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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 28.2.2012 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych, w odniesieniu do produkcji szkła 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i 
ich kontrola)1, w szczególności jej art. 13 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 13 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE zobowiązuje się Komisję do organizowania 
wymiany informacji na temat emisji przemysłowych między Komisją a państwami 
członkowskimi, zainteresowanymi branżami i organizacjami pozarządowymi 
promującymi ochronę środowiska, aby ułatwić sporządzanie dokumentów 
referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), zdefiniowanych 
w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy. 

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE wymiana informacji ma dotyczyć 
wyników funkcjonowania instalacji i technik w odniesieniu do emisji wyrażanych – w 
stosownych przypadkach – jako średnie krótko- i długoterminowe oraz związane z 
nimi warunki odniesienia, zużycia i charakteru surowców, zużycia wody, 
wykorzystania energii i wytwarzania odpadów; stosowanych technik, związanego z 
nimi monitorowania, wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi komponentami 
środowiska („cross-media effects”), wykonalności ekonomicznej i technicznej oraz 
rozwoju tych elementów; a także najlepszych dostępnych technik i nowych technik 
zidentyfikowanych po rozważeniu kwestii, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. a) i b) 
tej dyrektywy. 

(3) „Konkluzje dotyczące BAT”, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 12 dyrektywy 
2010/75/UE, są kluczowymi elementami dokumentów referencyjnych BAT i 
zawierają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje 
służące ocenie ich przydatności, poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi 

                                                 
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17. 
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technikami, powiązany monitoring, powiązane poziomy konsumpcji oraz – w 
stosownych przypadkach – odpowiednie środki remediacji terenu. 

(4) Zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE konkluzje dotyczące BAT mają 
stanowić odniesienie dla określenia warunków pozwolenia w przypadku instalacji 
objętych zakresem rozdziału 2 tej dyrektywy. 

(5) W art. 15 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE zobowiązuje się właściwy organ do określenia 
dopuszczalnych wielkości emisji zapewniających w normalnych warunkach 
eksploatacji nieprzekraczanie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami określonymi w decyzjach w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT, o których mowa w art. 13 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE.  

(6) W art. 15 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE przewiduje się odstępstwa od wymogu 
określonego w art. 15 ust. 3 tylko w przypadku, w którym koszty związane z 
osiągnięciem poziomów emisji są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści 
dla środowiska, ze względu na położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe 
lub charakterystykę techniczną danej instalacji. 

(7) Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE stanowi, że wymogi dotyczące 
monitorowania w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c) 
przedmiotowej dyrektywy, mają być oparte na wnioskach dotyczących monitorowania 
opisanych w konkluzjach dotyczących BAT. 

(8) Zgodnie z art. 21 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE w terminie czterech lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT właściwy organ ma ponownie 
rozpatrzyć oraz w razie potrzeby zaktualizować wszystkie warunki pozwolenia, a 
także zapewnić zgodność instalacji z tymi warunkami pozwolenia. 

(9) Decyzją Komisji z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiającą forum wymiany informacji na 
podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych2 
ustanowione zostało forum złożone z przedstawicieli państw członkowskich, 
zainteresowanych branż i organizacji pozarządowych promujących ochronę 
środowiska. 

(10) Zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE Komisja otrzymała w dniu 13 
września 2011 r. opinię3 tego forum na temat proponowanej treści dokumentów 
referencyjnych BAT w zakresie produkcji szkła oraz udostępniła ją publicznie.  

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego 
na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE, 

                                                 
2 Dz.U. C 146 z 17.5.2011, s. 3. 
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

W załączniku do niniejszej decyzji przedstawiono konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do 
produkcji szkła. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 28.2.2012 r. 

 W imieniu Komisji 
 Janez POTOČNIK 
 Członek Komisji 
 

 


