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W związku z trwającymi pracami nad dokumentem referencyjnym BAT (BREF-em)
dla produkcji płyt i paneli drewnopochodnych, Komisja Europejska przygotowała ankietę skierowaną
do prowadzących instalacje, których zdolności produkcyjne przekraczają 600 m3 płyt/dobę. Instalacje
te zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych,
od dnia 7 lipca 2015 r., będą musiały funkcjonować w oparciu o uzyskane pozwolenia zintegrowane.
Postawione w kwestionariuszu pytania mają na celu rozpoznanie technik stosowanych
w przemyśle oraz poziomów zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez instalacje. Zebrane
informacje posłużą opracowaniu wymagań z zakresu ochrony środowiska takich jak graniczne
wielkości emisji czy wymagania dotyczące monitoringu, które zostaną opublikowane jako Konkluzje
BAT stanowiąc podstawę do określania warunków funkcjonowania instalacji, w pozwoleniach
zintegrowanych.
Czynny udział przedsiębiorców w tworzeniu zbioru najlepszych dostępnych technik poprzez
udzielanie informacji na temat funkcjonujących instalacji, jest niezmiernie istotny. Prawidłowe
działanie systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli jest uzależnione
od informacji na temat rzeczywistych stosowanych i rozwijanych technik oraz powiązanych z nimi
poziomów emisji.
Przyszły kształt dokumentu referencyjnego, a w konsekwencji również Konkluzji BAT będzie
zależał od przekazanych przez Państwa za pośrednictwem ankiet, informacji charakteryzujących
eksploatowane instalacje. Zakres pytań zgromadzonych w ankiecie jest szczegółowy i odnosi się
do procesów technologicznych zidentyfikowanych jako istotne z punktu widzenia emisyjności
i zagrożenia stwarzanego dla środowiska. Rzetelne wypełnienie ankiet daje Państwu możliwość
wpływu na kształt wymagań z zakresu ochrony środowiska (Konkluzji BAT) jakie będą
obowiązywały już od początku lipca 2015 r. Istotne znaczenie mają tu wszystkie dane opisujące stan
krajowego sektora produkcji płyt i paneli drewnopochodnych, bez względu na stan przygotowania
środowiskowego instalacji.
Konsekwencją

nieprzekazania

danych

lub

nieprawidłowego

wypełnienia

ankiety

(np. przekazanie danych zagregowanych na poziomie całej instalacji) będzie nieuwzględnienie tych
informacji w pracach nad BREF-em. W efekcie wymagania zapisane w Konkluzjach BAT mogą
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nie odzwierciedlać sytuacji krajowych zakładów narzucając wygórowane wymagania dotyczące
emisyjności i ogólnego przygotowania środowiskowego instalacji.
Mając świadomość, że pewne dane mogą być z biznesowego punktu widzenia wrażliwe, a ich
ujawnienie może obniżyć konkurencyjność firmy, ankieta została podzielona na dwie części – ogólną
i niejawną, zebrane w osobnych arkuszach kalkulacyjnych.
Wypełnioną ankietę dotyczącą zagadnień natury ogólnej należy do dnia 27 września 2012 r.,
przekazać do przedstawiciela Ministerstwa Środowiska w Technicznej Grupie Roboczej powołanej
do prac nad BREF-em dla produkcji płyt i paneli drewnopochodnych Pana Marcina Wiśniewskiego
na adres mailowy: marcin.wisniewski@mos.gov.pl. Zebrane ankiety zostaną wstępnie zweryfikowane
pod kątem prawidłowości ich wypełnienia a następnie przekazane do Europejskiego Biura Komisji
Europejskiej w Sewilli.
Wypełnioną ankietę dotyczącą zagadnień zidentyfikowanych jako wrażliwe należy do dnia 27
września 2012 r., przekazać bezpośrednio do Europejskiego Biura Komisji Europejskiej w Sewilli
na adres JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europe.eu. z pominięciem Ministerstwa Środowiska.
Jednocześnie informuję, że ankiety zawierają wyjaśnienia i instrukcje w jaki sposób należy
je wypełniać. Całość ankiet została przygotowana w języku angielskim prosimy więc o udzielenie
odpowiedzi również w języku angielskim. W przypadku gdy będzie to niemożliwe dopuszczalne jest
również udzielenie odpowiedzi w języku polskim. Tłumaczenie na język angielski zostanie
przeprowadzone w Ministerstwie Środowiska.
Zwracam jednak uwagę, że ankiety odnoszące się do danych wrażliwych powinny być
przekazywane przez Państwa bezpośrednio do Komisji Europejskiej i w tym przypadku odpowiedzi
muszą być udzielane w języku angielskim. Jedynie na Państwa życzenie możliwe jest przekazanie
informacji za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska (na wskazany powyżej adres mailowy) celem
dokonania tłumaczenia udzielonych odpowiedzi.
W przypadku pytań dotyczących wypełniania ankiety proszę o kontakt z przedstawicielami
Polski w Technicznej Grupie Roboczej:
Panem Piotrem Herchelem - Kronospan Mielec Sp. z o.o., tel: 017 582 22 71, email:
p.herchel@kronospan.pl
Panem Mariuszem Janikiem - PFLEIDERER Grajewo S.A. tel: 062 783 32 41, email:
mariusz.janik@pfleiderer.pl
Panem Marcinem Wiśniewskim – Ministerstwo Środowiska, tel: 022 57 92 709, email:
marcin.wisniewski@mos.gov.pl
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