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Poprawka286
Frieda Brepoels

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. nl

Uzasadnienie

Z uwagi na wymóg uzyskania pozwolenia dla każdej instalacji służącej zapobieganiu 
zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz ze względu na udział społeczeństwa w procedurze 
przyznawania pozwoleń dane społeczeństwo nadal posiada możliwości uczestnictwa w 
momencie, kiedy ogólne wiążące zasady przynoszą określony skutek w konkretnej sytuacji. 
Umożliwienie każdej osobie prywatnej uczestnictwa w przyjmowaniu ogólnych wiążących 
zasad poważnie utrudniłoby wdrożenie dokumentu referencyjnego BAT.

Poprawka 287
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 - ustęp 1 - litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) udzielaniu odstępstw zgodnie z art. 16 
ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić ponownie do prawodawstwa definicję zainteresowanej społeczności w 
celu zapewnienia, że organizacje pozarządowe zostaną uwzględnione przy wykorzystywaniu 
uczestnictwa społeczeństwa.

Należy również konsultować się ze społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi w 
sprawie kluczowych decyzji dotyczących ewentualnych odstępstw od BAT w celu zapewnienia 
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niezbędnej przejrzystości.

Poprawka 288
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i spełniające 
wszystkie wymagania przewidziane 
w prawie krajowym uważa się za mające 
interes w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić ponownie do prawodawstwa definicję zainteresowanej społeczności w 
celu zapewnienia, że organizacje pozarządowe zostaną uwzględnione przy wykorzystywaniu 
uczestnictwa społeczeństwa.

Należy również konsultować się ze społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi w 
sprawie kluczowych decyzji dotyczących ewentualnych odstępstw od BAT w celu zapewnienia 
niezbędnej przejrzystości.

Poprawka 289
Frieda Brepoels

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;
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(c) nie istnieje potrzeba narzucania 
bardziej rygorystycznych wymogów w celu 
zapewnienia zgodności z art. 19.

Or. nl

Uzasadnienie

Ten wyjątek nie jest jasny i nie byłby bardzo praktyczny, jako że na wczesnym etapie 
procedury podejmowania decyzji nie jest jeszcze jasne, czy specjalne warunki zostaną 
sformułowane, czy też nie.

Poprawka 290
Claude Turmes

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:

2. Właściwy organ zapewnia, że 
zatwierdzone wnioski o pozwolenie są 
udostępniane publicznie w Internecie w 
terminie trzech tygodni od ich otrzymania, 
do czasu ostatecznego zakończenia danej 
działalności.

(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. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami konwencji z Aarhus, informacje dotyczące warunków pozwolenia 
mających wpływ na środowisko powinny być we wszelkich okolicznościach udostępniane
publicznie.
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Poprawka 291
Roberto Musacchio

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:

2. Właściwy organ zapewnia, że 
zatwierdzone wnioski o pozwolenie są 
udostępniane publicznie w Internecie w 
terminie trzech tygodni od ich otrzymania, 
do czasu ostatecznego zakończenia danej 
działalności.

(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. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z konwencji z Aarhus konieczne jest, by organizacje 
pozarządowe – zarówno lokalne, jak i krajowe – wyraźnie wymienione zostały jako
„zainteresowana społeczność”. Dostęp do uzasadnienia decyzji dotyczących pozwoleń ma 
kluczowe znaczenie dla skutecznego udziału społeczeństwa, dlatego też wnioski o pozwolenie 
powinny być trwale udostępniane publicznie w Internecie w terminie trzech tygodni od ich 
otrzymania.

Poprawka 292
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 

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

pozwolenia lub o przyjęciu lub aktualizacji 
ogólnych wiążących zasad właściwy organ, 
podaje bezzwłocznie do wiadomości 
publicznej za pośrednictwem Internetu 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo i opina publiczna powinny mieć łatwy dostęp do niezbędnych informacji 
poprzez Internet.

Poprawka 293
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3

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, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia lub o przyjęciu lub aktualizacji 
ogólnych wiążących zasad właściwy organ
podaje na stałe do wiadomości publicznej 
w Internecie następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Jest rzeczą podstawowej wagi, aby organizacje pozarządowe, zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i krajowym, a także zainteresowana część opinii publicznej wraz z obywatelami 
pracującymi w normalnych godzinach roboczych i mogącymi mieć ograniczony dostęp do 
rejestrów publicznych, posiadały niezbędne narzędzia oraz dostęp internetowy do informacji 
w celu oferowania cennego wsparcia właściwym organom pod względem oceny zgodności 
oraz w celu zapobieżenia większym zagrożeniom zdrowia i środowiska za pośrednictwem 
wczesnego ostrzegania.
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Poprawka 294
Gyula Hegyi

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 warunków 
pozwolenia, o których mowa w art. 15 lub 
ogólnych wiążących zasadach w 
odniesieniu do najlepszych dostępnych 
technik oraz powiązane poziomy emisji 
określone w dokumentach referencyjnych 
BAT;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie, które mają podać właściwe organy, nie powinno ograniczać się do 
maksymalnych dopuszczalnych wartości emisji, ale do wszystkich warunków, których dotyczy 
zezwolenie.

Poprawka 295
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 - ustęp 3 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) w przypadku przyznania odstępstwa 
zgodnie z art. 16 ust. 3, powody tego 
odstępstwa i nałożone warunki;

f) w przypadku przyznania odstępstwa 
zgodnie z art. 16 ust. 3 konkretne powody 
tego odstępstwa w oparciu o kryteria 
określone w art. 16 ust. 3 oraz nałożone 
warunki;

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna musi uzyskać szczegółowe uzasadnienie przyznania odstępstwa.
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Poprawka 296
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Wymiana informacji

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

Or. en

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 14. Połączenie i dostosowanie art. 14 i 29 ma zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania obecnego procesu opracowywania i przyjmowania dokumentów 
referencyjnych BAT.

Poprawka 297
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Wymiana informacji

Komisja organizuje wymianę informacji z 
udziałem państw członkowskich, 
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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;
(b) stosowanych  technik, związanego z 
nimi monitorowania oraz ich rozwoju

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł zostanie przeniesiony do art.. 14. Niniejsza poprawka upadnie, jeżeli 
poprawka do art. 14 nie zostanie przyjęta.

Poprawka 298
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp  -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W celu wymiany informacji państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, 
aby przesyłać Komisji co trzy lata, a po raz 
pierwszy w terminie 18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
dostępne reprezentatywne dane na temat 
wydajności konkretnych instalacji, 
maksymalnych dopuszczalnych wartości 
emisji, wielkości emisji oraz innych 
skutków środowiskowych i maksymalnych 
dopuszczalnych wartości określonych dla 
konkretnych kategorii działalności 
zgodnie z załącznikiem I oraz informacje 
dotyczące najlepszych dostępnych technik, 
na których podstawie te wartości zostały 
określone, w szczególności zgodnie z 
przepisami art. 16. Przy każdej kolejnej 
okazji dane są uzupełniane zgodnie z 
procedurami określonymi w ust. 3 
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niniejszego artykułu i w art. 67. 
Informacje są aktualizowane i 
organizowane z uwzględnieniem 
wytycznych w sprawie poprawy 
gromadzenia i przedstawiania danych w 
celu formułowania przydatnych wniosków 
dotyczących najlepszych dostępnych 
technik i udostępnianie Komisji oraz 
opinii publicznej w formie elektronicznej. 
Komisja publikuje sprawozdanie z oceny 
w formie elektronicznej we wszystkich 
językach urzędowych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Jakość dokumentów BREF zależy głównie od jakości i ilości danych zgromadzonych w 
ramach procesu sewilskiego w celu ułatwienia procesu formułowania przydatnych wniosków 
dotyczących najlepszych dostępnych technik. Dlatego też rzeczą podstawowej wagi jest, aby 
informacje te wykraczały poza zbiór maksymalnych dopuszczalnych wartości ekspozycji i 
obejmowały dane dotyczące wydajności konkretnych obiektów. Publikowanie maksymalnych 
dopuszczalnych wartości ekspozycji dla konkretnych obiektów pozwoli opinii publicznej na 
sprawdzenie, czy standardy stosuje się w całej UE, a nie tylko w lokalnych obiektach.

Poprawka 299
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W celu wymiany informacji państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, 
aby przesyłać Komisji co trzy lata, a po raz 
pierwszy w terminie 18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
dostępne reprezentatywne dane na temat 
wydajności konkretnych instalacji, 
maksymalnych dopuszczalnych wartości 
emisji, wielkości emisji oraz innych 
skutków środowiskowych i maksymalnych 
dopuszczalnych wartości określonych dla 
konkretnych kategorii działalności 
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zgodnie z załącznikiem I oraz informacje 
dotyczące najlepszych dostępnych technik, 
na których podstawie te wartości zostały 
określone, w szczególności zgodnie z 
przepisami art. 16. Przy każdej kolejnej 
okazji dane są uzupełniane zgodnie z 
procedurami ustanowionymi w art. 67.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uzyskać obiektywną analizę sytuacji, autorzy dokumentów BREF powinni móc 
formułować przydatne wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik na podstawie 
wiarygodnych danych dostarczonych przez państwa członkowskie, a uzyskanych w drodze 
monitoringu. Forum wymiany informacji przyjęło niedawno wytyczne dotyczące poprawy 
gromadzenia i składania danych dla celów formułowania przydanych wniosków, który 
powinien stanowić podstawę dla składanych danych pod względem ich formatu i treści.

Poprawka 300
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 - część wprowadzająca

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, przy czym dostawcy 
systemów przemysłowych, operatorzy oraz 
organizacje środowiskowe powinni być 
reprezentowani w równym stopniu. 
Komisja opracowuje i publikuje reguły 
gromadzenia danych, wyznaczania 
najlepszych dostępnych technik oraz 
maksymalnych dopuszczalnych poziomów 
emisji powiązanych z tymi technikami. 
Wymiana informacji dotyczy:

Or. en
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Uzasadnienie

Równowaga reprezentacji w procesie sewilskim jest rzeczą w dużej mierze wątpliwą, 
ponieważ uczestniczy w nim 40% przedstawicieli z państw członkowskich, 49% 
przedstawicieli przemysłu oraz jeden przedstawiciel środowiskowych organizacji 
pozarządowych. W praktyce często zdarza się również, że przedstawiciele państw 
członkowskich są zastępowani przez przedstawicieli przemysłu. Należy przynajmniej 
zrównoważyć prywatne interesy pomiędzy operatorami oraz dostawcami systemów 
przemysłowych, jako że ci ostatni mają większy interes w stosowaniu ambitnych najlepszych 
dostępnych technik.

Poprawka 301
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 - część wprowadzająca

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 
reprezentowanych w równym stopniu 
przez dostawców i operatorów systemów 
przemysłowych oraz organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska. Komisja opracowuje i 
publikuje reguły gromadzenia danych, 
wyznaczania najlepszych dostępnych 
technik oraz maksymalnych 
dopuszczalnych poziomów emisji 
powiązanych z tymi technikami. Wymiana 
informacji dotyczy następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

W procesie sewilskim uczestniczą eksperci techniczni reprezentujący średnio państwa 
członkowskie w 40%, zaangażowane podmioty branżowe w 49% oraz jedną środowiskową 
organizację pozarządową. Aby zachęcić do wyrażania poglądów mniejszościowych i 
sprawiedliwie je uwzględniać, zrównoważyć prywatne interesy pomiędzy operatorami i 
dostawcami systemów przemysłowych, a także zapobiec podważaniu celów procesu 
sewilskiego, WE opracuje zasady ustalania najlepszych dostępnych technik oraz odnoszących 
się do nich wartości emisji.
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Poprawka 302
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 - część wprowadzająca

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, 
przedstawicieli władz lokalnych i 
regionalnych, zainteresowanych gałęzi 
przemysłu  oraz organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska, dotyczącą następujących 
kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne nie są częścią procesu sewilskiego. Jako władze wydające 
zezwolenia oraz organy odpowiedzialne za inspekcje, władze regionalne i lokalne posiadają 
ważną wiedzę na temat najlepszych dostępnych technik, zatem proces sewilski może 
skorzystać z uczestnictwa przedstawicieli tychże władz.

Poprawka 303
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 - część wprowadzająca

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, 
przedstawicieli władz lokalnych i 
regionalnych, zainteresowanych gałęzi 
przemysłu  oraz organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska, dotyczącą następujących 
kwestii:
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Or. en

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne nie są częścią procesu sewilskiego. Jako władze wydające 
zezwolenia oraz organy odpowiedzialne za inspekcje, władze regionalne i lokalne posiadają 
ważną wiedzę na temat najlepszych dostępnych technik, zatem proces sewilski może 
skorzystać z uczestnictwa przedstawicieli tychże władz.

Poprawka 304
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – część wprowadzająca

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 
między państwami członkowskimi, 
zainteresowanymi gałęziami przemysłu, 
Komisją oraz organizacjami
pozarządowymi promującymi ochronę 
środowiska, dotyczącą następujących 
kwestii:

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wymiana informacji mająca na celu opracowanie lub rewizję 
dokumentów referencyjnych BAT jest wielostronnym procesem z udziałem Komisji.

Poprawka 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja organizuje wymianę informacji 
między państwami członkowskimi, 
zainteresowanymi gałęziami przemysłu, 
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organizacji pozarządowych promujących
ochronę środowiska, dotyczącą 
następujących kwestii:

Komisją oraz organizacjami
pozarządowymi promującymi ochronę 
środowiska, dotyczącą następujących 
kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

W celu dokładnego wyjaśnienia tekstu Komisji. Proces sewilski jest procesem wielostronnym, 
obejmującym również Komisję.

Poprawka 306
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) stosowanych technik, związanego z nimi 
monitorowania, ich rozwoju, a także 
skuteczności działania oraz ich wpływu na 
poprawę stanu środowiska i zdrowia 
ludzkiego.

Or. pl

Uzasadnienie

Wymiana informacji ma przede wszystkim pokazać, że zastosowane najlepsze techniki (BAT) 
rzeczywiście mają pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka oraz przekonać 
społeczeństwo do ich skuteczności.

Poprawka 307
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – część wprowadzająca i ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pierwszego akapitu Komisja Dla celów pierwszego akapitu Komisja 
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przyjmuje środki mające na celu 
określenie:

przyjmuje wytyczne mające na celu 
określenie:

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.

Wytyczne 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. nl

Uzasadnienie

Przyjęcie środków wydaje się być zbyt daleko idącym krokiem. Wytyczne byłyby bardziej 
odpowiednie w tym kontekście.

Poprawka 308
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy rozdział stosuje się do instalacji
spalania zaprojektowanych w celu 
wytwarzania energii  , których moc cieplna 
spalania jest równa lub większa niż 50
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa .

Niniejszy rozdział stosuje się do instalacji
spalania zaprojektowanych w celu 
wytwarzania energii  , których moc cieplna 
spalania jest równa lub większa niż 20
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa .

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane jest, aby postanowienia rozdziału II nie obejmowały instalacji spalania o mocy od 
20 do 50 MW (patrz popr. 54). Jednak biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia emisji z 
takich instalacji do atmosfery, instalacje te powinny być objęte rozdziałem III, a także należy 
określić dla nich specjalne środki kontroli emisji. Taka zmiana dopuszczalna jest zgodnie z 
art. 80a Regulamin: mniejsze instalacje spalania objęte są rozdziałem III, a nie rozdziałem II, 
jak proponuje Komisja.
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Poprawka 309
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy rozdział stosuje się do instalacji
spalania zaprojektowanych w celu 
wytwarzania energii  , których moc cieplna 
spalania jest równa lub większa niż 50
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa .

Niniejszy rozdział stosuje się do instalacji
spalania zaprojektowanych w celu 
wytwarzania energii  , których moc cieplna 
spalania jest równa lub większa niż 20
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa .

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z załącznikiem I, wartość progowa dla dużych instalacji spalania 
powinna również w art. 31 wynosić 20 MW. 

Poprawka 310
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – 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 są odprowadzane przez wspólny 
przewód kominowy, połączenie stworzone 
przez takie obiekty uważa się za 
pojedynczą instalację spalania, 
uwzględniając czynniki techniczne 
i ekonomiczne, a ich zdolności dodaje się.

Or. fi
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Poprawka 311
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) obiektów wykorzystujących jako paliwo 
odpady stałe lub płynne inne niż odpady 
określone w art. 38 ust. 2 lit. a)

(j) obiektów objętych rozdziałem IV,
wykorzystujących jako paliwo odpady 
stałe lub płynne inne niż odpady określone 
w art. 38 ust. 2 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o istniejącą dyrektywę w sprawie dużych instalacji spalania, należy wyłączyć z 
jej zakresu spalanie odpadów. Ze względu na szeroki zakres dyrektywy, definicji paliwa nie 
można ograniczyć do paliw wymienionych w rozdziale III. Najprostszym sposobem uczynienia 
tego jest wyłączenie instalacji objętych rozdziałem IV dotyczącym spalania i współspalania.

Poprawka 312
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) zakłady przeznaczone do spalania lub 
współspalania paliw pochodzących 
z odpadów uznawane są za spalarnie 
odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to jest konieczne w celu uniknięcia niepewności prawnej co do sklasyfikowania 
zakładów jako „współspalarnie” (wytwarzanie energii jako główny cel) bądź „spalarnie 
odpadów” (przeznaczone do termicznej obróbki odpadów). Jest to przepis konieczny w 
odniesieniu do rosnącej liczby zakładów przeznaczonych do wykorzystywania paliw 
pochodzących z odpadów (RDF lub SRF), które mają (niemal) taki sam skład i zawartość 
substancji zanieczyszczających jak odpady komunalne.
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Poprawka 313
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) zakładów o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 500 MW, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. i działają przez okres nie dłuższy 
niż 1500 godzin jako średnia krocząca 
z pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzyłoby to odstępstwa dla zakładów zasilanych paliwami stałymi już w obecnej 
dyrektywie w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) oraz zawarte w 
załączniku V część 1 wniosku na wszystkie zakłady niezależnie od rodzaju paliwa. Jest to 
konieczne, ponieważ istnieją również zakłady zasilane paliwem w postaci lotnej lub ciekłej, 
które wykorzystywane są w trybie gotowości lub w trybie awaryjnym, które mają zostać objęte 
tymi odstępstwami. Pozostałyby one oczywiście objęte przepisami rozdziału II wniosku i tym 
samym dopuszczalnymi wielkościami emisji opartymi na dokumentach wzorcowych 
technikach.

Poprawka 314
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy dwie lub większa 
liczba oddzielnych instalacji spalania, dla 
których wydano pozwolenie lub złożono 
kompletny wniosek o wydanie pozwolenia 
przed upływem terminu, o którym mowa w 
art. 72 ust. 2,  jest instalowanych w taki 
sposób, że uwzględniając czynniki 
techniczne i ekonomiczne, ich gazy 

2. W przypadku, gdy dwie lub większa 
liczba oddzielnych instalacji spalania, dla 
których wydano pozwolenie lub złożono 
kompletny wniosek o wydanie pozwolenia 
przed upływem terminu, o którym mowa w 
art. 72 ust. 2,  jest instalowanych w taki 
sposób, że uwzględniając czynniki 
techniczne i ekonomiczne, ich gazy 
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odlotowe mogłyby być odprowadzane 
przez wspólny komin, to połączenie 
uformowane przez takie obiekty uważa się 
pojedynczą instalację spalania, a ich 
zdolności dodaje się .

odlotowe, w opinii właściwych organów,
mogłyby być odprowadzane przez wspólny 
komin, to połączenie uformowane przez 
takie obiekty uważa się pojedynczą 
instalację spalania, a ich zdolności dodaje 
się.

Or. fi

Poprawka 315
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy obliczaniu całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej instalacji, pojedyncze
jednostki o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 20 MW nie są uwzględniane dla 
celów tego obliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o zasady łączenia, to należy wyjaśnić, że winny one obejmować jedynie 
pojedyncze jednostki spalania o nominalnej mocy cieplnej równej bądź przekraczającej 20 
MW. Taka zmiana jest dopuszczalna zgodnie z art. 80a Regulaminu ze względu na ścisłe 
powiązanie proponowanego ust. 3 z ust. 1.

Poprawka 316
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Szczególne środki dla mniejszych 

zakładów spalania
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1. Do momentu osiągnięcia porozumienia 
zgodnie z ust.2, załącznik V nie ma 
zastosowania do zakładów spalania 
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 
MW.
2. W rozsądnym terminie, ale nie później 
niż w roku 2012, Komisja zaproponuje 
poprawki do załącznika V obejmujące 
dopuszczalne wielkości emisji, wymogi 
w zakresie monitorowania oraz zasady 
oceny zgodności dla zakładów, o których 
mowa w ust. 1. O ile to stosowne, taki 
wniosek zawiera szczególne wymogi dla 
istniejących zakładów spalania, 
obejmując odpowiedni okres przejściowy 
dla osiągnięcia zgodności ze zmienionymi 
przepisami. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział 2 powinien także obejmować zakłady spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 
50 MW. Dla takich zakładów szczególne przepisy oparte na dostępnych technologiach 
określone są w załączniku V w ramach procedury współdecyzji. Taka zmiana dopuszczalna 
jest zgodnie z art. 80a Regulamin: mniejsze instalacje spalania objęte są rozdziałem III, a nie 
rozdziałem II, jak proponuje Komisja.

Poprawka 317
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie pozwolenia dla instalacji 
zawierających instalacje spalania, którym 
przyznano pozwolenie lub które złożyły 
kompletny wniosek przed dniem, o którym 
mowa w art. 72 ust. 2, pod warunkiem że 
zostały one wprowadzone do eksploatacji 
nie później niż rok po tym dniu, zawierają 
warunki zapewniające, że emisje do 
powietrza z tych obiektów nie 

2. Wszystkie pozwolenia dla instalacji 
zawierających instalacje spalania, którym 
przyznano pozwolenie lub które złożyły
kompletny wniosek przed dniem, o którym 
mowa w art. 72 ust. 2, pod warunkiem że 
zostały one wprowadzone do eksploatacji 
nie później niż rok po tym dniu, zawierają 
warunki zapewniające, przy uwzględnieniu 
czynników technicznych i ekonomicznych, 
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przekraczają  dopuszczalnych wielkości
emisji ustanowionych w części 1 
załącznika V .

że emisje do powietrza z tych obiektów nie 
przekraczają  dopuszczalnych wielkości
emisji ustanowionych w części 1 
załącznika V.

Or. fi

Poprawka 318
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W pozwoleniach dla spalarni objętych 
ust. 2, które funkcjonują od 20 lat, emisje 
powinny zostać ograniczone w ciągu 25 
lat działania przy zapewnieniu, że emisje 
do powietrza z tych obiektów nie 
przekraczają dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w części 2 załącznika 
V. Ograniczenie emisji nie jest konieczne, 
jeżeli dany zakład spalania zakończy 
działalność po 20 latach i 10 000 godzin 
funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dla istniejących instalacji okres działalności ze zwiększonymi dopuszczalnymi wielkościami 
emisji, niż wartości dla nowych instalacji, powinien być ograniczony do 20 lat. 5 lat po 
upływie tego okresu do istniejącego zakładu zastosowanie winny mieć dopuszczalne wielkości 
emisji dotyczące nowych instalacji. Dzięki tej poprawce w Europie można osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji.
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Poprawka 319
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Istniejące zakłady określone w art. 2 
ust. 10 dyrektywy 2001/80/WE, w pełni 
zgodne z przepisami ustanowionymi w art. 
4 ust. 3 dyrektywy 2001/80/WE, nadal 
podlegają tym wymogom, a nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie 2001/80/WE ustanowiono dwa etapy ograniczania emisji, w roku 2008 i 2016. 
W celu nadania ramom inwestycyjnym cech stabilności i pewności, istniejące zakłady 
(dysponujące wstępnym pozwoleniem udzielonym przed dniem 1 lipca 1987 r.) 
przestrzegające już z dopuszczalnych wielkości emisji zdefiniowanych w załącznikach III-VII 
tej samej dyrektywy powinny funkcjonować w ramach tych wielkości również po roku 2016.

Poprawka 320
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku rozbudowy instalacji  , 
dopuszczalne wielkości  emisji określone
w części 2 załącznika V stosuje się do 
części obiektu, której dotyczy zmiana,
oraz ustala się je w odniesieniu do 
nominalnej mocy cieplnej  całej instalacji 
spalania.

6. W przypadku rozbudowy instalacji o co 
najmniej 20 MW, dopuszczalne wielkości
emisji określone  w części 2 załącznika V 
stosuje się do części obiektu, której 
dotyczy zmiana,  oraz ustala się je 
w odniesieniu do nominalnej mocy 
cieplnej  całej instalacji spalania.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozbudowa spalarni odbywająca się na mniejszą skalę nie powinna być objęta tym 
przepisem.

Poprawka 321
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zakłady spalania mogą być zwolnione 
z wymogu zgodności z dopuszczalnymi 
wielkościami emisji dla tlenków azotu 
(NOx) i ditlenku siarki (SO2) opartymi na 
art. 15 i 16 pod warunkiem, że te zakłady 
spalania podlegają krajowemu planowi 
dotyczącemu redukcji emisji, o którym 
mowa w ust. 8, i pod warunkiem, że 
przestrzegane są specjalne przepisy 
zawarte w załącznikach V i VI.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa Komisji, aby zaproponować europejskie zasady handlu emisjami substancji innych 
niż gazy cieplarniane zyskuje poparcie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie tej 
inicjatywy w taki sposób, aby europejskie zasady handlu emisjami weszły w życie 
równocześnie z dyrektywą IPPC. Jeśli nie jest to wykonalne, dyrektywa IPPC może zawierać 
takie postanowienia. W okresie przejściowym przed wprowadzeniem europejskich zasad 
handlu emisjami substancji innych niż gazy cieplarniane obecne krajowe systemy handlu 
mogłyby być nadal stosowane jako projekty pilotażowe lub doświadczalne. 
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Poprawka 322
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów dotyczących zakładów spalania 
ustanowionych w rozdziale III oraz przy 
uwzględnieniu kosztów i korzyści 
i zobowiązań wynikających z dyrektywy 
2001/81/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2001 r. 
w sprawie krajowych poziomów emisji dla 
niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza oraz dyrektywy 96/62/WE, 
państwa członkowskie mogą opracować 
oraz wdrożyć krajowe plany redukcji 
emisji w odniesieniu do zakładów 
spalania.
Taki krajowy plan redukcji emisji 
powoduje obniżenie całkowitej rocznej 
emisji tlenków azotu i (NOx) i ditlenku 
siarki (SO2) pochodzących z zakładów 
spalania do poziomów, które można by 
osiągnąć poprzez zastosowanie 
najlepszych dostępnych technologii na 
podstawie faktycznego czasu działania 
danego zakładu w ciągu roku, 
wykorzystywanego przez ten zakład paliwa 
i wkładu ciepła, po wyciągnięciu średniej 
z działalności w ciągu ostatnich pięciu lat.
Zamknięcie zakładu objętego krajowym 
planem redukcji emisji nie powoduje 
wzrostu całkowitej rocznej emisji 
z pozostałych zakładów objętych tym 
planem.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa Komisji, aby zaproponować europejskie zasady handlu emisjami substancji innych 
niż gazy cieplarniane zyskuje poparcie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie tej 
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inicjatywy w taki sposób, aby europejskie zasady handlu emisjami weszły w życie 
równocześnie z dyrektywą IPPC. Jeśli nie jest to wykonalne, dyrektywa IPPC może zawierać 
takie postanowienia. W okresie przejściowym przed wprowadzeniem europejskich zasad 
handlu emisjami substancji innych niż gazy cieplarniane obecne krajowe systemy handlu 
mogłyby być nadal stosowane jako projekty pilotażowe lub doświadczalne. 

Poprawka 323
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Do krajowych planów redukcji emisji 
stosuje się następujące warunki:
a) plan określa cele ogólne i związane 
z nimi cele szczegółowe, środki 
i harmonogramy ich realizacji oraz 
mechanizm monitorowania;
b) państwa członkowskie przekazują 
Komisji krajowe plany redukcji emisji nie 
później niż w terminie, o którym mowa 
w art. 71 ust. 1;
c) w ciągu sześciu miesięcy od 
przedstawienia planu zgodnie z lit. b) 
Komisja oceni, czy plan spełnia 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie. W przypadku gdy Komisja uzna, 
że plan nie spełnia tych wymagań, 
powiadamia o tym państwo członkowskie, 
a w terminie kolejnych trzech miesięcy 
państwo członkowskie powiadamia 
Komisję o wszelkich środkach, jakie 
podjęło w celu zapewnienia, że 
wymagania niniejszego ustępu są 
spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa Komisji, aby zaproponować europejskie zasady handlu emisjami substancji innych 
niż gazy cieplarniane zyskuje poparcie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie tej 
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inicjatywy w taki sposób, aby europejskie zasady handlu emisjami weszły w życie 
równocześnie z dyrektywą IPPC. Jeśli nie jest to wykonalne, dyrektywa IPPC może zawierać 
takie postanowienia. W okresie przejściowym przed wprowadzeniem europejskich zasad 
handlu emisjami substancji innych niż gazy cieplarniane obecne krajowe systemy handlu 
mogłyby być nadal stosowane jako projekty pilotażowe lub doświadczalne. 

Poprawka 324
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Właściwy organ może udzielić 
odstępstwa  od określonych w ust. 2 
obowiązków, ustanawiając 
w poszczególnych sytuacjach 
dopuszczalne wielkości emisji dla 
elektrowni, którym udzielono zezwoleń 
przed dniem 1 lipca 1987 r. 
w następujących przypadkach:
(a) elektrowniom szczytowym działającym 
nie dłużej niż przez 1500 godzin rocznie, 
co oblicza się jako średnią kroczącą z 
pięciu lat.
(b) elektrowniom podłączonym do 
odrębnej sieci, sieci wewnętrznej lub 
umiejscowionej na wyspie i działającym 
przez mniej niż 2500 godzin rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczony okres funkcjonowania, zakłady te nie są istotne pod względem 
poziomów emisji, mimo że przyczyniają się do bezpieczeństwa dostaw/stabilności systemu, a 
inwestycje konieczne do wypełnienia nowych zobowiązań trudno by się amortyzowały. Takie 
odstępstwo jest ponadto przewidziane w art. 5 dyrektywy 2001/80/WE.
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Poprawka 325
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Biorąc pod uwagę koszty i korzyści 
oraz zobowiązania wynikające z dyrektywy 
20../../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie krajowych poziomów 
emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza oraz dyrektywy 
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza, 
państwa członkowskie mogą opracować 
oraz wdrożyć krajowe plany redukcji 
emisji w odniesieniu do niektórych lub 
wszystkich zakładów podlegających 
postanowieniom art. 33 ust. 2.
Krajowy plan redukcji emisji powoduje 
obniżenie całkowitej rocznej emisji 
tlenków azotu i (NOx) i ditlenku siarki 
(SO2) oraz pyłów pochodzących z 
istniejących zakładów spalania do 
poziomów, które zostałyby osiągnięte 
poprzez zastosowanie dopuszczalnych 
wielkości  emisji, o których mowa w części 
1 załącznika Vdo istniejących zakładów, 
które będą działać w 2013 r., na podstawie 
faktycznego czasu działania danego 
zakładu w ciągu roku, wykorzystywanego 
przez ten zakład paliwa i wkładu ciepła, 
po wyciągnięciu średniej z działalności 
z ostatnich pięciu lat do roku 2013 
włącznie.
Zamknięcie zakładu objętego krajowym 
planem redukcji emisji nie powoduje 
wzrostu całkowitej rocznej emisji z 
pozostałych zakładów objętych tym 
planem.
Do krajowych planów redukcji emisji 
stosuje się następujące warunki:
a) plan określa cele ogólne i związane z 
nimi cele szczegółowe, środki i 
harmonogramy ich realizacji oraz 
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mechanizm monitorowania;
b) państwa członkowskie przekazują 
Komisji krajowe plany redukcji emisji nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r.;
c) w ciągu sześciu miesięcy od 
przedstawienia planu zgodnie z lit. b) 
Komisja oceni, czy plan spełnia 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie. W przypadku gdy Komisja uzna, 
że plan nie spełnia tych wymagań, 
powiadamia o tym państwo członkowskie, 
a w terminie kolejnych trzech miesięcy 
państwo członkowskie powiadamia 
Komisję o wszelkich środkach, jakie 
podjęło w celu zapewnienia, że 
wymagania niniejszego ustępu są 
spełnione;
d) nie później niż do dnia 1 stycznia 
2013 r. Komisja opracuje wytyczne, 
ułatwiające państwom członkowskim 
przygotowanie ich planów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zwiększenia elastyczności potrzebna jest stała dostępność krajowych planów redukcji 
emisji od 2016 r. Krajowy plan redukcji emisji przewiduje jednoznaczne limity dla całkowitej 
rocznej masy emisji pochodzących z uczestniczących zakładów i w ten sposób reguluje ilość 
zanieczyszczeń, które z kolei determinują poziom osadzania. Zapewnia on także 
przekazywanie uprawnień pomiędzy uczestniczącymi zakładami – daje to elastyczność, która 
jest jeszcze ważniejsza do zachowania w obliczu braku innych wniosków ze strony Komisji.

Poprawka 326
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Z zastrzeżeniem postanowień 
dyrektywy 2008/50/WE, istniejące zakłady 
mogą zostać zwolnione z przestrzegania 
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wymogów art. 33 ust. 2 pod następującymi 
warunkami:
a) operator istniejącego zakładu 
zobowiązuje się w pisemnej deklaracji 
przedłożonej właściwym władzom 
najpóźniej [trzy lata po wejściu w życie], 
że począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. i 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 
zakład nie będzie działał dłużej niż 20 000 
godzin funkcjonowania;
b) operator zobowiązany jest do 
przedkładania corocznie właściwemu 
organowi zapisu wykorzystanego 
i niewykorzystanego czasu dozwolonego 
dla żywotności zakładów;
c) właściwy organ zapewnia, że 
dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, pozostaną 
przynajmniej tak rygorystyczne, jak te 
zawarte w pozwoleniach wydanych 
zakładom w takim kształcie, w jakim te 
pozwolenia były w momencie pisemnej 
deklaracji złożonej przez operatora lub, 
w przypadkach, w których w dniu 1 
stycznia 2008 r. istniało ważne 
pozwolenie, lub poniżej dopuszczalnych 
wielkości emisji w takim pozwoleniu.

Or. en

Uzasadnienie

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.
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Poprawka 327
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Dopuszczalna wielkość emisji dla 
dwutlenku węgla
1. Od dnia 1 stycznia 2010 r. wszystkie 
pozwolenia dla wytwarzających energię 
dużych instalacji spalania o mocy 300 
megawatów bądź większej, którym 
udzielono pozwolenia na budowę, bądź 
wobec braku takiej procedury przyznano 
pierwsze pozwolenie na prowadzenie 
działalności w dniu 1 stycznia 2010 r. lub 
po tej dacie, zawierają warunki 
wymagające przestrzegania dopuszczalnej 
wielkości emisji dwutlenku węgla do 
powietrza w wysokości 350 gramów na 
kilowatogodzinę produkcji energii 
elektrycznej. 
2. Do dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie 
pozwolenia dla wytwarzających energię 
dużych instalacji spalania o mocy 300 
megawatów bądź większej, innych niż te 
objęte ust. 1, zawierają warunki 
wymagające przestrzegania dopuszczalnej 
wielkości emisji dwutlenku węgla do 
powietrza w wysokości 350 gramów na 
kilowatogodzinę produkcji energii 
elektrycznej.
3. Dopuszczalna wielkość emisji, o której 
mowa w ust. 1 i 2 jest weryfikowana 
corocznie przez właściwy organ krajowy.
4. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu postanowień 
niniejszego artykuł, biorąc pod uwagę 
ogólny postęp w ograniczaniu emisji 
gazów cieplarnianych oraz potencjalny 
wkład odpowiednich technik służących 
redukcji. W przeglądzie powinno się 
rozważyć zwłaszcza obniżenie 
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dopuszczalnych wielkości emisji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, proponując 
datę, o której mowa w ust. 2, lub 
wprowadzając podejście etapowe, a także 
poszerzając zakres stosowania tak, by 
uwzględnić duże instalacje spalania inne 
niż te w sektorze energii elektrycznej. 
Po dokonaniu przeglądu Komisja 
przedłoży w stosownych przypadkach 
wnioski.

Or. en

Uzasadnienie

Należy osiągnąć kompromis pomiędzy wymogami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
a tymi w zakresie polityki dotyczącej klimatu. Proponuje się wykluczenie małych elektrowni o 
mocy poniżej 300 megawatów bazujących na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii 
elektrycznej z przestrzegania pułapów CO2.

Poprawka 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Dopuszczalna wielkość emisji dla 

dwutlenku węgla
1. Do dnia 1 stycznia 2010 r. wszystkie 
pozwolenia dla wytwarzających energię 
dużych instalacji spalania o mocy 
przekraczającej 300 megawatów, którym 
udzielono pozwolenia na budowę, bądź 
wobec braku takiej procedury, przyznano 
pierwsze pozwolenie na prowadzenie 
działalności w dniu 1 stycznia 2010 lub po 
tej dacie, zawierają warunki wymagające 
przestrzegania dopuszczalnej wielkości 
emisji dwutlenku węgla do powietrza w 
wysokości 450 gramów na 
kilowatogodzinę produkcji energii 
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elektrycznej.
2. Od dnia 1 stycznia 2025 r. wszystkie 
pozwolenia dla wytwarzających energię 
dużych instalacji spalania o mocy 
przekraczającej 300 megawatów, innych 
niż instalacje objęte ust. 1, zawierają 
warunki wymagające przestrzegania 
dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku 
węgla do powietrza w wysokości 450 
gramów na kilowatogodzinę produkcji 
energii elektrycznej.
3. Dopuszczalna wielkość emisji, o której 
mowa w ust. 1 i 2 jest weryfikowana 
corocznie przez właściwy organ krajowy.
4. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu postanowień 
niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę 
ogólny postęp w ograniczaniu emisji 
gazów cieplarnianych oraz potencjalny 
wkład odpowiednich technik służących 
redukcji. W przeglądzie powinno się 
rozważyć zwłaszcza obniżenie 
dopuszczalnych wielkości emisji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, proponując 
datę, o której mowa w ust. 2 lub 
wprowadzając podejście etapowe, a także 
poszerzając zakres stosowania tak, by 
uwzględnić duże instalacje spalania inne 
niż te w sektorze energii elektrycznej. 
Po dokonaniu przeglądu Komisja 
przedłoży w stosownych przypadkach 
wnioski.

Or. en

Uzasadnienie

Duże instalacje spalania w wielkim stopniu przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, a co 
za tym idzie do zmian klimatycznych. System handlu emisjami stwarza bardzo pożyteczne 
ramy dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, ale nie stanowi 
wystarczająco silnego bodźca cenowego pozwalającego uniknąć przystępowania do systemu 
nowych bardzo dużych punktowych źródeł dwutlenku węgla. Konieczne jest zatem włączenie 
do IPPC przepisów wymagających ustalenia dopuszczalnych wielkości emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery z nowych dużych instalacji.
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Poprawka 329
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator powiadamia właściwy organ w 
ciągu 48 godzin od wystąpienia 
niesprawności lub awarii urządzenia 
służącego redukcji emisji.

Operator powiadamia właściwy organ 
możliwie najwcześniej i w każdym 
wypadku w ciągu 8 godzin od wystąpienia 
niesprawności lub awarii urządzenia 
służącego redukcji emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego miałyby istnieć mniej rygorystyczne warunki dla tych zakładów, 
zwłaszcza że spalarnie i współspalarnie obowiązują podobne warunki zarówno w odniesieniu 
do czasu trwania zakłóceń w funkcjonowaniu w ciągu roku (okres dwunastomiesięczny), jak i 
do terminowego ostrzegania o zagrożeniach w celu umożliwienia właściwym organom 
podjęcia właściwych środków.

Poprawka 330
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Łączny czas działania obiektu bez 
sprawnych urządzeń służących redukcji 
emisji  nie może przekroczyć 120 godzin 
w ciągu 12-miesięcznego okresu.

Łączny czas działania obiektu bez 
sprawnych urządzeń służących redukcji 
emisji  nie może przekroczyć 60 godzin 
w ciągu 12-miesięcznego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego miałyby istnieć mniej rygorystyczne warunki dla tych zakładów, 
zwłaszcza że spalarnie i współspalarnie obowiązują podobne warunki zarówno w odniesieniu 
do czasu trwania zakłóceń w funkcjonowaniu w ciągu roku (okres dwunastomiesięczny), jak i 
do terminowego ostrzegania o zagrożeniach w celu umożliwienia właściwym organom 
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podjęcia właściwych środków.

Poprawka 331
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
monitorowanie substancji 
zanieczyszczających powietrze zgodnie z 
częścią 3 załącznika V  .

1. Państwa członkowskie zapewniają
monitorowanie substancji 
zanieczyszczających powietrze zgodnie z 
częścią 3 załącznika V. Państwa 
członkowskie mogą wymagać takiego 
monitorowania na koszt operatora.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny mieć w niektórych przypadkach prawo wymagać, by operator 
poczynił wkład w monitorowanie emisji. Możliwość ta istnieje na mocy obecnie 
obowiązujących przepisów i nie należy jej likwidować.

Poprawka 332
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zamiast dopuszczalnej wielkości 
emisji wymienionej w ust. 2 można 
stosować następujące średnie 
dopuszczalne wielkości emisji ditlenku 
siarki (niezależnie od wykorzystanej 
mieszanki paliw):
a) w odniesieniu do instalacji określonych 
w art. 4 ust. 1 i 3: 1000 mg/Nm3, 
uśrednione dla wszystkich takich 
instalacji w ramach rafinerii;
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b) w odniesieniu do nowych instalacji 
określonych w art. 4 ust. 2: 600 mg/Nm3, 
uśrednione dla wszystkich takich 
instalacji w ramach rafinerii z wyjątkiem 
turbin gazowych.
Dopuszczalne wielkości są aktualizowane 
z uwzględnieniem postępu technicznego i 
aspektów ekonomicznych.
Właściwe władze zapewniają, że 
stosowanie tego przepisu nie prowadzi do 
wzrostu emisji z istniejących instalacji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca istniejący i sprawdzony przepis. Wartości te służą operatorom i 
organom wydającym pozwolenia za podstawowe wytyczne przy ustalaniu dopuszczalnych 
wielkości emisji związanych z obiektem jako średniej ważonej emisji gazów spalinowych ze 
wszystkich ogrzewaczy procesowych wewnątrz rafinerii (metoda dzwonowa).

Poprawka 333
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy rozdział stosuje się do
spalarni odpadów  oraz współspalarni 
odpadów, w których spalane lub 
współspalane są odpady stałe lub płynne .

1. Niniejszy rozdział stosuje się do
spalarni odpadów  oraz współspalarni 
odpadów, w których spalane lub 
współspalane są odpady stałe lub płynne, 
łącznie z paliwami pochodzącymi z 
odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział IV obejmuje spalanie i współspalanie odpadów stałych lub płynnych (art. 38). W 
ramach tych powinno się wyjaśnić, że przepisy te z zasady obejmują paliwa wytworzone z 
odpadów (RDF, SRF, itd.). Ze względu na stosowaną przynajmniej w jednym państwie 
członkowskim praktykę paliwo alternatywne (RDF) i odzyskane paliwo stałe (SRF) muszą być 
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klasyfikowane jako odpady, o czym wspomina się w wykazie odpadów pod kodem 19 12 10 
(odpady palne).

Poprawka 334
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególne wymogi wspomniane w art. 41 
ust. 2 akapit drugi nie mają zastosowania 
do następujących niebezpiecznych 
odpadów:
a) palnych odpadów płynnych, w tym 
olejów odpadowych zdefiniowanych w 
art. ... dyrektywy 98/XXX * pod 
warunkiem, że spełniają następujące 
kryteria: 
(i) zawartość masy polichlorowanych 
węglowodorów aromatycznych, np. 
polichlorowanych bifenyli (PCB) lub 
pięciochlorowanego fenolu (PCP) nie 
przekracza stężeń wymienionych we 
właściwym prawodawstwie 
wspólnotowym;  
(ii) wartość kaloryczna netto wynosi co 
najmniej 30 MJ na kilogram, 
b) wszelkie palne odpady płynne w gazach 
odlotowych powstających bezpośrednio w 
wyniku ichspalania nie mogą 
spowodować emisji innych niż emisje z 
oleju napędowego zgodnie z definicją w 
art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/12/EWG lub 
wyższego stężenia emisji niż te wynikające 
ze spalania oleju napędowego 
zdefiniowanego w ten sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie tego wymogu, istniejącego w europejskim rozporządzeniu w sprawie spalania i 
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współspalania odpadów od 1996 r., jest nieuzasadnione. 40% limit miał na celu ochronę 
tradycyjnego udziału w rynku sektora spalania przed skutkami rozwoju metod współspalania. 
Zużyte oleje nie stanowią odpadów, których pozbywa się zazwyczaj w spalarniach. W 
rezultacie nie ma potrzeby zmieniania wymogu.

Poprawka 335
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) odpady wymienione w art. 3 ust. 21 lit. 
b),

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/76 w sprawie spalania odpadów przewiduje szczególne wyjątki, które 
koniecznie trzeba pozostawić w niezmienionej formie. Wyjątki te można by połączyć z 
elementami definicji biomasy, ale muszą w każdym razie obejmować całą biomasę. A zatem 
lepiej byłoby je umieścić ponownie w art. 38 (nie skreślać jak w przypadku odpowiednich 
przyjętych obszarów). Poprawka ta łączy się z proponowaną poprawką 30 dotyczącą potrzeby 
jednej definicji biomasy sformułowanej przez jednego autora.

Poprawka 336
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) łój otrzymywany ze zwłok 
zwierzęcych wykorzystywany jako paliwo, 
zgodnie z przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu (WE) nr [...]/20 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[...] ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 



PE412.328v01-00 40/69 AM\743551PL.doc

PL

ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Poprawka 337
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) współspalarni odpadów o 
znamionowej pojemności cieplnej poniżej 
500 kW przetwarzających najwyżej 50 ton 
odpadów pochodzących z instalacji 
rocznie pod warunkiem, że instalacje te są 
objęte krajowym systemem pozwoleń, a 
pozwolenie zawiera wymogi dotyczące 
spalania, zwłaszcza dopuszczalne 
wielkości.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące spalania odpadów, a w szczególności wniosków o pozwolenia, 
dopuszczalnych wartości i monitorowania, są przeznaczone do większych ilości odpadów. 
Należy zatem wyłączyć z zakresu tych specjalnych przepisów spalanie mniejszych ilości, które 
powinno podlegać jedynie ogólnym przepisom dotyczącym zakładów przetwarzania odpadów.
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Poprawka 338
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy rozdział nie ma 
zastosowania do cieplnego przetwarzania 
tłuszczu zwierzęcego w miejscu jego 
powstania.

Or. de

Uzasadnienie

Tłuszcz zwierzęcy jest pod względem składu porównywalny z olejem opałowym. Stosowanie 
dyrektywy w odniesieniu do spalania i współspalania tłuszczu zwierzęcego stanowi 
nieproporcjonalne obciążenie, które nie jest uzasadnione względami środowiskowymi. Jeżeli 
nie można wykorzystać tłuszczu zwierzęcego w zakładzie utylizacji padliny, należy go 
przetransportować do innych zakładów.

Poprawka 339
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ciepło wytworzone w trakcie procesu 
spalania i współspalania jest odzyskiwane 
w zakresie, w jakim jest to praktycznie 
możliwe, przez produkcję ciepła, 
wytwarzanie pary technologicznej lub 
energii;

(b) ciepło wytworzone w trakcie procesu 
spalania i współspalania jest odzyskiwane 
w zakresie, w jakim jest to praktycznie 
możliwe, przez skojarzoną produkcję 
ciepła i energii, wytwarzanie pary 
procesowej, chłodu i ciepła przesyłanego 
na odległość.

Or. en

Uzasadnienie

Skutki poprawki są kluczowe, ponieważ promują spalarnie produkujące jedynie energię 
elektryczną, podczas gdy poprzednie sformułowanie uwzględniało jedynie produkcję ciepła i 
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energii. Nie jest to wydajne energetycznie i promuje spalanie odpadów kosztem bardziej 
przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych technik zarządzania odpadami. Istnieje 
coraz więcej instalacji wytwarzających energię chłodu przesyłaną na odległość lub 
odpowiednio w tym celu przebudowywanych.

Poprawka 340
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) osiąga się minimalne standardy 
w zakresie wydajności energetycznej 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami,

Or. en

Poprawka 341
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz wszystkich kategorii odpadów, 
które mogą być przetwarzane, 
wykorzystujący przynajmniej kategorie 
odpadów ustalone w europejskim wykazie 
odpadów ustanowionym decyzją Komisji 
2000/532/WE, oraz, gdzie stosowne, 
zawierający informacje na temat ilości 
odpadów każdej kategorii;

a) wykaz wszystkich kategorii odpadów, 
które mogą być przetwarzane, 
wykorzystujący w miarę możliwości 
przynajmniej kategorie odpadów ustalone 
w europejskim wykazie odpadów 
ustanowionym decyzją Komisji 
2000/532/WE, oraz, gdzie stosowne, 
zawierający informacje na temat ilości 
odpadów każdej kategorii;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z obecnym stanem prawnym. Poprawka nie powinna wymuszać 
dosłownego przejmowania wykazu odpadów. Przy klasyfikowaniu odpadów do danej 



AM\743551PL.doc 43/69 PE412.328v01-00

PL

kategorii zgodnie z europejskim wykazem odpadów nie można uwzględniać ich różnej jakości. 
Informacja ta jest konieczna w celu optymalnego przetwarzania odpadów. Ponadto 
planowana jest rewizja europejskiego wykazu opadów ze względu na jego niedoskonałości.

Poprawka 342
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykaz wszystkich  kategorii odpadów, 
które mogą być przetwarzane, 
wykorzystujący  przynajmniej kategorie 
odpadów ustalone w europejskim wykazie 
odpadów ustanowionym decyzją Komisji 
2000/532/WE, oraz, gdzie stosowne, 
zawierający  informacje na temat ilości 
odpadów każdej kategorii;

(a) wykaz wszystkich  kategorii odpadów, 
które mogą być przetwarzane, 
wykorzystujący  przynajmniej 
sześciocyfrowe kategorie odpadów 
ustalone w europejskim wykazie odpadów 
ustanowionym decyzją Komisji 
2000/532/WE, oraz, gdzie stosowne, 
zawierający  informacje na temat 
dopuszczalnej ilości odpadów każdej 
kategorii

Or. en

Uzasadnienie

Procedura udzielania pozwoleń musi dotyczyć wystarczająco określonych kategorii odpadów, 
a całkowita zdolność w zakresie spalania odpadów, jaką posiada dany zakład, powinna być 
związana z maksymalną ilością odpadów wysyłanych co roku danemu zakładowi.

Poprawka 343
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) całkowitą zdolność przepustową 
spalania lub współspalania obiektu;

(b) całkowitą zdolność przepustową 
spalania lub współspalania obiektu oraz 
maksymalną roczną ilość odpadów, która 
mogłaby zostać przetworzona w drodze 
spalania bądź współspalania;
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Or. en

Uzasadnienie

Procedura udzielania pozwoleń musi dotyczyć dość dobrze określonych kategorii odpadów, a 
całkowita zdolność w zakresie spalania odpadów, jaką posiada dany zakład, powinna być 
związana z maksymalną ilością odpadów wysyłanych co roku danemu zakładowi.

Poprawka 344
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) minimalny i maksymalny przepływ 
masy tych odpadów niebezpiecznych, ich 
najniższą i najwyższą wartość kaloryczną 
oraz maksymalną zawartość PCB, PCP, 
chloru, fluoru, siarki, metali ciężkich i 
innych substancji zanieczyszczających.

b) w przypadku współspalarni odpadów 
minimalny i maksymalny przepływ masy 
tych odpadów niebezpiecznych, ich 
najniższą i najwyższą wartość kaloryczną 
oraz maksymalną zawartość substancji 
zanieczyszczających (np. PCB, PCP, 
chloru, fluoru, siarki, arsenu) oraz metali 
ciężkich (np. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, 
Hg, Zn).

Or. de

Uzasadnienie

Termin „substancje zanieczyszczające” jest szerokim pojęciem, dlatego należy go wyjaśnić na 
przykładach. To samo dotyczy terminu „metale ciężkie”.

Poprawka 345
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla przepisów art. 45 
ust. 4 lit. c), spalarnia odpadów  lub 

6. Bez uszczerbku dla przepisów art. 45 
ust. 4 lit. c), spalarnia odpadów  lub 
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współspalarnia odpadów  lub poszczególne 
piece będące częścią spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów  nie mogą w 
żadnych okolicznościach kontynuować 
spalania odpadów przez nieprzerwany 
okres przekraczający cztery godziny w 
przypadku, gdy przekraczane są 
dopuszczalne wielkości emisji.

współspalarnia odpadów  lub poszczególne 
piece będące częścią spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów  nie mogą 
w żadnych okolicznościach kontynuować 
spalania odpadów przez nieprzerwany 
okres przekraczający cztery godziny 
w przypadku, gdy przekraczane są 
dopuszczalne wielkości emisji określone 
w załączniku VI, części 3, 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) to te, które 
przewidywane są jako wynik stosowania w określonym sektorze technik opisanych 
w odpowiednim dokumencie referencyjnym w celu przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w dyrektywie w sprawie spalania odpadów. Warunki działania, które 
odbiegają od normalnych, powinny zostać zdefiniowane w odniesieniu do tych prawnie 
wiążących dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 346
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku awarii operator zmniejsza 
działalność lub jej zaprzestaje tak szybko, 
jak to jest praktycznie możliwe i do czasu, 
aż zostanie przywrócona normalna 
eksploatacja.

W przypadku awarii operator zmniejsza 
działalność lub jej zaprzestaje tak szybko, 
jak to jest praktycznie możliwe i do czasu, 
aż zostanie przywrócona normalna 
eksploatacja, a także jak najwcześniej 
powiadamia właściwe władze.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze muszą być informowane o wszelkim niewłaściwym działaniu danego 
zakładu.
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Poprawka 347
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 4 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) za każdym razem, kiedy ciągłe pomiary 
pokazują, że dopuszczalna wielkość emisji 
została przekroczona z powodu zakłóceń 
lub awarii urządzeń oczyszczających gazy 
odlotowe.

c) za każdym razem, kiedy ciągłe pomiary 
pokazują, że dopuszczalna wielkość emisji 
określona w załączniku VI, części 3, 4 i 5
została przekroczona z powodu zakłóceń 
lub awarii urządzeń oczyszczających gazy 
odlotowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) to te, które 
przewidywane są jako wynik stosowania w określonym sektorze technik opisanych 
w odpowiednim dokumencie referencyjnym w celu przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w dyrektywie w sprawie spalania odpadów. Warunki działania, które 
odbiegają od normalnych, powinny zostać zdefiniowane w odniesieniu do tych prawnie 
wiążących dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 348
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem odpadów do spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów 
operator ustala masę każdej kategorii 
odpadów według Europejskiego wykazu 
odpadów ustanowionego decyzją Komisji 
2000/532/WE.

2. Przed przyjęciem odpadów do spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów 
operator w miarę możliwości ustala masę 
każdej kategorii odpadów według 
Europejskiego wykazu odpadów 
ustanowionego decyzją Komisji 
2000/532/WE.

Or. de
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Uzasadnienie

 Poprawka jest zgodna z obecnym stanem prawnym. Poprawka nie powinna wymuszać 
dosłownego przejmowania wykazu odpadów. Przy klasyfikowaniu odpadów do danej 
kategorii zgodnie z europejskim wykazem odpadów nie można uwzględniać ich różnej jakości. 
Informacja ta jest konieczna w celu optymalnego przetwarzania odpadów. Ponadto 
planowana jest rewizja europejskiego wykazu opadów ze względu na jego niedoskonałości.

Poprawka 349
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Odpady spalane we współspalarniach 
odpadów spełniają wymogi ustanowione w 
załączniku VI część 9. 

Or. de

Uzasadnienie

Zob. poprawki do załącznika VI część 9 (nowe). W celu ograniczenia ładunków substancji 
zanieczyszczających w pozostałościach i produktach spalanie odpadów we współspalarniach 
powinno podlegać określonym wielkościom dopuszczalnym w zakresie minimalnej jakości 
spalanych odpadów, a także wymogom zapewnienia jakości.

Poprawka 350
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ może przyznać 
spalarniom odpadów lub współspalarniom 
odpadów będącym częścią instalacji 
objętej rozdziałem II i spalającym lub 
współspalającym jedynie odpady 

5. Właściwy organ może przyznać 
spalarniom odpadów lub współspalarniom 
odpadów spalającym lub współspalającym 
jedynie odpady wytworzone w tej instalacji 
zwolnienia od zobowiązań ust. 2, 3 i 4.
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wytworzone w tej instalacji zwolnienia od 
zobowiązań ust. 2, 3 i 4.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z obecnym stanem prawnym. Nie jest jasne, dlaczego wyłączenie 
powinno obejmować tylko wielkie instalacje, a nie mniejsze, czyli takie, które nie wchodzą w 
zakres rozdziału II.

Poprawka 351
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Minimalizuje się ilość i szkodliwość 
pozostałości. Gdzie stosowne, pozostałości 
poddaje się recyklingowi bezpośrednio w 
obiekcie lub poza nim.

1. Minimalizuje się ilość i szkodliwość 
pozostałości. Gdzie stosowne, pozostałości 
przetwarza się bezpośrednio w 
obiekcie lub poza nim.

Or. de

Uzasadnienie

Przetwarzanie obejmuje zarówno recykling, jak i unieszkodliwianie odpadów. Ze względu na 
środowisko unieszkodliwianie w obiekcie jest czasem lepszą opcją niż recykling poza nim z 
powodu dodatkowego transportu związanego z recyklingiem. W związku z tym nie należy 
wykluczać tego rodzaju przetwarzania.

Poprawka 352
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed określeniem dróg 
unieszkodliwiania lub recyklingu 

3. Przed określeniem dróg 
unieszkodliwiania lub recyklingu 
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pozostałości przeprowadza się właściwe 
badania w celu ustalenia ich 
charakterystyki fizycznej i chemicznej oraz 
możliwości spowodowania 
zanieczyszczeń. Badania te obejmują całą 
frakcję rozpuszczalną i frakcję 
rozpuszczalną metali ciężkich.

pozostałości przeprowadza się właściwe 
badania w celu ustalenia ich 
charakterystyki fizycznej i chemicznej oraz 
możliwości spowodowania 
zanieczyszczeń.

Or. de

Uzasadnienie

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Poprawka 353
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „istniejąca instalacja” oznacza 
instalację w toku eksploatacji , która 
uzyskała pozwolenie przed dniem 1 
kwietnia 2001 r. lub która złożyła 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
dniem 1 kwietnia 2001 r. pod warunkiem, 
że eksploatację instalacji rozpoczęto nie 
później niż 1 kwietnia 2002 r..

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

W artykule 3 punkt 3 jest dokładnie wyjaśnione pojęcie instalacji; nie ma potrzeby powtarzać 
po raz kolejny definicji, tym bardziej, ze definicja opisuje instalację istniejącą.
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Poprawka 354
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „związek organiczny” oznacza każdy 
związek zawierający co najmniej węgiel 
i jeden lub więcej pierwiastków wodoru, 
halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu 
lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla 
i węglanów lub dwuwęglanów 
nieorganicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna pojawić się raczej w art. 52 niż 3 z powodów podanych w ramach 
proponowanej poprawki do art. 3.

Poprawka 355
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „lotny związek organiczny” (LZO) 
oznacza jakikolwiek związek organiczny, 
który w temperaturze 293,15 K ma 
ciśnienie pary 0,01 kPa lub więcej, lub 
mający adekwatną lotność w szczególnych 
warunkach użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Definicje te powinny pojawić się raczej w art. 52 niż 3 z powodów podanych w ramach 
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proponowanej poprawki do art. 3.

Poprawka 356
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) „rozpuszczalnik organiczny” oznacza 
każdy lotny związek organiczny
stosowany oddzielnie bądź w połączeniu z 
innymi czynnikami niepodlegając 
zmianom chemicznym, w następujących 
przypadkach: 
a) w celu rozpuszczania surowców, 
produktów lub odpadów;
b) jako środek czyszczący w celu 
rozpuszczania zanieczyszczeń;
c) jako rozpuszczalnik
d) jako środek rozpraszający;
e) jako regulator lepkości;
f) jako regulator napięcia 
powierzchniowego;
g) jako plastyfikator;
h) jako środek konserwujący.

Or. en

Uzasadnienie

Definicje te powinny pojawić się raczej w art. 52 niż 3 z powodów podanych w ramach 
proponowanej poprawki do art. 3.
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Poprawka 357
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „wtórne wykorzystanie ” oznacza 
wykorzystanie rozpuszczalników 
organicznych odzyskanych z instalacji  do 
wszelkich celów technicznych lub 
handlowych, łącznie z wykorzystaniem 
jako paliwo, lecz z wyłączeniem 
końcowego unieszkodliwiania  takich 
odzyskanych rozpuszczalników 
organicznych jako odpadu;

(11) „wtórne wykorzystanie ” oznacza 
wykorzystanie rozpuszczalników 
organicznych odzyskanych z instalacji  do 
wszelkich celów technicznych lub 
handlowych z wyłączeniem końcowego 
unieszkodliwiania  takich odzyskanych 
rozpuszczalników organicznych jako 
odpadu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z uzgodnioną ostatnio hierarchią w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
poprawnym terminem, którego powinno się użyć jest odzyskiwanie poprzez spalanie, a nie 
ponowne wykorzystanie.

Poprawka 358
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) w 
przypadku, gdy operator  wykaże
właściwemu organowi, że dla 
indywidualnej instalacji dopuszczalna 
wielkość emisji ulotnych  nie jest osiągalna 
technicznie i ekonomicznie, właściwy 
organ  może zezwolić na przekroczenie tej 
dopuszczalnej wielkości emisji  pod 
warunkiem, że nie spowoduje to znacznego 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego  ani
środowiska a  operator wykazał
właściwemu organowi, że stosuje najlepsze 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) w 
przypadku, gdy operator  wykaże
właściwemu organowi, że dla 
indywidualnej instalacji dopuszczalna 
wielkość emisji ulotnych  nie jest osiągalna 
technicznie i ekonomicznie, właściwy 
organ  może zezwolić na przekroczenie tej 
dopuszczalnej wielkości emisji  pod 
warunkiem, że nie spowoduje to znacznego 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego  ani
środowiska a  operator wykazał
właściwemu organowi, że stosuje najlepsze 
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dostępne techniki; dostępne techniki w pełnej zgodności 
z dyrektywą 98/24 w sprawie ochrony 
pracowników przed substancjami 
chemicznymi;

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na odstępstwa od przestrzegania dopuszczalnych poziomów emisji w danym 
zakładzie może kłócić się z ochroną zdrowia pracowników. Dlatego też zezwalając na takie 
odstępstwa właściwe władze powinny brać pod uwagę również postanowienia dyrektywy 
98/24, a decyzja ich winna wynikać jedynie z przyczyn technicznych.

Poprawka 359
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 8 państwa 
członkowskie mogą postanowić, aby żądać 
od operatora przedstawienia 
sprawozdania wyłącznie na prośbę 
właściwych władz.

Or. en

Uzasadnienie

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Poprawka 360
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje winny być uaktualniane 
i dostępne w Internecie w oficjalnych 
językach UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją z Aarhus i dostępnością w Internecie innych stosownych informacji 
i sprawozdań, o którą zwrócono się w pozostałych poprawkach do dyrektywy, tego typu 
informacje winny być uaktualniane i dostępne w Internecie.

Poprawka 361
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wyniki monitorowania emisji 
wymaganego na mocy art. 55 
przechowywane przez właściwy organ są 
udostępniane publicznie.

2. Wyniki monitorowania emisji, 
wymaganego na mocy art. 55 
przechowywane przez właściwy organ są 
udostępniane publicznie, np. w Internecie.

Or. pl

Uzasadnienie

Najprostszą formą udostępniania publicznego danych, która jest najbardziej dostępna jest 
publikacja w Internecie.
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Poprawka 362
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych skutków dla środowiska, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 15 i 16. 

1. Państwa członkowskie zapewniają stałe 
udostępnienie Komisji i opinii publicznej 
informacji na temat wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, na temat reprezentatywnych 
danych dotyczących wydajności instalacji, 
emisji i innych skutków dla środowiska, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 15 i 16.

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu udostępnienia 
informacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, w formacie elektronicznym.

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu stałego udostępnienia 
opinii publicznej informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, w formacie 
elektronicznym, biorąc pod uwagę 
dokument zawierający wytyczne w sprawie 
poprawy gromadzenia i przedstawiania 
danych w celu formułowania przydatnych 
wniosków dotyczących najlepszych 
dostępnych technik. 
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
wszystkie wyniki monitorowania emisji 
i środowiska naturalnego, o których 
mowa w art. 35, 43, 55 i 65, były dostępne 
w ramach wymiany informacji 
wspomnianej w art. 29 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Celem uzyskania obiektywnej analizy rzeczywistej sytuacji, autorzy dokumentu BREF powinni 
móc wyciągnąć użyteczne konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik z 
wiarygodnych danych uzyskanych przez państwa członkowskie w drodze monitorowania 
wymaganego na mocy tej dyrektywy.  Jako że informacje te udostępniane są państwom 
członkowskim w wersji elektronicznej, powinny być one dostępne dla opinii publicznej. W 
ramach forum wymiany informacji przyjęto ostatnio dokument z wytycznymi, który powinien 
stanowić wzór dla formatu oraz treści informacji.
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Poprawka 363
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących
emisji i innych skutków dla środowiska, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 15 i 16.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
systematyczne udostępnienie Komisji i 
opinii publicznej informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
wydajności instalacji, emisji i innych 
skutków dla środowiska, na temat 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
stosowania najlepszych dostępnych technik 
zgodnie z art. 15 i 16.

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu udostępnienia 
informacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, w formacie elektronicznym.

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu udostępnienia opinii 
publicznej informacji, o których mowa w 
akapicie pierwszym, w formacie 
elektronicznym, biorąc pod uwagę 
dokument zawierający wytyczne w sprawie 
poprawy gromadzenia i przedstawiania 
danych w celu formułowania przydatnych 
wniosków dotyczących najlepszych 
dostępnych technik.
Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność wszystkich wyników 
monitorowania w celu wymiany 
informacji, o której mowa w art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

W dokumentach EPER/EPRTR publikowane są dane dotyczące całkowitego rocznego ładunku 
emisji na zakład, które stają się użyteczne dla społeczeństwa jedynie, gdy są uściślone przez 
informacje dotyczące wydajności zakładów w celu określenia ustanowionych na mocy IPPC 
poziomów emisji związanych z danym produktem. Publikowanie danych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji specyficznych dla danego obszaru umożliwi zainteresowanej 
części społeczeństwa sprawdzanie ogólnego przestrzegania standardów w UE.
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Poprawka 364
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych skutków dla środowiska, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 15 i 16.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych skutków dla środowiska, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 15 i 16, a także na 
temat odstępstw przyznawanych zgodnie z 
art. 16 ust. 3 łącznie z wykazem instalacji, 
których dotyczy ta kwestia, i ich poziomów 
emisji w porównaniu z poziomami 
uzyskiwanymi przy wykorzystaniu 
najlepszych dostępnych technik.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa powinny być w możliwie największym stopniu ograniczane.

Poprawka 365
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat odstępstw, do których 
upoważniono zgodnie z art. 16 ust. 3, 
obejmujących nazwy instalacji, których 
dotyczy ta kwestia, oraz poziomy emisji w 
zestawieniu z poziomami uzyskiwanymi 
przy wykorzystaniu najlepszych 
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dostępnych technik.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Komisji wszelkich niezbędnych narzędzi do monitorowania stosowania 
tej dyrektywy, a zwłaszcza aby ocenić, jak wykorzystano odstępstwa od BAT, konieczny jest 
wymóg przedstawiania przez państwa członkowskie konkretnych informacji na temat 
wykorzystania tej możliwości. Ponadto informacje dostarczane przez państwa członkowskie 
na temat stosowania BAT oraz poziomów emisji powinny także służyć przeglądowi 
dokumentów BREF.Celem zapewnienia należytego informowania opinii publicznej należy 
dostarczać sprawozdań podsumowujących na temat wdrażania.

Poprawka 366
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 - ustęp 1 - akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, udostępniane są w formacie 
umożliwiającym ich wykorzystanie do 
wymiany informacji, o której mowa w 
art. 14.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Komisji wszelkich niezbędnych narzędzi do monitorowania stosowania 
tej dyrektywy, a zwłaszcza aby ocenić, jak wykorzystano odstępstwa od BAT, konieczny jest 
wymóg przedstawiania przez państwa członkowskie konkretnych informacji na temat 
wykorzystania tej możliwości. Ponadto informacje dostarczane przez państwa członkowskie 
na temat stosowania BAT oraz poziomów emisji powinny także służyć przeglądowi 
dokumentów BREF. Celem zapewnienia należytego informowania opinii publicznej należy 
dostarczać sprawozdań podsumowujących na temat wdrażania.



AM\743551PL.doc 59/69 PE412.328v01-00

PL

Poprawka 367
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu udostępnienia 
informacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, w formacie elektronicznym.

Państwa członkowskie opracowują i 
regularnie ulepszają krajowe systemy 
informacji w celu udostępnienia 
informacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, w formacie elektronicznym. 
Państwa członkowskie udostępniają opinii 
publicznej podsumowanie dostarczanych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Komisji wszelkich niezbędnych narzędzi do monitorowania stosowania 
tej dyrektywy, a zwłaszcza aby ocenić, jak wykorzystano odstępstwa od BAT, konieczny jest 
wymóg przedstawiania przez państwa członkowskie konkretnych informacji na temat 
wykorzystania tej możliwości. Ponadto informacje dostarczane przez państwa członkowskie 
na temat stosowania BAT oraz poziomów emisji powinny także służyć przeglądowi 
dokumentów BREF. Celem zapewnienia należytego informowania opinii publicznej należy 
dostarczać sprawozdań podsumowujących na temat wdrażania.

Poprawka 368
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania te powinny również 
zawierać dane referencyjne dotyczące 
emisji z konkretnych instalacji 
w porównaniu z poziomami emisji 
zapisanymi w dokumentach dotyczących 
najlepszych dostępnych technik.

Or. fi
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Poprawka 369
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 - ustęp 2 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane środki 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.

skreślony

Or. fi

Poprawka 370
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp  -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu jednego roku od /ukończenia 
odpowiedniego dokumentu 
referencyjnego BAT w razie konieczności 
Komisja powinna w celu przestrzegania 
najlepszych dostępnych technik 
dostosować części 1 i 2 załącznika V, 
części 3, 4 i 5 załącznika VI, części 2,3 i 4 
załącznika VII, oraz części 1 i 3 
załącznika VIII poprzez ustanowienie 
w odpowiednich przypadkach bardziej 
surowych dopuszczalnych wielkości emisji 
niż wymogi minimalne, aby zmniejszyć 
emisje.
W ciągu roku od zakończenia wymiany 
informacji, o której mowa w art. 29 oraz 
na podstawie dokumentu referencyjnego 
BAT, Komisja ustanawia dopuszczalne 
wielkości emisji jako minimalne wymogi 
dla działalności oraz instalacji objętych 
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niniejszą dyrektywą, inne niż te 
wspomniane w ust. pierwszym. Takie 
wymogi minimalne powinny być 
ukierunkowane na najbardziej istotne 
oddziaływanie danego typu działalności 
czy instalacji na środowisko naturalne, 
i powinny być z godne z poziomami emisji 
powiązanymi z BAT, jak opisano 
w dokumentach referencyjnych BAT, 
o których mowa w ustępie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Poprawka 371
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1

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 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, 4 i 5 załącznika VIII.

Or. en

Uzasadnienie

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
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obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Poprawka 372
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1

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 najlepszych dostępnych 
technik Komisja dostosowuje do postępu 
naukowo-technicznego załączniki V, VI, 
VII, VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi rozszerzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (PRPK) na 
wszystkie części załączników w celu zapewnienia, że mogą być one wciąż skutecznie 
uaktualniane w świetle postępów naukowych i technologicznych.

Poprawka 373
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 68a
Wymogi minimalne

1. Wymogi minimalne mające na celu 
ograniczenie emisji (dopuszczalnych 
wielkości emisji) oraz wprowadzenie 
monitorowania i wymogów w zakresie 
zgodności mogą zostać przyjęte, kiedy 
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istnieje dowód, że takie wymogi 
minimalne przyniosłyby korzyści związane 
z ochroną ludzkiego zdrowia i środowiska 
naturalnego.
Ocena potrzeby określenia wymogów 
minimalnych uwzględnia wpływ 
działalności przemysłowej, której dotyczy 
ta kwestia, na środowisko naturalne oraz 
stopień, w jakim w ramach tej działalności 
wykorzystywane są najlepsze dostępne 
techniki. 
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.
2. Takie wymogi minimalne
ukierunkowane są na główny wpływ 
danego typu działalności na środowisko 
naturalne i określane są zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi technikami.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie artykułu dotyczącego wymogów minimalnych (o treści podobnej do ostatnio 
przyjętych przepisów w ramach dyrektywy ramowej w sprawie odpadów) zatwierdzone ma 
być w drodze komitologii. Poprawkę tę proponuje się zamiast europejskiej sieci 
bezpieczeństwa proponowanej przez sprawozdawcę. Ma ona zastosowanie jedynie w razie 
potrzeby w odniesieniu do ochrony środowiska w oparciu o dzielenie się doświadczeniami w 
zakresie wdrażania przepisów prawnych oraz stopnia stosowania najlepszych dostępnych 
technik. Jest to skuteczne narzędzie wspierające wdrażanie najlepszych dostępnych technik w 
przypadkach, w których nie byłoby właściwe wdrażanie nowych wymogów dotyczących tych 
technik.
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Poprawka 374
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają kary, 
które stosuje się w przypadku naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy. Przewidziane w ten 
sposób kary są skuteczne, proporcjonalne 
oraz odstraszające. Najpóźniej do dnia 
[dzień/miesiąc/rok np. 1 stycznia 2011 r.] 
państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ustanowionych przepisach oraz 
bezzwłocznie informują ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” i zasadą proporcjonalności państwa 
członkowskie określają kary, które stosuje 
się w przypadku naruszenia krajowych 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy. Przewidziane w ten sposób 
kary są skuteczne, proporcjonalne oraz 
odstraszające. Najpóźniej do dnia 
[dzień/miesiąc/rok n. 1 stycznia 2011 r.] 
państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ustanowionych przepisach oraz 
bezzwłocznie informują ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. pl

Poprawka 375
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 2001/80/WE, zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
IX część A, traci moc od dnia 1 stycznia 
2016, bez uszczerbku dla zobowiązań 
państw członkowskich dotyczących 
terminów przeniesienia do prawa 
krajowego i zastosowania dyrektyw 
określonych w załączniku IX część B.

2. Dyrektywa 2001/80/WE, zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
IX część A, traci moc od dnia 1 stycznia 
2014, bez uszczerbku dla zobowiązań 
państw członkowskich dotyczących 
terminów przeniesienia do prawa 
krajowego i zastosowania dyrektyw 
określonych w załączniku IX część B.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego duże zakłady spalania miałyby dysponować możliwością 
dwuletniego opóźnienia. Należy to powiązać z proponowanym skreśleniem ust. 3 w art. 73.

Poprawka 376
Claude Turmes

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), 
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).

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), 
pkt 6.7 i 6.8, oraz instalacji, o których 
mowa w pkt. 1.1, o nominalnej mocy 
cieplnej 20 MW lub wyższej, i instalacji, o 
których mowa w pkt 6.6 lit. a) , z ponad 
36 000 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 2012 tj. 1 rok po wejściu w życie).

Or. en

Uzasadnienie

Datę wejścia w życie przepisów dotyczących dużych zakładów spalania oraz innych 
wymienionych instalacji należy przesunąć na termin wcześniejszy o dwa lata. Dyrektywę 
IPPC przyjęto w 1996 r. i musiała ona zostać przeniesiona na grunt prawa krajowego do dnia 
30 października 1999 r., podczas gdy wszystkie istniejące instalacje musiały w pełni 
wypełniać jej postanowienia już do dnia 30 października 2007 r. Państwa członkowskie 
dysponowały jedenastoletnim okresem na dostosowanie się do tych przepisów. Jako że 
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niniejszy przegląd nie pociąga za sobą konieczności znacznych dostosowań i transpozycji na 
szczeblu krajowym, pierwszy termin wdrażania do dnia 1 stycznia 2012 r. jest odpowiedni.

Poprawka 377
Claude Turmes

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, 
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).

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 36 000 miejscami dla 
drobiu, i które są eksploatowane przed 
dniem, o którym mowa w art. 71 ust. 1, 
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. 
2,5 roku po wejściu w życie).

Or. en

Uzasadnienie

Datę wejścia w życie przepisów dotyczących dużych zakładów spalania oraz innych 
wymienionych instalacji należy przesunąć na termin wcześniejszy o dwa lata. Dyrektywę 
IPPC przyjęto w 1996 r. i musiała ona zostać przeniesiona na grunt prawa krajowego do dnia 
30 października 1999 r., podczas gdy wszystkie istniejące instalacje musiały w pełni 
wypełniać jej postanowienia już do dnia 30 października 2007 r. Państwa członkowskie 
dysponowały jedenastoletnim okresem na dostosowanie się do tych przepisów. Jako że 
niniejszy przegląd nie pociąga za sobą konieczności znacznych dostosowań i transpozycji na 
szczeblu krajowym, pierwszy termin wdrażania do dnia 1 stycznia 2012 r. jest odpowiedni.
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Poprawka 378
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych rozdziałem III państwa 
członkowskie stosują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne przyjęte 
zgodnie z art. 71 ust. 1 od dnia 1 stycznia 
2016 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Termin wdrożenia dyrektywy winien być taki sam, jak ten mający zastosowanie do innych 
zakładów.

Poprawka 379
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych rozdziałem III państwa 
członkowskie stosują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne przyjęte 
zgodnie z art. 71 ust. 1 od dnia 1 stycznia 
2016 r.

3. W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych rozdziałem III państwa 
członkowskie stosują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne przyjęte 
zgodnie z art. 71 ust. 1 od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Datę wejścia w życie przepisów dotyczących dużych zakładów spalania oraz innych 
wymienionych instalacji należy przesunąć na termin wcześniejszy o dwa lata. Dyrektywę 
IPPC przyjęto w 1996 r. i musiała ona zostać przeniesiona na grunt prawa krajowego do dnia 
30 października 1999 r., podczas gdy wszystkie istniejące instalacje musiały w pełni 



PE412.328v01-00 68/69 AM\743551PL.doc

PL

wypełniać jej postanowienia już do dnia 30 października 2007 r. Państwa członkowskie 
dysponowały jedenastoletnim okresem na dostosowanie się do tych przepisów. Jako że 
niniejszy przegląd nie pociąga za sobą konieczności znacznych dostosowań i transpozycji na 
szczeblu krajowym, pierwszy termin wdrażania do dnia 1 stycznia 2012 r. jest odpowiedni.

Poprawka 380
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych rozdziałem III państwa 
członkowskie stosują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne przyjęte 
zgodnie z art. 71 ust. 1 od dnia 1 stycznia 
2016 r.

3. W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych art. 33 ust. 3 i częścią 2 
załącznika V, państwa członkowskie 
stosują przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne przyjęte zgodnie z art. 71 
ust. 1 od dnia 1 stycznia 2016 

W odniesieniu do instalacji spalania 
objętych art. 33 ust. 2 i częścią 1 
załącznika V, państwa członkowskie 
stosują przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne przyjęte zgodnie z art. 71 
ust. 1 od dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przyszły koszyk energetyczny oraz zapotrzebowanie na energię w Europie są niepewne z kilku 
powodów, między innymi ze względu na rozwój wypadków w odniesieniu do dyrektywy w 
sprawie krajowych poziomów emisji, przegląd systemu EU-ETS oraz dyrektywy w sprawie 
CCS. Kluczowym zadaniem dla sektora energetycznego jest realizacja przejścia do 
zróżnicowanych dostaw energii, której wytwarzanie powodować będzie niewielkie emisje 
dwutlenku węgla. Proces ten wymagać będzie nowych inwestycji oraz zamknięcia pewnej 
liczby instalacji. Kluczowe jest zatem, że nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 
rozwiąże kwestię ram czasowych bez wprowadzania dodatkowych kosztów dla istniejących 
zakładów, które zostaną prawdopodobnie zamknięte.
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4. W odniesieniu do instalacji spalania, 
które współspalają odpady, załącznik VI 
część 4 pkt 3.1 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2015 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Termin wdrożenia dyrektywy winien być taki sam, jak ten mający zastosowanie do innych 
zakładów.
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