy wersji polskiej.

7) W załączniku V część 1 pkt 4 oznaczenie „(2)” należało zaznaczyć podwójnym 
przekreśleniem, jak ma to miejsce w przypadku następującego po nim tekście.

8) Nie dotyczy wersji polskiej.

9) W załączniku VI część 3 pkt 1 słowa „w części 5 pkt 2.7” należy dostosować, tak aby 
miały następujące brzmienie: „w części 6 pkt 2.7”.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza 
stwierdziła, bez różnicy zdań, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, 
które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza 
uznała również, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów 
wcześniejszego aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami, przedmiotowy wniosek dotyczy 
zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu, bez zmiany jego przedmiotu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Wydziału Prawnego p.o. Dyrektora Generalnego


	726972pl.doc

