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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 10.2.2012 r. 

ustanawiająca zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i 
opracowywania dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, oraz 
zapewnienia ich jakości 

(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. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE wprowadza wymóg organizowania przez 
Komisję wymiany informacji na temat emisji przemysłowych między Komisją, 
państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami oraz organizacjami 
pozarządowymi promującymi ochronę środowiska w celu ułatwienia opracowywania 
dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT), 
określonych w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.  

(2) Na mocy art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE wymiana informacji powinna dotyczyć, 
między innymi, wyników funkcjonowania instalacji i technik, związanego z nimi 
monitorowania oraz najlepszych dostępnych technik i nowych technik. 

(3) Decyzją Komisji z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiająca forum wymiany informacji na 
podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych2 
ustanowiono forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, 
zainteresowanych branż oraz organizacji pozarządowych promujących ochronę 
środowiska. 

(4) Zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE dnia 13 września 2011 r. Komisja 
otrzymała opinię3 forum w sprawie wskazówek dotyczących gromadzenia danych i 
opracowywania dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienia ich jakości, w 

                                                 
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17. 
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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tym na temat właściwej zawartości i formatu tych dokumentów i udostępniła tę opinię 
do wiadomości publicznej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

Wskazówki dotyczące gromadzenia danych i opracowywania dokumentów referencyjnych 
BAT oraz zapewnienia ich jakości, w tym na temat właściwej zawartości i formatu tych 
dokumentów, jak określono w art. 13 ust. 3 lit. c) i d) dyrektywy 2010/75/UE, zostały 
określone w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 10.2.2012 r. 

 W imieniu Komisji 
 Janez POTOČNIK 
 Członek Komisji 
 

 


