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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 
(przekształcenie)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0844),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0002/2008),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając art. 80a oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza złożona ze służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz 
mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów 
wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą 
kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. zatwierdza wniosek Komisji dostosowany do zaleceń grupy konsultacyjnej służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu uwzględnienia rozwoju 
najlepszych dostępnych technik lub innych 
zmian mających znaczenie dla instalacji, 
warunki pozwolenia należy regularnie 
rozpatrywać oraz we właściwych 
przypadkach dokonywać ich aktualizacji, w 
szczególności jeżeli Komisja przyjmuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT.

(15) W celu uwzględnienia rozwoju 
najlepszych dostępnych technik lub innych 
zmian mających znaczenie dla instalacji, 
warunki pozwolenia należy regularnie 
rozpatrywać oraz we właściwych 
przypadkach dokonywać ich aktualizacji.

Or. de

Uzasadnienie

Zbyt częste aktualizacje warunków pozwolenia i związane z tym zmiany lub modernizacja 
instalacji są nie do pogodzenia z cyklem inwestycyjnym operatora.

Poprawka 2

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 istotnego 
pogorszenia jakości gleby i wód 
gruntowych. Warunki pozwolenia powinny 
zatem, o ile jest to konieczne i stosowne, 
obejmować monitorowanie gleby i wód 
gruntowych, a także obowiązek remediacji 
terenu instalacji po ostatecznym 
zakończeniu działalności zgodnie z 
wytycznymi wspólnotowych i krajowych 
przepisów w zakresie odpowiedzialności.

Or. de
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Uzasadnienie
W przeciwieństwie do wody i powietrza gleba wykazuje niski poziom przenikania 
zanieczyszczeń. Współczynnik błędu dla analizy gleby osiąga średnio ponad 100%, co 
prowadzi do niskiej wiarygodności badań gleby. Dla uzyskania powtarzalnych i 
wiarygodnych wyników potrzebne są zatem drobiazgowe badania. Te jednak mogą prowadzić 
do uszkodzenia nieprzepuszczalnych warstw podglebia i spowodować skażenie chronionych 
poza tym warstw wody gruntowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do ustanawiania 
kryteriów udzielania odstępstw od 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
opisanymi w dokumentach referencyjnych 
BAT oraz do ustalania częstotliwości 
monitorowania okresowego i zawartości 
sprawozdania bazowego, jak również do 
ustalenia kryteriów wykorzystywanych w 
ocenie zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. Komisja powinna również 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących rozwoju i 
stosowania nowych technik, do ustalania 
w niektórych przypadkach średnich 
dopuszczalnych wielkości emisji ditlenku 
siarki, ustalania terminu, po którym 
dokonywane będą stałe pomiary emisji do 
powietrza metali ciężkich, dioksyn i 
furanów, do ustanawiania rodzaju i 
formatu informacji, które państwa 
członkowskie powinny udostępniać 
Komisji w związku z wdrożeniem 
niniejszej dyrektywy, oraz do 
dostosowania załączników V-VIII do 
postępu naukowo-technicznego. W 
przypadku spalarni i współspalarni 
odpadów może to obejmować 
ustanowienie kryteriów udzielania 
odstępstw od obowiązku ciągłego 
monitorowania całkowitych emisji pyłów.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 

skreślony
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mają na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy oraz jej 
uzupełnienie poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
one zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Należy przestrzegać zasady pomocniczości. Ponadto podstawowe znaczenie ma udział w 
postępowaniu grup interesów, np. ekspertów przemysłowych. Fachowa wiedza techniczna jest 
niezbędna do opracowania niezawodnych i wykonalnych pod względem technicznym 
koncepcji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „zmiana działania” oznacza zmianę 
charakteru lub sposobu funkcjonowania 
albo rozbudowę instalacji, instalacji 
spalania, spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów, która może 
wywierać negatywny wpływ na środowisko 
naturalne;

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie między „zmianą” i „istotną zmianą” sprawdziło się w praktyce, dlatego też 
powinno zostać utrzymane.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
charakteru lub sposobu funkcjonowania 
albo rozbudowę instalacji, instalacji 
spalania, spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów, która może mieć 
znaczące negatywne oddziaływanie na 
ludzi bądź środowisko;

(8) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
działania, charakteru lub sposobu 
funkcjonowania albo rozbudowę instalacji, 
instalacji spalania, spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów, która według 
opinii organu może mieć znaczące 
negatywne oddziaływanie na ludzi bądź 
środowisko;

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie między „zmianą” i „istotną zmianą” sprawdziło się w praktyce, dlatego też 
powinno zostać utrzymane. Ponadto należy wyraźnie stwierdzić, że o tym, czy następuje 
istotna zmiana decyduje właściwy organ.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przy określaniu najlepszych 
dostępnych technik szczególną uwagę 
należy zwrócić na pozycje wymienione w 
załączniku III;

Or. de

Uzasadnienie

Obok dokumentów referencyjnych BAT dostępne są również dodatkowe informacje, na 
przykład informacje udostępniane przez publiczne organizacje międzynarodowe, które można 
zastosować jako kryterium ustalania najlepszych dostępnych informacji. Należy przywrócić 
tekst skreślony przez Komisję.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „zainteresowana społeczność” 
oznacza społeczeństwo, które jest lub może 
być dotknięte skutkami podejmowanych 
decyzji dotyczących środowiska lub na 
którego interesy w procedurach decyzje te 
mają wpływ; 

(12) „zainteresowana społeczność” 
oznacza społeczeństwo, które jest lub może 
być dotknięte skutkami podejmowanych 
decyzji dotyczących środowiska lub na 
którego interesy w procedurach decyzje te 
mają wpływ; do celów niniejszej definicji, 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i spełniające 
wszystkie wymagania przewidziane 
w prawie krajowym uważa się za mające 
interes w tym zakresie;

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie przez Komisję drugiej połowy zdania narusza konwencję z Aarhus i dlatego należy 
przywrócić pierwotną wersję zdania.

Poprawka 8

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, 
sprawdzoną w przemyśle technikę, która 
mogłaby zapewnić porównywalny albo
ogólny wyższy poziom ochrony 
środowiska naturalnego lub porównywalną 
albo lepszą oszczędność kosztów niż 
obecnie istniejące najlepsze dostępne 
techniki, o ile zostanie ona rozwinięta w 
celach komercyjnych;

Or. de
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Uzasadnienie

Technologie powinny zostać sprawdzone w praktyce, a więc w zastosowaniach 
przemysłowych lub handlowych, ponieważ pomyślne zastosowanie w warunkach 
laboratoryjnych lub projektach pilotażowych nie zawsze musi być równoznaczne z 
zadowalającymi wynikami w codziennym użytkowaniu. Poza tym należy również wziąć pod 
uwagę zastosowanie nowych technologii, które przynoszą korzyści dla środowiska lub 
oszczędności porównywalne do korzyści i oszczędności uzyskiwanych dzięki dotychczasowym 
technologiom.

Poprawka 9

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;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy IPPC jest zapobieganie szkodom wyrządzanym w środowisku naturalnym. 
Po ostatecznym zakończeniu działalności przepisy państw członkowskich powinny być 
rozstrzygające dla stwierdzenia, że stan miejsca prowadzenia działalności odpowiada jego 
wykorzystaniu w przyszłości. Jeżeli konieczna jest remediacja, środki do jej przeprowadzenia 
powinny być dostosowane do sposobu użytkowania w przyszłości i zastosowane w oparciu o 
ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Poprawka 10

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 

(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 
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spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy obróbki termicznej, jeżeli 
substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane;

spalanie przez utlenianie, jak również inne 
procesy termiczne, takie jak piroliza, 
gazyfikacja lub proces plazmowy, jeżeli 
substancje powstające z przeróbki są 
następnie spalane;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 11

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 jedną lub 
większą ilość instalacji lub części instalacji 
prowadzonych przez tego samego 
operatora, znajdujących się w tym samym 
miejscu.

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

Or. de

Uzasadnienie

Jednym pozwoleniem nie należy obejmować różnych miejsc, w których znajdują się instalacje 
danego operatora, ponieważ mogą wyniknąć problemy z przyporządkowaniem i 
odpowiedzialnością organów udzielających pozwolenia w poszczególnych miejscach. 
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Tylko osoba prawna lub fizyczna 
wyznaczona przez właściwy organ i przed 
nim odpowiedzialna może być operatorem 
instalacji, instalacji spalania, spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów.

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiedzialność musi być jednoznacznie przypisana, zwłaszcza obowiązki operatora w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Ponadto w celu egzekwowania wymogów dyrektywy 
właściwy organ potrzebuje odpowiedzialnej osoby kontaktowej. 

Poprawka 13

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, przy 
czym długość okresu sprawozdawczego 
ustala się w decyzji o udzieleniu 
pozwolenia lub w ogólnych wiążących 
zasadach na maksymalnie 36 miesięcy;

Or. de

Uzasadnienie

Coroczne sporządzanie sprawozdania prowadzi do nadmiernego obciążenia 
biurokratycznego operatora i właściwych organów, bez osiągnięcia konkretnych korzyści dla 
środowiska.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach naruszenia powodującego 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska oraz tak długo, jak zgodność 
nie jest przywrócona zgodnie z lit. b) 
akapitu pierwszego, działanie instalacji, 
instalacji spalania, spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów zostaje 
zawieszone.

W przypadkach naruszenia powodującego 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi 
lub środowiska oraz tak długo, jak 
zgodność nie jest przywrócona zgodnie z 
lit. b) akapitu pierwszego oraz dopóki nie 
zostaną podjęte odpowiednie środki 
mające na celu usunięcie przyczyn 
naruszenia, działanie instalacji, instalacji 
spalania, spalarni odpadów lub
współspalarni odpadów zostaje 
zawieszone.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność z innymi przepisami o ochronie pracy, w których zawieszenie 
działania instalacji związane jest z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia ludzi. Zawieszenie 
działania instalacji może mieć bardziej negatywny wpływ na środowisko niż naprawa w 
trakcie jej działania.

Poprawka 15

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 zapobieżenia ryzyku zanieczyszczenia 
oraz w celu przywrócenia zadowalającego 
stanu miejsca prowadzenia działalności 
zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 i 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Celem dyrektywy IPPC jest zapobieganie szkodom wyrządzanym w środowisku naturalnym. 
Po ostatecznym zakończeniu działalności przepisy państw członkowskich powinny być 
rozstrzygające dla stwierdzenia, że stan miejsca prowadzenia działalności odpowiada jego 
wykorzystaniu w przyszłości. Jeżeli konieczna jest remediacja, środki do jej przeprowadzenia 
powinny być dostosowane do sposobu użytkowania w przyszłości i zastosowane w oparciu o 
ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) głównych alternatyw proponowanej 
technologii, technik i środków, 
opracowanych w zarysie przez 
wnioskodawcę.

k) głównych alternatyw proponowanej 
technologii, technik i środków, w 
stosownych przypadkach opracowanych 
w zarysie przez wnioskodawcę.

Or. de

Uzasadnienie

Przegląd rozwiązań alternatywnych i ich przedstawienie we wniosku o pozwolenie stwarza 
niepotrzebne obciążenia biurokratyczne i opóźnia procedurę rozpatrywania wniosku.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

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 
monitorowanie, środki mające na celu 
remediację terenu po zakończeniu 
działalności instalacji, a także nowe 
techniki, ze szczególnym uwzględnieniem 
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kryteriów wymienionych w załączniku III. 

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. 
4 i art. 68 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 każdego rodzaju 
czynności.
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.
Komisja dokonuje stosownego przeglądu i 
aktualizacji powyższych środków 
mających na celu ograniczenie emisji.
(1b) Po przedstawieniu komitetowi przez 
Komisję zgodnie z art. 69 ust. 2 wniosku w 
sprawie środka, który należy wprowadzić 
zgodnie z ust. 2 oraz po ustanowieniu 
terminu zajęcia stanowiska zgodnie z art. 
5a ust. 2 zdanie drugie decyzji 
1999/468/WE, Komisja publikuje 
dokument referencyjny BAT.
(1c) 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 
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określenie 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 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Wymiana informacji w celu opracowania dokumentów referencyjnych BAT (proces sewilski) 
powinna pozostać w postaci niezmienionej. We wniosku Komisji jednak wiążące dopuszczalne 
wielkości emisji ustanawia się na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, co nieuchronnie 
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. 

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Ochronę wód gruntowych regulują przepisy na szczeblu Wspólnoty. Ochrona gleby stanie się 
przedmiotem prawa wspólnotowego, a w szeregu państw członkowskich została już prawnie 
uregulowana. Bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące wód gruntowych i gleby 
prowadzą do niepożądanego powielania przepisów.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dopuszczalne wielkości emisji w 
odniesieniu do substancji 
zanieczyszczających stosuje się w 
momencie, w którym ma miejsce emisja z 
instalacji, a przy określaniu wielkości 
emisji nie uwzględnia się rozcieńczenia 
zanieczyszczeń przed tym momentem.

1. Dopuszczalne wielkości emisji w 
odniesieniu do substancji 
zanieczyszczających stosuje się zwykle w 
momencie, w którym ma miejsce emisja z 
instalacji, a przy określaniu wielkości 
emisji nie uwzględnia się rozcieńczenia 
zanieczyszczeń przed tym momentem.

Or. de

Uzasadnienie

W aktualnej wersji należy zachować słowo „zwykle”. Aktualna wersja sprawdziła się i 
uwzględnia konieczność poczynienia w poszczególnych przypadkach wyjątków.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Właściwy organ, biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i
szczególne, lokalne warunki 
środowiskowe, ustala środki mające na 
celu ograniczenie emisji (dopuszczalne 
wielkości emisji, równoważne parametry 
lub równoważne środki techniczne), a 
także wymogi dotyczące monitorowania i 
zgodności w taki sposób, że wielkości 
emisji powstających w instalacji nie 
przekraczają poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami zgodnie z opisem w 
dokumentach referencyjnych BAT.

Or. de
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Uzasadnienie

Dopuszczalne wartości emisji powinny być ustalane przez właściwy organ na podstawie 
dokumentów referencyjnych BAT w taki sposób, aby emisje z instalacji podczas normalnej 
eksploatacji spełniały wymogi przewidziane w dokumencie referencyjnym BAT. Wartości 
europejskiej sieci bezpieczeństwa nie mogą zostać naruszone. W celu zachowania jednolitości 
technicznej i jasności dopuszczalnych wartości emisji wprowadza się wymogi związane z 
monitorowaniem i zgodnością.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
drugi właściwy organ może w 
szczególnych przypadkach, na podstawie 
oceny kosztów i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne przedmiotowej 
instalacji, jej położenie geograficzne i 
lokalne warunki środowiskowe, ustalić 
środki mające na celu ograniczenie emisji 
(dopuszczalne wielkości emisji,
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne), a także wymogi 
dotyczące monitorowania i zgodności w 
taki sposób, że wielkości emisji 
powstających w instalacji przekraczają 
poziomy emisji powiązane z najlepszymi 
dostępnymi technikami zgodnie z opisem 
w dokumentach referencyjnych BAT.

Or. de

Uzasadnienie

W wyjątkowych przypadkach właściwy organ może ustalić dopuszczalne wielkości emisji
przekraczające poziomy emisji z danej instalacji powiązane z wartościami emisji w 
dokumentach referencyjnych BAT. Europejska sieć bezpieczeństwa nie może zostać 
naruszona.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych zgodnie z art. 14 ust. 2 lub w 
załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Or. de

Uzasadnienie

W wyjątkowych przypadkach właściwy organ może ustalić dopuszczalne wielkości emisji
przekraczające poziomy emisji z danej instalacji powiązane z wartościami emisji w 
dokumentach referencyjnych BAT. Europejska sieć bezpieczeństwa nie może zostać 
naruszona.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 2 i 3 stosuje się do rozrzucania 
obornika i płynnego nawozu poza terenem 
instalacji zgodnie z pkt 6.6 załącznika I. 
Państwa członkowskie mogą zawrzeć te 
wymagania w ramach środków innych niż 
pozwolenie.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W uregulowaniu brakuje odniesienia do tych instalacji.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają ujęcie
w ogólnych wiążących zasadach 
dopuszczalnych wielkości emisji, albo 
równoważnych parametrów lub środków 
technicznych, nieprzekraczających 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Państwa członkowskie ustalają w 
ogólnych wiążących zasadach środki 
mające na celu ograniczenie emisji 
(dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry lub równoważne 
środki techniczne), a także wymogi 
dotyczące monitorowania i zgodności w 
taki sposób, że wielkości emisji 
powstających w instalacji nie przekraczają 
poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami 
zgodnie z opisem w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawek do art. 16. Odniesienie do art. 22: skutki prawne 
zaktualizowanych dokumentów referencyjnych BAT powinny być jednakowe w państwach 
stosujących warunki pozwolenia oraz w państwach ustalających ogólne wiążące zasady.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku, gdy Komisja publikuje 
nowy lub uaktualniony dokument 
referencyjny BAT, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 22 ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawek do art. 16. Odniesienie do art. 22: skutki prawne 
zaktualizowanych dokumentów referencyjnych BAT powinny być jednakowe w państwach 
stosujących warunki pozwolenia oraz w państwach ustalających ogólne wiążące zasady.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy śledziły zmiany w 
zakresie najlepszych dostępnych technik 
oraz publikacje nowych lub 
uaktualnionych dokumentów 
referencyjnych BAT lub były o nich 
informowane. Komisja zapewnia 
tłumaczenie dokumentów referencyjnych 
BAT na każdy z języków urzędowych Unii. 
Dokument jest udostępniany wszystkim 
organom w jednakowym terminie i w 
odpowiednim języku urzędowym.

Or. de

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego stosowania dokumentów referencyjnych BAT jest ich 
przetłumaczenie na języki urzędowe Unii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętych nim instalacji przez właściwy 
organ z uwzględnieniem w poszczególnych 
decyzjach cykli inwestycyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania postanowień gwarantuje zainteresowanym przedsiębiorstwom 
pewność prawną i pewność planowania.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) istotne zmiany w zakresie najlepszych 
dostępnych technik umożliwiają znaczne 
ograniczenie emisji bez narzucania 
nadmiernych kosztów;

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma sensu zmuszanie operatora instalacji przemysłowej do dokonania drobnych zmian lub 
modernizacji wyposażenia technicznego, jeżeli nie są one uzasadnione oczekiwanymi 
korzyściami dla środowiska lub jeżeli można je osiągnąć jedynie ponosząc nieproporcjonalnie 
wysokie koszty.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje 
wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji niebezpiecznych, powodującą 
możliwość skażenia gleby i wód 
gruntowych na terenie instalacji, przed 

skreślony
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rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub 
przed uaktualnieniem pozwolenia na 
instalację operator przygotowuje 
sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie 
zawiera dane ilościowe niezbędne do 
ustalenia początkowego stanu gleby i wód 
gruntowych.
Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
treści sprawozdania bazowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Ochronę wód gruntowych regulują przepisy na szczeblu Wspólnoty. Ochrona gleby stanie się 
przedmiotem prawa wspólnotowego, a w szeregu państw członkowskich została już prawnie 
uregulowana. Bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące wód gruntowych i gleby 
prowadzą do niepożądanego powielania przepisów. Wymagane sprawozdanie na temat stanu 
gleby obciąża operatora instalacji kosztami, nieprzynosząc korzyści dla środowiska. 
Instalacje, w których ma się do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, muszą być 
monitorowane w oparciu o obowiązujące przepisy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych 
niebezpiecznymi substancjami. W 
przypadku, gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi, właściwe organy, 
zgodnie ze stosownymi przepisami prawa 
krajowego lub prawa Wspólnoty 
Europejskiej, gwarantują, że teren nie 
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początkowego. będzie stanowić żadnego znaczącego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi ani 
środowiska naturalnego. Cel remediacji 
ustala się w oparciu o podejście 
uwzględniające ryzyko, biorąc pod uwagę 
przewidywane wykorzystanie 
oczyszczonego terenu w przyszłości. 

Or. de

Uzasadnienie

Remediacja gleby powinna odbywać się przy zastosowaniu podejścia uwzględniającego 
ryzyko i przyszłe wykorzystanie terenu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli od operatora nie wymaga się 
przygotowania sprawozdania bazowego, o 
którym mowa w ust. 2, po ostatecznym 
zakończeniu działalności operator 
podejmuje niezbędne działania w celu 
zagwarantowania, że teren nie będzie 
stanowić żadnego znaczącego zagrożenia 
dla zdrowia ludzi ani środowiska 
naturalnego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Art. 23 ust. 4 zostaje połączony z art. 23 ust. 3.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Sprawozdawczość w odniesieniu do 

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

Or. de

Uzasadnienie

Art. 8 ust. 3 i art. 24 są wzajemnie sprzeczne. Na mocy art. 8 wymagane jest sprawozdanie na 
temat zgodności z warunkami pozwolenia, art. 24 nakazuje, aby to samo sprawozdanie 
zawierało porównanie eksploatacji instalacji z dokumentami referencyjnymi BAT. Dla 
operatora bezpośrednie znaczenie mają jedynie warunki pozwolenia, gdyż tylko one mogą 
stanowić podstawę ewentualnych sankcji. Bardziej szczegółowe porównanie jest pod 
względem prawnym nieistotne. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę w terenie na 36 miesięcy dla każdej 
instalacji, chyba że programy te są oparte 
na systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez 
określone przedmiotowe instalacje.

Or. de
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Uzasadnienie

Wymóg corocznych inspekcji jest nadmierny, ponieważ byłby on w tym przypadku 
równoważny z obowiązkami określonymi w dyrektywie Seveso II. Zagrożenia dla środowiska 
zależą od poszczególnych instalacji, miejsca działalności i warunków geograficznych. Ocenę 
tych zagrożeń i postępowanie z nimi należy pozostawić państwom członkowskim. W 
dyrektywie należy uwzględnić istniejące europejskie programy zarządzania środowiskiem.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia kryteria dotyczące 
oceny zagrożeń dla środowiska.

Poprzez zmniejszenie częstotliwości 
kontroli programy te honorują udział 
operatorów we wspólnotowym systemie 
zarządzania środowiskiem i audytu 
środowiskowego (EMAS) zgodnie z 
rozporządzeniem 761/2001 lub 
równoważnymi systemami zarządzania 
środowiskiem.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg corocznych inspekcji jest nadmierny, ponieważ byłby on w tym przypadku 
równoważny z obowiązkami określonymi w dyrektywie Seveso II. Zagrożenia dla środowiska 
zależą od poszczególnych instalacji, miejsca działalności i warunków geograficznych. Ocenę 
tych zagrożeń i postępowanie z nimi należy pozostawić państwom członkowskim. W 
dyrektywie należy uwzględnić istniejące europejskie programy zarządzania środowiskiem.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyniki audytu środowiskowego zgodnie z 
art. 3 ust. 2 rozporządzenia 761/2001 lub 
sprawdzenie zgodności z wymogami 
systemów zarządzania środowiskiem 
uznaje się za kontrolę zgodnie z ust. 5 
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mowa w art. 69 ust. 2. niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg corocznych inspekcji jest nadmierny, ponieważ byłby on w tym przypadku 
równoważny z obowiązkami określonymi w dyrektywie Seveso II. Zagrożenia dla środowiska 
zależą od poszczególnych instalacji, miejsca działalności i warunków geograficznych. Ocenę 
tych zagrożeń i postępowanie z nimi należy pozostawić państwom członkowskim. W 
dyrektywie należy uwzględnić istniejące europejskie programy zarządzania środowiskiem.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu w terminie dwóch 
miesięcy. Właściwy organ udostępnia 
publicznie zatwierdzone sprawozdanie w 
terminie dwunastu miesięcy od daty 
kontroli.

Or. de

Uzasadnienie

Informacje zawierające istotne treści dotyczące środowiska powinny być udostępniane 
publicznie zgodnie z konwencją z Aarhus. Przed upublicznieniem sprawozdania należy jednak 
przewidzieć okres konsultacji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmowaniu ogólnych wiążących 
zasad zgodnie z art. 7 i 18.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Ani konwencja z Aarhus ani przepisy wykonawcze WE do niej nie przewidują tego 
postanowienia.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustępu 1 lit. a) i b) nie stosuje się w 
przypadku spełnienia wszystkich 
poniższych warunków:

skreślony

a) nowa instalacja lub istotna zmiana 
podlega dyrektywie 85/337/EWG;
b) ogólne wiążące zasady obejmują 
wszystkie niezbędne warunki pozwolenia;
c) nie istnieje potrzeba narzucania 
bardziej rygorystycznych wymogów w celu 
zapewnienia zgodności z art. 19.

Or. de

Uzasadnienie

Ani konwencja z Aarhus ani przepisy wykonawcze WE do niej nie przewidują proponowanych 
wyjątków od zasad dostępu do informacji i udziału opinii publicznej w procedurze udzielania 
pozwoleń.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu,
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia lub o przyjęciu lub 
aktualizacji ogólnych wiążących zasad
właściwy organ, podaje do wiadomości 
publicznej następujące informacje:

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu lub 
ponownym rozpatrzeniu pozwolenia 
właściwy organ podaje do wiadomości 
publicznej następujące informacje:
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Or. de

Uzasadnienie

Ani konwencja z Aarhus ani przepisy wykonawcze WE do niej nie przewidują tego 
postanowienia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sposób określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w pozwoleniu lub 
ogólnych wiążących zasadach w 
odniesieniu do najlepszych dostępnych 
technik oraz powiązane poziomy emisji 
określone w dokumentach referencyjnych 
BAT;

e) sposób określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w pozwoleniu w 
odniesieniu do najlepszych dostępnych 
technik oraz powiązane poziomy emisji 
określone w dokumentach referencyjnych 
BAT;

Or. de

Uzasadnienie

Ani konwencja z Aarhus ani przepisy wykonawcze WE do niej nie przewidują tego 
postanowienia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wynik ponownego rozpatrzenia 
ogólnych wiążących zasad zgodnie z art. 
18 ust. 3 oraz pozwoleń zgodnie z art. 22 
ust. 1, 3 i 4;

g) wynik ponownego rozpatrzenia 
pozwoleń zgodnie z art. 22 ust. 1, 3 i 4;

Or. de
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Uzasadnienie

Ani konwencja z Aarhus ani przepisy wykonawcze WE do niej nie przewidują tego 
postanowienia.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania instalacji w odniesieniu do 
emisji, zanieczyszczenia, zużycia i 
charakteru surowców, wykorzystania 
energii lub wytwarzania odpadów;

a) działania instalacji w odniesieniu do 
emisji powiązanych z BAT, 
zanieczyszczenia, zużycia i charakteru 
surowców, wykorzystania energii lub 
wytwarzania odpadów;

Or. de

Uzasadnienie

Do wyniku wymiany informacji zalicza się opis najlepszych dostępnych technik; pierwotne 
sformułowanie z dyrektywy 96/61/WE (dyrektywa IPPC) i zapisana w niej wymiana 
informacji (proces sewilski) powinny zostać zachowane.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanych technik, związanego z nimi 
monitorowania oraz ich rozwoju.

b) stosowanych najlepszych dostępnych
technik, związanego z nimi monitorowania 
oraz ich rozwoju.

Or. de

Uzasadnienie

Do wyniku wymiany informacji zalicza się opis najlepszych dostępnych technik; pierwotne 
sformułowanie z dyrektywy 96/61/WE (dyrektywa IPPC) i zapisana w niej wymiana 
informacji (proces sewilski) powinny zostać zachowane.



PE407.661v01-00 32/43 PR\725932PL.doc

PL

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja organizuje wymianę informacji z 
udziałem państw członkowskich, 
zainteresowanych gałęzi przemysłu oraz 
organizacji pozarządowych promujących 
ochronę środowiska, dotyczącą 
następujących kwestii:

Komisja organizuje wymianę informacji z 
udziałem państw członkowskich, 
zainteresowanych gałęzi przemysłu 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;

a) działania instalacji w odniesieniu do 
emisji powiązanych z BAT, 
zanieczyszczenia, zużycia i charakteru 
surowców, wykorzystania energii lub 
wytwarzania odpadów;

b) stosowanych technik, związanego z nimi 
monitorowania oraz ich rozwoju

b) stosowanych najlepszych dostępnych
technik, związanego z nimi monitorowania 
oraz ich rozwoju.

Or. de

Uzasadnienie

Do wyniku wymiany informacji zalicza się opis najlepszych dostępnych technik; pierwotne 
sformułowanie z dyrektywy 96/61/WE (dyrektywa IPPC) i zapisana w niej wymiana 
informacji (proces sewilski) powinny zostać zachowane.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie tworzą zachęty 
mające skłonić operatorów do rozwoju i 
stosowania nowych technik.

Państwa członkowskie tworzą zachęty 
mające skłonić operatorów do rozwoju i 
stosowania nowych technik.

Dla celów pierwszego akapitu Komisja 
przyjmuje środki mające na celu 
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określenie:
a) rodzaju działalności przemysłowej, w 
przypadku której rozwój i stosowanie 
nowych technik są priorytetowe;
b) szacunkowych celów w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik w 
państwach członkowskich
c) instrumentów oceny postępu w rozwoju 
i stosowaniu nowych technik.
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. de

Uzasadnienie

Promowanie rozwoju i wdrażanie technologii przyszłości nie powinno stanowić przedmiotu 
prawodawstwa w zakresie udzielania pozwoleń na instalacje. Przepisy ustalające, w jaki 
sposób państwa członkowskie powinny prowadzić badania i rozwój, naruszają zasadę 
pomocniczości.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – litera (j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) pieców procesowych

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątek dla pieców procesowych jest konieczny, ponieważ przeważnie nie są one w stanie 
przestrzegać wartości dopuszczalnych przewidzianych w załączniku V (w szczególności w 
odniesieniu do tlenków azotu). Koszty dostosowania technicznego nieproporcjonalnie 
przewyższyłyby spodziewane korzyści dla środowiska.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy gazy odlotowe z 
dwóch lub większej liczby instalacji 
spalania są odprowadzane przez wspólny 
komin, połączenie stworzone przez takie 
obiekty uważa się za pojedynczą instalację 
spalania, a ich zdolności dodaje się.

1. W przypadku, gdy gazy odlotowe z 
dwóch lub większej liczby instalacji 
spalania mogą być odprowadzane przez 
wspólny komin przy uwzględnieniu 
czynników technicznych i ekonomicznych, 
połączenie stworzone przez takie obiekty 
uważa się za pojedynczą instalację 
spalania, a ich zdolności dodaje się.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zamiaru – sformułowanie wniosku Komisji umożliwiłoby obchodzenie przepisu 
poprzez wyposażenie instalacji w tylko jeden komin.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kiedy tylko odpowiednie techniki 
pomiarowe staną się dostępne we 
Wspólnocie, Komisja ustali datę, od której
przeprowadzane będą pomiary ciągłe 
dopuszczalnych wielkości emisji do 
powietrza w odniesieniu do metali 
ciężkich, dioksyn i furanów.

5. Kiedy tylko odpowiednie techniki 
pomiarowe zostaną ujednolicone we 
Wspólnocie, właściwy organ ustala w 
zawiadomieniu o udzieleniu pozwolenia, 
czy przeprowadzane będą pomiary ciągłe 
dopuszczalnych wielkości emisji do 
powietrza w odniesieniu do metali 
ciężkich, dioksyn i furanów.

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

Or. de
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Uzasadnienie

Ujednolicone techniki pomiarowe gwarantują porównywalność wyników pomiarów i 
stosowania dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik Komisja dostosowuje do postępu 
naukowo-technicznego część 3 i 4 
załącznika V, część 1, 2, 6, 7 i 8 załącznika 
VI, część 1, 5, 6, 7 i 8 załącznika VII i 
część 2 i 4 załącznika VIII.

Na podstawie wymiany informacji zgodnie 
z art. 29 Komisja może przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski dotyczące dostosowania
do postępu naukowo-technicznego części 3 
i 4 załącznika V, części 1, 2, 6, 7 i 8 
załącznika VI, części 1, 5, 6, 7 i 8 
załącznika VII i części 2 i 4 załącznika 
VIII.

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

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie załączników powinno zostać poddane demokratycznej i prawomocnej kontroli 
ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69a
Komisja włącza w przygotowanie 
przepisów wykonawczych i zmian części 
dyrektywy między innymi grupy interesów 
uczestniczące w wymianie informacji 
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zgodnie z art. 29. Opinie przekazywane są 
komitetowi określonemu w art. 69 ust. 1. 
Komisja składa sprawozdanie na temat 
otrzymanych przez nią opinii.

Or. de

Uzasadnienie

Wymiana informacji z grupami interesów ma podstawowe znaczenie dla dyrektywy i musi 
zostać zachowana w sytuacji, gdy decyzje podejmowane będą w procedurze komitologii.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69b
Wnioski przedkładane komitetowi 
określonemu w art. 69 ust. 1 w celu 
podjęcia decyzji podlegają ocenie 
skutków.

Or. de

Uzasadnienie

Ocena skutków jest konieczna, aby w porę dostrzec nieproporcjonalne nakłady wynikające z 
decyzji komitologicznych. 

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do instalacji, o których 
mowa w załączniku I pkt 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–
2.4, pkt 2.5 lit. a) i b), pkt 2.6, 3, 4.1–4.6, 
5.1, 5.2, pkt 5.3 lit. a) i b), pkt 5.4, pkt 6.1 
lit. a) i b), pkt 6.2–6.5, pkt 6.6 lit. b) i c), 

1. W odniesieniu do instalacji, o których 
mowa w załączniku I pkt 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–
2.4, pkt 2.5 lit. a) i b), pkt 2.6, 3, 4.1–4.6, 
5.1, 5.2, pkt 5.3 lit. a) i b), pkt 5.4, pkt 6.1 
lit. a) i b), pkt 6.2–6.5, pkt 6.6 lit. b) i c), 
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pkt 6.7 i 6.8, oraz instalacji, o których 
mowa w pkt. 1.1, o nominalnej mocy 
cieplnej 50 MW lub wyższej, i instalacji, o 
których mowa w pkt 6.6 lit. a) , z ponad 40 
000 miejscami dla drobiu, i które są 
eksploatowane i posiadają pozwolenie lub 
które złożyły kompletny wniosek o 
pozwolenie przed dniem, o którym mowa 
w art. 71 ust. 1, pod warunkiem, że te 
instalacje zostały wprowadzone do 
eksploatacji nie później niż rok po tym 
dniu, państwa członkowskie stosują 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne przyjęte zgodnie z art. 71 
ust. 1 od dnia [dzień / miesiąc / rok (np. 1 
stycznia 2014 tj. 3 lata po wejściu w 
życie).

pkt 6.7 i 6.8, oraz instalacji, o których 
mowa w pkt. 1.1, o nominalnej mocy 
cieplnej 50 MW lub wyższej, i instalacji, o 
których mowa w pkt 6.6 lit. a) , z ponad 
40 000 miejscami dla drobiu, i które są 
eksploatowane i posiadają pozwolenie lub 
które złożyły kompletny wniosek o 
pozwolenie przed dniem, o którym mowa 
w art. 71 ust. 1, pod warunkiem, że te 
instalacje zostały wprowadzone do 
eksploatacji nie później niż rok po tym 
dniu, państwa członkowskie stosują 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne przyjęte zgodnie z art. 71 
ust. 1 najpóźniej od dnia [dzień / miesiąc / 
rok (np. 1 stycznia 2016 r., tj. 5 lat po 
wejściu w życie).

Do instalacji, które w chwili wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy spełniają 
wymogi przewidziane w dyrektywach 
określonych w art. 72, stosuje się termin 
określony w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Terminy transpozycji do prawa krajowego powinny zostać zróżnicowane, aby uwzględnić 
osiągnięty skutek transpozycji i wymagane nakłady.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do instalacji, o których 
mowa w załączniku I pkt 2.5 lit. c), pkt 5.3 
lit. c), d) i e), pkt 6.1 lit. c), pkt 6.9 i 6.10, 
oraz instalacji, o których mowa w pkt. 1.1, 
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 
MW oraz instalacji, o których mowa w pkt 
6.6 lit. a), z poniżej 40 000 miejscami dla 
drobiu, i które są eksploatowane przed 
dniem, o którym mowa w art. 71 ust. 1, 

2. W odniesieniu do instalacji, o których 
mowa w załączniku I pkt 2.5 lit. c), pkt 5.3 
lit. c), d) i e), pkt 6.1 lit. c), pkt 6.9 i 6.10, 
oraz instalacji, o których mowa w pkt. 1.1, 
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 
MW oraz instalacji, o których mowa w pkt 
6.6 lit. a), z poniżej 40 000 miejscami dla 
drobiu, i które są eksploatowane przed 
dniem, o którym mowa w art. 71 ust. 1, 
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państwa członkowskie stosują przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
przyjęte zgodnie z art. 71 ust. 1 od dnia 
[dzień / miesiąc / rok (np. 1 lipca 2015 tj. 
4,5 roku po wejściu w życie).

państwa członkowskie stosują przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
przyjęte zgodnie z art. 71 ust. 1 najpóźniej
od dnia [dzień / miesiąc / rok (np. 1 lipca 
2017 r., tj. 6,5 roku po wejściu w życie).

Or. de

Uzasadnienie

Terminy transpozycji do prawa krajowego powinny zostać zróżnicowane, aby uwzględnić 
osiągnięty skutek transpozycji i wymagane nakłady. Instalacje, które w chwili wejścia w życie 
eksploatowane są zgodnie z prawem, w mniejszym stopniu przyczyniają się do 
zanieczyszczania środowiska i osiągnęły wyższe wstępne wyniki.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Spalanie paliw w instalacjach o 
całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej 20 MW lub więcej

1.1. Spalanie paliw w instalacjach o 
całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej 50 MW lub więcej

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie IPPC zwiększono wysiłki na rzecz objęcia jej zakresem szczególnie istotnych 
dla środowiska rodzajów działalności przemysłowej. Obniżenie progu wydajności nie jest 
zgodne z takimi celami i prowadzi do obciążeń nieodpowiadających oczekiwanym korzyściom 
dla środowiska.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 6.6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 40000 miejscami dla brojlerów lub 30 
000 miejscami dla kur niosek lub 24 000 
miejscami dla kaczek lub 11 500 

a) 40000 miejsc dla drobiu
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miejscami dla indyków

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie IPPC zwiększono wysiłki na rzecz objęcia jej zakresem szczególnie istotnych 
dla środowiska rodzajów działalności przemysłowej. Obniżenie liczby miejsc dla zwierząt nie 
jest zgodne z tymi celami i prowadzi do nieproporcjonalnych wymagań wobec tej dziedziny 
rolnictwa.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. informacje publikowane przez 
Komisję na mocy art. 16 ust. 2 lub przez 
publiczne organizacje międzynarodowe.

Or. de

Uzasadnienie

W celu określenia najlepszych dostępnych technik powinno uwzględnić się informacje 
opublikowane przez publiczne organizacje międzynarodowe. Należy zachować sformułowanie 
z obowiązującego aktu.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część I – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy powyższe dopuszczalne 
wartości emisji nie mogą być osiągnięte z 
uwagi na właściwości paliwa, w 
instalacjach o nominalnej mocy cieplnej 
mniejszej niż 100 MWth musi być 
osiągnięty stopień odsiarczania na 
poziomie co najmniej 60%, w przypadku 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej 
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powyżej 100 MWth i mniejszej lub równej 
300 MWth dopuszczalna wartość emisji 
wynosi 400 mg/Nm3, a stopień 
odsiarczania musi osiągnąć co najmniej 
95%.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku wysokiej naturalnej zawartości siarki w krajowym węglu należy umożliwić 
przyjęcie ambitnych minimalnych poziomów odsiarczania, podobnie jak w obecnych 
przepisach, ponieważ niemożliwe jest przestrzeganie wartości dopuszczalnych. Przepis ma 
niewielkie znaczenie dla emisji SO2 we Wspólnocie, ale duże znaczenie gospodarcze dla 
zainteresowanych regionów. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy powyższe dopuszczalne 
wartości emisji nie mogą być osiągnięte z 
uwagi na właściwości paliwa, w 
instalacjach o nominalnej mocy cieplnej 
mniejszej niż 300 MWth dopuszczalna 
wartość emisji wynosi 300 mg/Nm3 dla 
tlenku siarki lub musi być osiągnięty 
stopień odsiarczania na poziomie co 
najmniej 92%. W przypadku instalacji o 
nominalnej mocy cieplnej większej od 300 
MWth stopień odsiarczania musi wynosić 
co najmniej 95% wraz z najwyższą 
dopuszczalną wartością emisji wynoszącą 
400 mg/Nm3.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku wysokiej naturalnej zawartości siarki w krajowym węglu należy umożliwić 
przyjęcie ambitnych minimalnych poziomów odsiarczania, podobnie jak w obecnych 
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przepisach, ponieważ niemożliwe jest przestrzeganie wartości dopuszczalnych. Przepis ma 
niewielkie znaczenie dla emisji SO2 we Wspólnocie, ale duże znaczenie gospodarcze dla 
zainteresowanych regionów.
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UZASADNIENIE

Ochrona środowiska w oparciu o zintegrowane podejście do procedury udzielania 
pozwoleń na instalacje

Celem wniosku w sprawie dyrektywy jest przegląd siedmiu odrębnych dyrektyw dotyczących 
emisji przemysłowych i przekształcenie ich w jeden akt prawny.

Procedura ustawodawcza obejmuje ok. 52 000 instalacji przemysłowych w Europie, które 
mają główny udział w łącznych emisjach substancji zanieczyszczających w Europie i 
przyczyniają się do przekroczenia docelowych ilości wyznaczonych w strategii tematycznej 
dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.

Wniosek Komisji przewiduje zintegrowane podejście mające na celu uwzględnienie przy 
wydawaniu pozwoleń na instalacje w możliwie kompleksowy i zrównoważony sposób 
aspektów środowiska naturalnego. Dąży się do skutecznego ograniczenia emisji przy pomocy 
najlepszych dostępnych technik (BAT), których stosowanie powinno być w związku z tym 
egzekwowane bardziej konsekwentnie niż dotychczas. Należy jednocześnie wyeliminować 
zakłócenia konkurencji na terytorium Wspólnoty wywołane przez niejednolitą transpozycję 
obowiązujących przepisów.

Sprawozdawca popiera strategię Komisji. Z zadowoleniem przyjmuje się zintegrowane 
podejście, jak również usprawnienie wprowadzania najlepszych dostępnych technik. 
Poprawki mają na celu ochronę i wzmocnienie instrumentów dyrektywy przed błędną 
interpretacją, uproszczenie transpozycji i eliminację niepotrzebnej biurokracji. 

Europejska sieć bezpieczeństwa

Pierwsza zasadnicza zmiana ma na celu zachowanie w dotychczasowej postaci owocnej 
wymiany informacji między grupami interesów i organizacjami pozarządowymi (proces 
sewilski) służącej określeniu najlepszych dostępnych technik. Rezultatem takiej wymiany 
powinno nadal być opracowanie dokumentu referencyjnego BAT.

Poparcie zyskuje wprowadzenie prawnie wiążących dopuszczalnych wielkości emisji. 
Wniosek Komisji przewiduje ustalanie wartości dopuszczalnych bezpośrednio na podstawie 
dokumentów referencyjnych BAT. Nie jest to praktyczne rozwiązanie, a w konsekwencji 
wiązałoby się ono z niepożądanymi naciskami politycznymi na proces sewilski. Dlatego też w 
drugiej zasadniczej zmianie, którą proponuje sprawozdawca, ustalanie środków mających na 
celu ograniczenie emisji jako wymogów minimalnych powierza się komitetowi powołanemu 
zgodnie z procedurą komitologii połączoną z kontrolą parlamentarną. Wymogi minimalne 
tworzą europejską sieć bezpieczeństwa, której żadna instalacja nie może naruszyć.

Na szczeblu właściwych organów lokalnych ustala się dla poszczególnych instalacji środki 
mające na celu ograniczenie emisji, w wyniku których emisje spełniają przeciętne wymogi 
dokumentów referencyjnych BAT, przy zachowaniu pewnej elastyczności i możliwości 
dostosowania działań do warunków lokalnych. W ten sposób zostaje rozwiązany problem 
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polegający na tym, że przy normalnej eksploatacji danej instalacji, na przykład podczas jej 
rozruchu, występują najwyższe wielkości emisji, które mogą przekraczać poziomy emisji 
powiązane z opisanymi najlepszymi dostępnymi technikami. W żadnym przypadku jednak nie 
mogą zostać naruszone wartości dopuszczalne europejskiej sieci bezpieczeństwa. 

Niniejszy wniosek wprowadza równowagę między europejskimi normami stosowanymi 
podczas wydawania pozwoleń dla instalacji przemysłowych z jednej strony; z drugiej strony 
pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji niezbędną do uwzględnienia 
właściwości technicznych przedmiotowej instalacji, jej położenia geograficznego i lokalnych 
warunków środowiskowych. 

Ograniczanie obciążeń administracyjnych

Wśród celów przyjętych przez Komisję przy rewizji dyrektyw znajduje się między innymi 
zmniejszanie biurokracji, co sprawozdawca w pełni popiera. Pod tym względem szereg 
poprawek powinno przyczynić się do usprawnienia rewizji, między innymi uelastycznienie 
sztywnych przepisów dotyczących kontroli instalacji oraz obowiązku sporządzania przez 
operatora sprawozdania na temat zgodności instalacji z przepisami. Odciążenie w tym 
zakresie jest również korzystne do właściwych organów, które mogą wykorzystać swój 
potencjał tam, gdzie jest to konieczne, na przykład w instalacjach, które należy uważniej 
obserwować ze względu na bezpieczeństwo środowiska.

Ponadto sprawozdawca zgłasza poprawki mające na celu zwiększenie roli Parlamentu 
podczas przyszłych zmian elementów innych niż istotne dyrektywy lub zagwarantowania, że 
w decyzjach Komisji należycie uwzględniane będą opinie ekspertów zewnętrznych, a skutki 
gospodarcze podejmowanych decyzji będą przejrzyste.

Z kolei rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy należy wycofać, jeżeli nakłady nie są 
uzasadnione oczekiwanymi korzyściami dla środowiska. To samo odnosi się do 
szczegółowych postanowień dotyczących ochrony gleby i wód gruntowych, która jest już 
uregulowana na szczeblu Wspólnoty lub na szczeblu krajowym.
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