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Poprawka 53
João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 2 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom wynikającym 
z działalności przemysłowej, ich redukcji i 
w możliwie najszerszym zakresie 
wyeliminowania zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasadą 
zapobiegania zanieczyszczeniom należy 
ustalić ogólne ramy kontroli głównych 
rodzajów działalności przemysłowej, 
przyznając pierwszeństwo interwencji 
u źródła oraz zapewniając rozsądną 
gospodarkę zasobami naturalnymi.

(2) W celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom wynikającym 
z działalności przemysłowej, ich redukcji i 
w możliwie najszerszym zakresie 
wyeliminowania należy ustalić ogólne 
ramy kontroli głównych rodzajów 
działalności przemysłowej, przesuwając 
odpowiedzialność na operatorów, 
uwzględniając szczególne cechy gałęzi 
przemysłu i operatorów, przyznając 
pierwszeństwo interwencji u źródła oraz 
zapewniając rozsądną gospodarkę 
zasobami naturalnymi.

Or. pt

Poprawka 54
Andres Perello Rodriguez

Stanowisko Rady
Punkt 2 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom wynikającym 
z działalności przemysłowej, ich redukcji i 
w możliwie najszerszym zakresie 
wyeliminowania zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasadą 
zapobiegania zanieczyszczeniom należy 
ustalić ogólne ramy kontroli głównych 
rodzajów działalności przemysłowej, 
przyznając pierwszeństwo interwencji 
u źródła oraz zapewniając rozsądną 
gospodarkę zasobami naturalnymi.

(2) W celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom wynikającym 
z działalności przemysłowej, ich redukcji i 
w możliwie najszerszym zakresie 
wyeliminowania zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasadą 
zapobiegania zanieczyszczeniom należy 
ustalić ogólne ramy kontroli głównych 
rodzajów działalności przemysłowej, 
przyznając pierwszeństwo interwencji 
u źródła, zapewniając rozsądną gospodarkę 
zasobami naturalnymi oraz biorąc pod 
uwagę, w stosownych przypadkach, 
sytuację społeczno-gospodarczą i 
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szczególne właściwości lokalne miejsca, w 
którym odbywa się działalność.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu konsolidację wsparcia dla ustanowienia uzasadnionych 
wyjątków uwzględnionych już w stanowisku Rady.

Poprawka 55
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady 
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) W celu zagwarantowania 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli każda instalacja powinna być 
eksploatowana wyłącznie wtedy, jeżeli 
posiada ona pozwolenie, lub, w przypadku 
pewnych instalacji i czynności, w których 
wykorzystuje się rozpuszczalniki 
organiczne, jeżeli posiadają pozwolenie 
lub są zarejestrowane. Należy 
minimalizować ogólne stosowanie 
rozpuszczalników organicznych.

Or. el

Poprawka 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Punkt 3 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Stosowanie odmiennego podejścia do 
kontrolowania emisji do powietrza, wody 
lub gleby traktowanych oddzielnie może 
stanowić zachętę do przesuwania 
zanieczyszczeń z jednych elementów 

(3) Stosowanie odmiennego podejścia do 
kontrolowania emisji do powietrza, wody 
lub gleby traktowanych oddzielnie może 
stanowić zachętę do przesuwania 
zanieczyszczeń z jednych elementów 
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środowiska na inne, zamiast zachęcać do 
ochrony środowiska jako całości. Dlatego 
należy zapewnić zintegrowane podejście 
do zapobiegania emisjom do powietrza, 
wody i gleby oraz ich kontroli, jak również 
do kwestii gospodarowania odpadami, 
efektywności energetycznej i zapobiegania 
wypadkom.

środowiska na inne, zamiast zachęcać do 
ochrony środowiska jako całości. Dlatego 
należy zapewnić zintegrowane podejście 
do zapobiegania emisjom do powietrza, 
wody i gleby oraz ich kontroli, jak również 
do kwestii gospodarowania odpadami, 
efektywności energetycznej i zapobiegania 
wypadkom oraz stworzyć w Unii 
Europejskiej równe warunki konkurencji 
poprzez dostosowanie wymogów w 
zakresie oddziaływania na środowisko dla 
instalacji przemysłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Tylko jeżeli wszystkie instalacje przemysłowe w całej UE będą spełniały normy środowiskowe 
oparte o BAT, możliwe stanie się osiągnięcie wyższego poziomu ochrony środowiska bez 
powodowania przy tym zakłóceń konkurencji w UE. 

Poprawka 57
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 5 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(5) W celu zapewnienia zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje 
powinny być eksploatowane wyłącznie 
wtedy, gdy posiadają one pozwolenie lub, 
w przypadku pewnych instalacji 
i czynności, w których wykorzystuje się 
rozpuszczalniki organiczne, gdy posiadają 
pozwolenie lub są zarejestrowane.

(5) W celu zapewnienia zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje 
powinny być eksploatowane wyłącznie 
wtedy, gdy posiadają one pozwolenie lub 
w przypadku pewnych instalacji 
i czynności, w których wykorzystuje się 
rozpuszczalniki organiczne, gdy posiadają 
pozwolenie lub są zarejestrowane. Należy 
minimalizować ogólne stosowanie 
rozpuszczalników organicznych.

Or. en
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Poprawka 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Punkt 9 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(9) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań, pozwolenie dla instalacji 
objętej dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie nie
powinno obejmować dopuszczalnych 
wielkości bezpośrednich emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do tej dyrektywy, 
z wyjątkiem przypadków gdy jest to 
konieczne dla zapobieżenia powstaniu 
znaczącego lokalnego zanieczyszczenia lub 
jeżeli instalacja jest wyłączona z tego 
systemu.

(9) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań, pozwolenie dla instalacji 
objętej dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie nie musi
obejmować dopuszczalnych wielkości 
bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych 
wymienionych w załączniku I do tej 
dyrektywy, z wyjątkiem przypadków gdy 
jest to konieczne dla zapobieżenia 
powstaniu znaczącego lokalnego 
zanieczyszczenia lub jeżeli instalacja jest 
wyłączona z tego systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na art. 66 ust. 2d lit. (i) dla pewności prawnej, ponieważ zgodnie z art. 193 
TFUE, prawa Unii nie wykluczają możliwości zastosowania przez państwa członkowskie 
bardziej rygorystycznych krajowych wymogów dotyczących emisji gazów cieplarnianych, (ii) 
aby umożliwić tym państwom członkowskim, które wybiorą zastosowanie takich wymogów, 
dokonanie tego w ramach zintegrowanego pozwolenia wydanego na mocy niniejszej 
dyrektywy. Od czasu pierwszego czytania w PE, Wielka Brytania, NL i Komisja wskazały 
różne wykładnie prawne postanowień art. 9 ust. 1.

Poprawka 59
João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 9 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(9) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań, pozwolenie dla instalacji 

(9) W celu uniknięcia podwójnych 
uregulowań, państwa członkowskie mogą 
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objętej dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie nie 
powinno obejmować dopuszczalnych
wielkości bezpośrednich emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do tej dyrektywy, 
z wyjątkiem przypadków gdy jest to 
konieczne dla zapobieżenia powstaniu 
znaczącego lokalnego zanieczyszczenia lub 
jeżeli instalacja jest wyłączona z tego 
systemu.

wprowadzić w pozwoleniu dla instalacji 
objętej dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie
dopuszczalne wielkości emisji dla 
bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych 
wymienionych w załączniku I do tej 
dyrektywy, z wyjątkiem przypadków gdy 
jest to konieczne dla zapobieżenia
powstaniu znaczącego lokalnego 
zanieczyszczenia lub jeżeli instalacja jest 
wyłączona z tego systemu.

Or. pt

Poprawka 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Stanowisko Rady
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(9a) Zgodnie z art. 193 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej żadne 
postanowienia niniejszej dyrektywy nie 
stoją na przeszkodzie utrzymaniu lub 
wprowadzeniu przez państwa 
członkowskie bardziej rygorystycznych 
środków ochronnych, np. wymogów 
dotyczących emisji gazów cieplarnianych 
dla instalacji objętych załącznikiem I do 
dyrektywy 2003/87/WE, pod warunkiem, 
że takie środki są zgodne z traktatami i że 
Komisja została o nich powiadomiona.

Or. en

Uzasadnienie

Od czasu pierwszego czytania w wielu państwach członkowskich pojawiły się publiczne 
debaty na temat przyjęcia przepisów dotyczących emisji CO2 z nowych elektrociepłowni. 
Wyrażono rozbieżne opinie na temat zgodności takich środków z prawem UE. Uzasadniona 
jest zatem poprawka zgodna z art. 66 ust. 2 lit. d) Parlamentu w celu uwzględnienia „nowego 
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faktu lub sytuacji prawnej zaistniałych po pierwszym czytaniu”.

Poprawka 61
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Punkt 11 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(11) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
jako całości i zapewnienia zgodności 
działania instalacji z ogólnymi zasadami 
regulującymi podstawowe obowiązki 
operatora. Pozwolenie powinno zawierać 
dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających albo 
równoważne parametry lub środki 
techniczne, stosowne wymogi ochrony 
gleby i wód podziemnych oraz wymogi 
dotyczące monitorowania. Warunki 
pozwolenia powinny opierać się na 
najlepszych dostępnych technikach.

(11) Pozwolenie powinno obejmować 
wszystkie środki niezbędne dla uzyskania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska
naturalnego jako całości oraz powinno 
zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla 
substancji zanieczyszczających, stosowne 
wymogi ochrony gleby i wód gruntowych,
wymogi dotyczące monitorowania, a także 
wykaz stosowanych niebezpiecznych 
substancji lub preparatów określonych w 
dyrektywie Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych(1). Warunki pozwolenia 
powinny opierać się na najlepszych 
dostępnych technikach.
______________
(1) Dz.U. L 196 z 16.8 1967, s. 1.

Or. en

Poprawka 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(15)  W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności, w przypadku 
gdy stosowanie poziomów emisji 

(15)  W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności, w przypadku 
gdy stosowanie poziomów emisji 
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powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami prowadziłoby do
nieproporcjonalnie wysokich kosztów 
w porównaniu do korzyści
środowiskowych, właściwe organy 
powinny mieć możliwość określania 
dopuszczalnych wielkości emisji 
odbiegających od tych poziomów. Takie 
odstępstwa powinny opierać się na ocenie
uwzględniającej dobrze określone kryteria. 
Dopuszczalne wielkości emisji określone 
w niniejszej dyrektywie nie powinny 
zostać przekroczone. W żadnym razie nie 
należy powodować znaczących 
zanieczyszczeń, należy natomiast osiągnąć 
wysoki poziom ochrony środowiska jako 
całości.

powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami prowadziłoby do poważnych 
negatywnych przekrojowych skutków
środowiskowych, właściwe organy 
powinny mieć możliwość określania 
dopuszczalnych wielkości emisji 
odbiegających od tych poziomów. Takie 
odstępstwa powinny być zgodne ze 
zintegrowanym podejściem opartym na 
szczegółowej ocenie technicznej 
uwzględniającej dobrze określone kryteria
i powinny być ograniczone w czasie. 
Dopuszczalne wielkości emisji określone 
w niniejszej dyrektywie nie powinny 
zostać przekroczone. W żadnym razie nie 
należy powodować znaczących 
zanieczyszczeń, należy natomiast osiągnąć 
wysoki poziom ochrony środowiska jako 
całości.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.

Poprawka 63
Andres Perello Rodriguez

Stanowisko Rady
Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(15) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności, w przypadku 
gdy stosowanie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami prowadziłoby do 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów 
w porównaniu do korzyści 
środowiskowych, właściwe organy 
powinny mieć możliwość określania 
dopuszczalnych wielkości emisji 
odbiegających od tych poziomów. Takie 
odstępstwa powinny opierać się na ocenie 

(15) W celu uwzględnienia pewnych 
szczególnych okoliczności, w przypadku 
gdy stosowanie poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami prowadziłoby do 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów i 
miałoby szczególnie szkodliwe skutki 
społeczno-gospodarcze w porównaniu do 
korzyści środowiskowych, właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
określania dopuszczalnych wielkości 
emisji odbiegających od tych poziomów. 
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uwzględniającej dobrze określone kryteria. 
Dopuszczalne wielkości emisji określone 
w niniejszej dyrektywie nie powinny 
zostać przekroczone. W żadnym razie nie 
należy powodować znaczących 
zanieczyszczeń, należy natomiast osiągnąć 
wysoki poziom ochrony środowiska jako 
całości.

Takie odstępstwa powinny opierać się na 
ocenie uwzględniającej dobrze określone 
kryteria. Dopuszczalne wielkości emisji 
określone w niniejszej dyrektywie nie 
powinny zostać przekroczone. W żadnym 
razie nie należy powodować znaczących 
zanieczyszczeń, należy natomiast osiągnąć 
wysoki poziom ochrony środowiska jako 
całości.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu konsolidację wsparcia dla ustanowienia uzasadnionych 
wyjątków uwzględnionych już w stanowisku Rady.

Poprawka 64
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Punkt 18 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Rozrzucanie obornika w znaczący 
sposób przyczynia się do emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i wody. Aby
zrealizować cele określone w strategii 
tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza oraz w przepisach prawa 
unijnego z zakresu ochrony wody 
konieczne jest, aby Komisja dokonała 
przeglądu potrzeby ustanowienia jak 
najodpowiedniejszych kontroli tych emisji 
poprzez zastosowanie najlepszych 
dostępnych technik.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta dodatkowa klauzula dotycząca przeglądu jest zbędna. Gdyby takie rozwiązania okazały się 
konieczne w przyszłości, Komisja Europejska będzie mogła dokonać przeglądu dyrektywy w 
dowolnym momencie. Wdrożenie dyrektywy dotyczącej azotanów na poziomie państwa 
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członkowskiego doprowadziło już do restrykcyjnej i skomplikowanej polityki nawozowej.

Poprawka 65
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Punkt 19 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(19) Intensywny chów drobiu i bydła 
w znaczący sposób przyczynia się do 
emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody. 
Aby zrealizować cele określone w strategii 
tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza oraz w przepisach prawa 
unijnego z zakresu ochrony wody, 
konieczne jest, aby Komisja dokonała 
przeglądu potrzeby ustanowienia progów 
wydajnościowych zróżnicowanych dla 
różnych gatunków drobiu w celu 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy oraz przeglądu potrzeby 
ustanowienia najodpowiedniejszych 
mechanizmów kontroli emisji z instalacji 
chowu bydła.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta dodatkowa klauzula dotycząca przeglądu jest zbędna. Gdyby takie rozwiązania okazały się 
konieczne w przyszłości, Komisja Europejska będzie mogła dokonać przeglądu dyrektywy w 
dowolnym momencie. Ponadto rozszerzenie zakresu tej dyrektywy nie jest proporcjonalne do 
potencjalnego wpływu tych działań na środowisko. 

Poprawka 66
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(21) W szczególnych przypadkach, gdy (21) W szczególnych przypadkach, takich 
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w związku z ponownym rozpatrzeniem 
i aktualizacją warunków pozwolenia okaże 
się, że na wprowadzenie nowych 
najlepszych dostępnych praktyk potrzebny 
będzie okres dłuższy niż pięć lat od 
publikacji decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT, właściwe organy mogą 
ustalić dłuższy okres w warunkach 
pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione na 
podstawie kryteriów określonych 
w niniejszej dyrektywie.

jak przypadki dotyczące istniejących 
instalacji o długoterminowym cyklu 
inwestycji, gdy w związku z ponownym 
rozpatrzeniem i aktualizacją warunków 
pozwolenia okaże się, że na wprowadzenie 
nowych najlepszych dostępnych praktyk 
potrzebny będzie okres dłuższy niż pięć lat 
od publikacji decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT, właściwe organy mogą 
ustalić dłuższy okres w warunkach 
pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione na 
podstawie kryteriów określonych 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie rozsądnego czasu na przystosowanie istniejących instalacji do 
nowych dokumentów BREF, z uwzględnieniem cykli inwestycyjnych. 

Poprawka 67
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(21) W szczególnych przypadkach, gdy 
w związku z ponownym rozpatrzeniem 
i aktualizacją warunków pozwolenia okaże 
się, że na wprowadzenie nowych 
najlepszych dostępnych praktyk potrzebny 
będzie okres dłuższy niż pięć lat od 
publikacji decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT, właściwe organy mogą 
ustalić dłuższy okres w warunkach 
pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione na 
podstawie kryteriów określonych 
w niniejszej dyrektywie.

(21) W szczególnych przypadkach, gdy 
w związku z ponownym rozpatrzeniem 
i aktualizacją warunków pozwolenia okaże 
się, że na wprowadzenie nowych 
najlepszych dostępnych praktyk potrzebny 
będzie okres dłuższy niż pięć lat od 
publikacji decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT, właściwe organy mogą 
ustalić dłuższy okres w warunkach 
pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione – na
przykład aby uwzględnić cykle 
inwestycyjne – na podstawie kryteriów 
określonych w niniejszej dyrektywie.
Podobnie jak w przypadku odstępstw od 
poziomów emisji związanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami, 
właściwy organ powinien jednak podać do 
publicznej wiadomości przyczyny 
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uzasadniające przedłużenie tego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Cykle inwestycyjne powinny być traktowane, w razie konieczności, jako element kwestii 
ekonomicznej wykonalności dla sektora („tempo wdrożenia”) przy określaniu najlepszej 
dostępnej techniki w ramach przygotowywania nowego lub zmienionego dokumentu BREF 
(zob. dokument BREF „Economics and cross-media effects”, rozdział 5.5). W tym kontekście 
ogólny okres 5 lat przewidziany w art. 21 tego stanowiska trzeba będzie uwzględniać. Jednak 
specyfika niektórych instalacji może uzasadniać inny okres. Poprawka ta jest dopuszczalna,
ponieważ wniosek Komisji nie zawierał takiego przepisu. 

Poprawka 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stanowisko Rady
Punkt 23 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(23) W celu zapewnienia, aby eksploatacja 
instalacji nie pogorszyła jakości gleby 
i wód podziemnych, należy 
w sprawozdaniu bazowym określić stan 
zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych. Sprawozdanie bazowe 
powinno być praktycznym narzędziem 
pozwalającym w możliwie najszerszym 
zakresie na ilościowe porównanie stanu 
terenu opisanego w tym sprawozdaniu ze 
stanem terenu w chwili ostatecznego 
zakończenia działalności, aby stwierdzić, 
czy nastąpiło znaczące zwiększenie 
zanieczyszczenia gleby lub wód 
podziemnych. Sprawozdanie bazowe 
powinno zatem zawierać informacje 
wykorzystujące istniejące dane pomiarowe 
gleby i wód podziemnych oraz dane 
historyczne związane z wykorzystywaniem 
terenu w przeszłości.

(23) W celu zapewnienia, aby eksploatacja 
instalacji nie pogorszyła jakości gleby 
i wód podziemnych, należy 
w sprawozdaniu bazowym określić stan 
zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych. Sprawozdanie bazowe 
powinno być praktycznym narzędziem 
pozwalającym w możliwie najszerszym 
zakresie na porównanie stanu terenu 
opisanego w tym sprawozdaniu ze stanem 
terenu w chwili ostatecznego zakończenia 
działalności, aby stwierdzić, czy nastąpiło 
znaczące zwiększenie zanieczyszczenia 
gleby lub wód podziemnych. 
Sprawozdanie bazowe powinno zatem 
zawierać informacje wykorzystujące 
istniejące dane pomiarowe gleby i wód 
podziemnych oraz dane historyczne 
związane z wykorzystywaniem terenu 
w przeszłości.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka dostosowująca (por. poprawka nr 2 dotycząca art. 22 ust. 2).

Poprawka 69
João Ferreira

Stanowisko Rady 
Punkt 24 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(24) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”, dokonując oceny poziomu 
istotności zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych spowodowanego przez 
operatora, który byłby zobowiązany do
przywrócenia terenu do stanu opisanego 
w sprawozdaniu bazowym, państwa 
członkowskie powinny uwzględnić 
warunki pozwolenia mające zastosowanie 
w trakcie prowadzenia danej działalności, 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
podejmowane przez instalację, a także 
względny wzrost zanieczyszczenia 
w porównaniu z ładunkiem zanieczyszczeń 
określonym w sprawozdaniu bazowym. 
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie, 
którego nie spowodował operator, 
regulowana jest przez odpowiednie 
przepisy prawa krajowego oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
przepisy prawa unijnego.

(24) Ponieważ konieczne jest 
zagwarantowanie, że funkcjonowanie 
instalacji nie będzie wiązało się z istotnym 
pogorszeniem jakości gleby i wód 
gruntowych, należy dokonać oceny 
poziomu zanieczyszczenia gleby i wód 
gruntowych spowodowanego przez 
operatora, mając na uwadze narzucenie 
obowiązku przywrócenia terenu do stanu 
opisanego w sprawozdaniu bazowym. W 
procesie tym państwa członkowskie 
powinny uwzględnić warunki pozwolenia 
mające zastosowanie w trakcie 
prowadzenia danej działalności, środki 
zapobiegające zanieczyszczeniu 
podejmowane przez instalację, a także 
względny wzrost zanieczyszczenia 
w porównaniu z ładunkiem zanieczyszczeń 
określonym w sprawozdaniu bazowym. 
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie, 
którego nie spowodował operator, 
regulowana jest przez odpowiednie 
przepisy prawa krajowego oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
przepisy prawa unijnego.

Or. pt
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Poprawka 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Stanowisko Rady
Punkt 24 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(24) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”, dokonując oceny poziomu 
istotności zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych spowodowanego przez 
operatora, który byłby zobowiązany do 
przywrócenia terenu do stanu opisanego 
w sprawozdaniu bazowym, państwa 
członkowskie powinny uwzględnić 
warunki pozwolenia mające zastosowanie 
w trakcie prowadzenia danej działalności, 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
podejmowane przez instalację, a także 
względny wzrost zanieczyszczenia 
w porównaniu z ładunkiem zanieczyszczeń 
określonym w sprawozdaniu bazowym. 
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie, 
którego nie spowodował operator, 
regulowana jest przez odpowiednie 
przepisy prawa krajowego oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
przepisy prawa unijnego.

(24) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”, dokonując oceny poziomu 
istotności zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych spowodowanego przez 
operatora, który byłby zobowiązany do 
przywrócenia terenu do stanu opisanego 
w sprawozdaniu bazowym, państwa 
członkowskie powinny uwzględnić 
warunki pozwolenia mające zastosowanie 
w trakcie prowadzenia danej działalności, 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
podejmowane przez instalację, a także 
względny wzrost zanieczyszczenia 
w porównaniu z ładunkiem zanieczyszczeń 
określonym w sprawozdaniu bazowym. 
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie, 
którego nie spowodował operator, 
regulowana jest przez odpowiednie 
przepisy prawa krajowego oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
przepisy prawa unijnego. Prawodawstwo 
unijne w dziedzinie ochrony gleby i wód 
gruntowych, które zostanie przyjęte lub 
którego przegląd zostanie dokonany w 
przyszłości, powinno być opracowywane 
bez uszczerbku dla postanowień niniejszej 
dyrektywy.  

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność na szczeblu Unii wszystkich przepisów, które miałyby zostać 
przyjęte w przyszłości, dotyczących gleby i wód gruntowych.
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Poprawka 71
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Punkt 27 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(27) Spalanie paliwa w instalacjach 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW 
w znaczący sposób przyczynia się do 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Aby 
zrealizować cele określone w strategii 
tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza konieczne jest, aby Komisja 
dokonała przeglądu potrzeby 
ustanowienia jak najodpowiedniejszych 
kontroli emisji z takich instalacji.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Instalacje o pojemności cieplnej poniżej 50 MW nie przyczyniają się w znaczący sposób do 
emisji zanieczyszczeń. Ponadto w ich przypadku nie istnieją dokumenty referencyjne BREF.

Poprawka 72
Jutta Haug

Stanowisko Rady
Punkt 29 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(29) Komisja powinna dokonać przeglądu 
potrzeby ustanowienia dopuszczalnych 
wielkości emisji o zasięgu unijnym oraz 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V dla niektórych 
dużych obiektów energetycznego spalania, 
uwzględniając przegląd i aktualizację 
odpowiednich dokumentów referencyjnych 
BAT. W tym kontekście, Komisja powinna 
uwzględnić specyfikę systemów 
energetycznych rafinerii.

(29) Komisja powinna dokonać przeglądu 
potrzeby ustanowienia dopuszczalnych 
wielkości emisji o zasięgu wspólnotowym
oraz zmiany dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w załączniku V dla 
niektórych dużych obiektów 
energetycznego spalania, uwzględniając 
przegląd i aktualizację odpowiednich 
dokumentów referencyjnych BAT. W tym 
kontekście, Komisja powinna uwzględnić 
specyfikę systemów energetycznych 
rafinerii. W odniesieniu do tych zakładów 
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dotychczas obowiązujące dopuszczalne 
wielkości emisji na mocy dyrektywy 
2001/80/WE będą dalej obowiązywać do 
czasu ewentualnego przyjęcia nowych 
norm w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla pewności prawnej niezbędne jest powtórzenie, że w odniesieniu do tych zakładów 
istniejące przepisy na mocy dyrektywy 2001/80/WE zostały włączone do różnych części tego 
projektu aktu prawodawczego.

Poprawka 73
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Punkt 29 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(29) Komisja powinna dokonać przeglądu 
potrzeby ustanowienia dopuszczalnych 
wielkości emisji o zasięgu unijnym oraz 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V dla niektórych 
dużych obiektów energetycznego spalania, 
uwzględniając przegląd i aktualizację 
odpowiednich dokumentów referencyjnych 
BAT. W tym kontekście, Komisja powinna 
uwzględnić specyfikę systemów 
energetycznych rafinerii.

(29) Komisja powinna dokonać przeglądu 
potrzeby ustanowienia dopuszczalnych 
wielkości emisji o zasięgu unijnym oraz 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V dla niektórych 
dużych obiektów energetycznego spalania, 
uwzględniając przegląd i aktualizację 
odpowiednich dokumentów referencyjnych 
BAT. W tym kontekście, Komisja powinna 
uwzględnić specyfikę systemów 
energetycznych rafinerii.
W przypadku takich instalacji 
dopuszczalne wielkości emisji 
obowiązujące zgodnie z dyrektywą 
2001/80/WE będą nadal miały 
zastosowanie aż do przeglądu 
dokumentów referencyjnych BAT, 
dokonanego na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. it
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Uzasadnienie

Dopuszczalne wielkości emisji ustalone na mocy dyrektywy 2001/80/WE zostały przejęte w 
wielu miejscach w projekcie przekształcenia. W trosce o pewność prawną właściwsze jest 
wyjaśnienie celu zapisanego we wspólnym stanowisku.

Poprawka 74
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Punkt 30 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(30) Ze względu na cechy niektórych 
lokalnych paliw stałych, należy stosować 
minimalne stopnie odsiarczania, a nie 
dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku 
siarki, w odniesieniu do obiektów 
energetycznego spalania opalanych takim 
paliwem. Ponadto, ponieważ specyficzne 
cechy łupku bitumicznego mogą 
uniemożliwić stosowanie tych samych 
metod redukcji siarki lub osiągnięcie tej 
samej wydajności w zakresie odsiarczania, 
jak w przypadku innych paliw, właściwe 
jest stosowanie nieco niższego 
minimalnego stopnia odsiarczania 
w odniesieniu do obiektów 
wykorzystujących to paliwo.

(30) Ze względu na cechy niektórych 
lokalnych paliw stałych, należy stosować 
minimalne stopnie odsiarczania, a nie 
dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku 
siarki, w odniesieniu do obiektów 
energetycznego spalania opalanych takim 
paliwem. Ponadto, ponieważ specyficzne 
cechy łupku bitumicznego mogą 
uniemożliwić stosowanie tych samych 
metod redukcji siarki lub osiągnięcie tej 
samej wydajności w zakresie odsiarczania, 
jak w przypadku innych paliw, właściwe 
jest stosowanie nieco niższego 
minimalnego stopnia odsiarczania 
w odniesieniu do obiektów 
wykorzystujących to paliwo. W związku z 
tym, że specyfika wykorzystywanych 
miejscowych paliw stałych, których 
zawartość lotnych związków wynosi mniej 
niż 10% może uniemożliwiać spełnienie 
przyjętych dopuszczalnych wielkości 
emisji NOx, właściwe jest wprowadzenie 
wyższej minimalnej dopuszczalnej 
wielkości emisji NOx.

Or. en
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Poprawka 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stanowisko Rady
Punkt 37 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(37) Aby zapobiegać zanieczyszczeniom 
wynikającym z działalności przemysłowej, 
ograniczać oraz - w możliwie najszerszym 
zakresie - eliminować je, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
środowiska jako całości, w szczególności 
poprzez wdrożenie najlepszych dostępnych 
technik, można by zbadać możliwości 
korzystania z instrumentów rynkowych, 
takich jak handel emisjami tlenków azotu 
i dwutlenku siarki.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Punkt ten nie powinien znajdować się w dyrektywie, gdyż uprzedza wyniki trwającego 
badania w omawianym zakresie, które Komisja Europejska zleciła specjalistycznemu biuru. 
Należy sprzeciwić się wprowadzeniu systemu rynkowego dotyczącego zanieczyszczeń takich 
jak tlenki azotu i dwutlenek siarki, ponieważ system taki byłby sprzeczny z europejskim 
systemem krajowych poziomów emisji. 

Poprawka 76
João Ferreira

Stanowisko Rady 
Punkt 37 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(37) Aby zapobiegać zanieczyszczeniom 
wynikającym z działalności przemysłowej, 
ograniczać oraz - w możliwie najszerszym 
zakresie - eliminować je, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
środowiska jako całości, w szczególności 
poprzez wdrożenie najlepszych dostępnych 
technik, można by zbadać możliwości
korzystania z instrumentów rynkowych, 

(37) Aby w sposób jak najbardziej 
oszczędny, sprawiedliwy i skuteczny 
zapobiegać zanieczyszczeniom 
wynikającym z działalności przemysłowej, 
ograniczać oraz - w możliwie najszerszym 
zakresie - eliminować je, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
środowiska jako całości, w szczególności 
poprzez wdrożenie najlepszych dostępnych 
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takich jak handel emisjami tlenków azotu 
i dwutlenku siarki.

technik, można by zbadać możliwość
zapewnienia pełnego dostępu i 
finansowania mikroprzedsiębiorstwom 
oraz małym i średnim przedsiębiorstwom 
na rzecz zakładania przedsiębiorstw i ich 
aktualizacji.

Or. pt

Poprawka 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Punkt 39 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(39) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowo-technicznego na podstawie 
najlepszych dostępnych technik, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do dostosowania
niektórych części załączników V, VI i VII 
do postępu naukowo-technicznego. 
W przypadku spalarni odpadów 
i współspalarni odpadów może to 
obejmować ustanowienie kryteriów 
udzielania odstępstw od ciągłego 
monitorowania całkowitych emisji pyłów.
Szczególnie istotne jest, by Komisja w 
ramach prac przygotowawczych 
konsultowała się z ekspertami, zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w komunikacie 
Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. w 
sprawie wdrożenia art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(39) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowo-technicznego na podstawie 
najlepszych dostępnych technik, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
traktatu w odniesieniu do przyjęcia 
konkluzji dotyczących BAT oraz 
uzupełnienia i dostosowania
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności na mocy 
tej dyrektywy z konkluzjami dotyczącymi 
BAT.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.
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Poprawka 78
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Punkt 39 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(39) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowo-technicznego na podstawie 
najlepszych dostępnych technik, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do dostosowania 
niektórych części załączników V, VI i VII 
do postępu naukowo-technicznego.
W przypadku spalarni odpadów 
i współspalarni odpadów może to 
obejmować ustanowienie kryteriów 
udzielania odstępstw od ciągłego 
monitorowania całkowitych emisji pyłów. 
Szczególnie istotne jest, by Komisja w 
ramach prac przygotowawczych
konsultowała się z ekspertami, zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w komunikacie 
Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. w 
sprawie wdrożenia art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(39) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowo-technicznego na podstawie 
najlepszych dostępnych technik, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do dostosowania 
niektórych części załączników V, VI i VII 
do postępu naukowo-technicznego. W 
przypadku spalarni i współspalarni
odpadów może to między innymi
obejmować ustanowienie kryteriów 
udzielania odstępstw od obowiązku
ciągłego monitorowania całkowitych 
emisji pyłów. Szczególnie istotne jest, by 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje w ramach prac 
przygotowawczych, w tym na poziomie 
ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz odstępstw od wymogów monitorowania pyłu w odniesieniu do spalarni odpadów 
należy rozważyć inne odstępstwa, o ile są one odpowiednie w rozumieniu ochrony środowiska 
naturalnego. Może to prowadzić do dalszego zmniejszenia zbędnego obciążenia 
administracyjnego zwłaszcza dla MŚP, które są poważnie dotknięte przepisami rozdziału IV, 
który nie podlega progowi de minimis. Na etapie przygotowawczym przyjęcia aktów 
delegowanych zasadnicze znaczenie ma zapewnienie przez Komisję szerokiego 
zaangażowania ekspertów z państw członkowskich, przemysłu, organizacji pozarządowych, 
zgodnie m.in. z rozdziałem 3.1 COM(2007)844 wersja ostateczna. 
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Poprawka 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39a) Aby umożliwić uzupełnianie lub 
zmianę przepisów niniejszej dyrektywy 
celem zapewnienia spójnego wdrożenia w 
całej Unii najlepszych dostępnych technik 
opisanych w dokumentach referencyjnych 
BAT, Komisja powinna być uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
określania szczególnych kryteriów 
ustanawiania w wyjątkowych przypadkach 
odstępstw od wartości emisji związanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami.

Or. en

Poprawka 80
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39a) Aby przeciwdziałać zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym lub 
zająć się poważnymi kwestiami z zakresu 
środowiska, Komisja powinna – w oparciu 
o ocenę wdrożenia najlepszych 
dostępnych technik dotyczących 
niektórych działań lub ocenę wpływu tych 
działań na środowisko jako całość –
przedstawić wnioski dotyczące 
minimalnych wymogów w zakresie 
dopuszczalnych wielkości emisji i zasad 
monitorowania i zgodności dla całej Unii. 

Or. en
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Poprawka 81
Edite Estrela

Stanowisko Rady 
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39a) Aby umożliwić dostosowanie 
postanowień niniejszej dyrektywy do 
wyników dokonanej przez Komisję oceny 
potrzeby ustanowienia dla całej Unii 
wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności dla 
pewnych działań w ramach 
przedmiotowych konkluzji dotyczących 
BAT, Komisja przedstawi wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zgodnie z przepisami art. 294 TFUE.

Or. pt

Uzasadnienie

Ewentualne wprowadzenie koncepcji „safety net” do niniejszego wniosku w sprawie 
dyrektywy powinno odbyć się w ramach procedury współdecyzji w sposób umożliwiający jak 
najszerszy udział wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2) „zanieczyszczenie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie 
- w wyniku działalności człowieka -
substancji, wibracji, ciepła lub hałasu do 
powietrza, wody lub ziemi, które może 
zagrażać zdrowiu ludzi lub jakości 
środowiska, spowodować szkody 
materialne, albo obniżenie walorów 

2) „zanieczyszczenie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie 
- w wyniku działalności człowieka -
substancji, wibracji, ciepła lub hałasu do 
powietrza, wody lub ziemi, które może 
zagrażać zdrowiu ludzi lub jakości 
środowiska, spowodować szkody dla 
ekosystemów lub szkody materialne, albo 
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środowiskowych lub kolizję z innymi 
uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
środowiska;

obniżenie walorów środowiskowych lub 
kolizję z innymi uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska;

Or. de

Uzasadnienie

Z przeprowadzonego na zlecenie ONZ badania TEEB (Ekonomika ekosystemów 
i różnorodności biologicznej) wynika, że ekosystemy stanowią naturalny kapitał i są 
nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania naszego środowiska.

Poprawka 83
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 17

Stanowisko Rady Poprawka

17) „substancje stwarzające zagrożenie” 
oznaczają substancje lub mieszaniny
określone w art. 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin;

17) „substancje stwarzające zagrożenie” 
oznaczają substancje lub grupy substancji
określone w art. 2 pkt 29 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej;

Or. en

Uzasadnienie

Punkty 7 i 8 art. 2 dyrektywy 1272/2008 definiują jedynie pojęcia „substancji” i 
„mieszaniny”, a nie pojęcie „substancji stwarzającej zagrożenie”. Aby zdefiniować pojęcie 
„substancji stwarzającej zagrożenie”, odpowiednie będzie odniesienie do definicji zawartej w 
ramowej dyrektywie wodnej. Ramowa dyrektywa wodna skupia się na ochronie tych samych 
zasobów naturalnych co dyrektywa IPPC. Zgodnie z art. 2 ust. 29 ramowej dyrektywy wodnej 
„substancje niebezpieczne” oznaczają substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, 
trwałe i podatne na bioakumulację, oraz inne substancje lub grupy substancji, których poziom 
osiąga stan niepokojący”.
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Poprawka 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 17

Stanowisko Rady Poprawka

17) „substancje stwarzające zagrożenie” 
oznaczają substancje lub mieszaniny 
określone w art. 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin;

17) „substancje stwarzające zagrożenie” 
oznaczają substancje lub mieszaniny 
określone w art. 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin, lub 
grupy substancji określone w art. 2 pkt 29 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej;

Or. en

Poprawka 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 22

Stanowisko Rady Poprawka

22) „drób” oznacza drób określony 
w art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady 90/539 
EWG z dnia 15 października 1990 r. 
w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 86
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 22

Stanowisko Rady Poprawka

22) „drób” oznacza drób określony 
w art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady 90/539 
EWG z dnia 15 października 1990 r. 
w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja drobiu rozszerza zakres dyrektywy poza kury nioski, brojlery, indyki i kaczki i 
będzie obejmowała takie ptaki jak kuropatwy, bażanty i inną dziczyznę (ptaki). Te inne ptaki 
są hodowane wewnątrz tylko przez bardzo krótki czas i przystosowanie budynków do 
standardów najlepszych dostępnych technik (BET) nie będzie opłacalne.

Poprawka 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 22

Stanowisko Rady Poprawka

22) „drób” oznacza drób określony w art. 2 
pkt 1 dyrektywy Rady 90/539 EWG z dnia 
15 października 1990 r. w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych;

22) „drób” oznacza drób określony w art. 2 
pkt 1 dyrektywy Rady 90/539 EWG z dnia 
15 października 1990 r. w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych z 
wyjątkiem drobiu należącego do gatunku 
przepiórka;

Or. fr
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Uzasadnienie

Dyrektywa zalicza przepiórkę (0,25 kg) do kategorii drobiu i uznaje, że hodowla przepiórek 
odpowiada hodowli kurczaka (2 kg) lub indyka (10 kg), podczas gdy wpływ tej hodowli na 
środowisko naturalne jest znacznie mniejszy. Niezbędne jest zatem uwzględnienie specyfiki 
hodowli przepiórki względem pozostałych typów produkcji drobiu. Zastosowanie dyrektywy 
do hodowli przepiórek jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione z punktu widzenia wyzwań 
ekologicznych. Takie przyrównanie grozi zaprzestaniem hodowli przepiórek w Europie 
i likwidacją setek miejsc pracy.

Poprawka 88
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 26

Stanowisko Rady Poprawka

26) „czas funkcjonowania” oznacza czas 
wyrażony w godzinach, w którym obiekt 
energetycznego spalania pracuje w całości 
lub części, odprowadzając emisje do 
powietrza, z wyłączeniem okresów
rozruchu i wyłączenia;

26) „czas funkcjonowania” oznacza czas 
wyrażony w godzinach, w którym obiekt 
energetycznego spalania pracuje w całości 
lub części, odprowadzając emisje do 
powietrza, włącznie z okresami rozruchu 
i wyłączenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do nowej definicji dodanej przez Radę.
Znaczne wartości emisji powstają przy rozruchu i wyłączaniu.

Poprawka 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 26

Stanowisko Rady Poprawka

26) „czas funkcjonowania” oznacza czas 
wyrażony w godzinach, w którym obiekt 
energetycznego spalania pracuje w całości 
lub części, odprowadzając emisje do 
powietrza, z wyłączeniem okresów

26) „czas funkcjonowania” oznacza czas 
wyrażony w godzinach, w którym obiekt 
energetycznego spalania pracuje w całości 
lub części, odprowadzając emisje do 
powietrza, włącznie z okresami rozruchu 
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rozruchu i wyłączenia; i wyłączenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana tekstu wprowadzonego przez Radę.

Poprawka 90
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 26 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

26a) „operacje rozruchu i wyłączenia” 
oznaczają operacje z wyjątkiem regularnie 
oscylujących faz danej działalności, za 
pomocą których działalność, element 
wyposażenia lub zbiornik są 
doprowadzane do stanu działania lub 
wyprowadzane z niego, albo 
doprowadzane do stanu biegu jałowego 
lub wyprowadzane z niego;

Or. it

Uzasadnienie

W części ogólnej należy przypomnieć definicję „operacji rozruchu i wyłączenia” zapisaną w 
art. 57 ust. 13.

Poprawka 91
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 46 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

46a) ”najbardziej peryferyjne regiony” 
oznaczają francuskie departamenty 
zamorskie w odniesieniu do Francji, 
Azory i Maderę w odniesieniu do 
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Portugalii oraz Wyspy Kanaryjskie w 
odniesieniu do Hiszpanii.

Or. en

Poprawka 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1.  W przypadku gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji,
pozwolenie nie obejmuje dopuszczalnej 
wielkości emisji dla bezpośrednich emisji
tych gazów, chyba że jest to niezbędne
w celu zapewnienia, aby nie spowodowało
to żadnego znaczącego lokalnego 
zanieczyszczenia.

1. W przypadku, gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji  są określone w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji,
państwa członkowskie mogą postanowić o 
nienakładaniu dopuszczalnej wielkości 
emisji dla bezpośrednich emisji gazów, 
chyba że jest to niezbędne dla 
zapewnienia, że nie spowoduje to żadnego 
znaczącego lokalnego zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na art. 66 ust. 2d lit. (i) dla pewności prawnej, ponieważ zgodnie z art. 193 
TFUE, prawa Unii nie wykluczają możliwości zastosowania przez państwa członkowskie 
bardziej rygorystycznych krajowych wymogów dotyczących emisji gazów cieplarnianych, (ii) 
aby umożliwić tym państwom członkowskim, które wybiorą zastosowanie takich wymogów, 
dokonanie tego w ramach zintegrowanego pozwolenia wydanego na mocy niniejszej 
dyrektywy. Od czasu pierwszego czytania w PE, Wielka Brytania, NL i Komisja wskazały 
różne wykładnie prawne postanowień art. 9 ust. 1.



PE439.994v01-00 30/79 AM\810288PL.doc

PL

Poprawka 93
Chris Davies

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji,
pozwolenie nie obejmuje dopuszczalnej 
wielkości emisji dla bezpośrednich emisji
tych gazów, chyba że jest to niezbędne
w celu zapewnienia, aby nie spowodowało
to żadnego znaczącego lokalnego 
zanieczyszczenia.

1. W przypadku gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji  są określone w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji,
państwa członkowskie mogą postanowić o 
nienakładaniu dopuszczalnej wielkości 
emisji dla bezpośrednich emisji gazów, 
chyba że jest to niezbędne, aby zapewnić, 
że nie spowoduje to żadnego znaczącego 
lokalnego zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu wyjaśnienie, że niniejszy akt prawodawczy nie uniemożliwia państwom 
członkowskim wprowadzenia norm emisji CO2 na poziomie krajowym, mających pomóc im w 
realizacji polityki wewnętrznej.

Poprawka 94
João Ferreira

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji, 
pozwolenie nie obejmuje dopuszczalnej
wielkości emisji dla bezpośrednich emisji 
tych gazów, chyba że jest to niezbędne 
w celu zapewnienia, aby nie spowodowało 
to żadnego znaczącego lokalnego 

1. W przypadku gdy emisje gazów 
cieplarnianych z instalacji są określone 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w odniesieniu do czynności 
przeprowadzanych w tej instalacji, 
państwa członkowskie mogą włączyć do 
pozwolenia dopuszczalną wielkość emisji 
dla bezpośrednich emisji tych gazów, 
chyba że jest to niezbędne w celu 
zapewnienia, aby nie spowodowało to 
żadnego znaczącego lokalnego 
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zanieczyszczenia. zanieczyszczenia.

Or. pt

Poprawka 95
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 10 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
rodzajów działalności wymienionych 
w załączniku I oraz, w stosownych 
przypadkach, osiągających wartości 
progowe przepustowości określone w tym 
załączniku.

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
rodzajów działalności wymienionych 
w załączniku I oraz, w stosownych 
przypadkach, osiągających wartości 
progowe przepustowości określone w tym 
załączniku.

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej instalacji, o których mowa 
w pkt 1.1 załącznika I, każda instalacja 
spalania o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 50 MW, która jest eksploatowana 
najwyżej 500 godzin rocznie, nie jest 
uwzględniana dla celów tego obliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Przy ocenie osiągnięcia wartości progowych zdolności zakładów spalania należy wykluczyć 
jednostki awaryjne, szczytowe i inne jednostki działające nie dłużej niż 500 godzin rocznie. 

Poprawka 96
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – litera h)

Stanowisko Rady Poprawka

h) w przypadku ostatecznego zakończenia 
działalności podjęto niezbędne środki 
w celu zapobieżenia wszelkiemu ryzyku 

skreślona
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zanieczyszczenia oraz w celu 
przywrócenia miejsca eksploatacji do 
stanu satysfakcjonującego określonego 
zgodnie z art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona gleby jest bardzo lokalna i zależna od konkretnego obiektu i muszą nią zarządzać 
właściwe organy zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowymi przepisami w zakresie 
ochrony środowiska. Bardzo szczegółowe opisy przyjmowanych środków (takie jak ilościowe 
sprawozdanie bazowe zgodnie z art. 22) zagrażają zasadom pomocniczości i 
proporcjonalności.

Poprawka 97
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – litera h)

Stanowisko Rady Poprawka

h) w przypadku ostatecznego zakończenia 
działalności podjęto niezbędne środki 
w celu zapobieżenia wszelkiemu ryzyku 
zanieczyszczenia oraz w celu przywrócenia 
miejsca eksploatacji do stanu 
satysfakcjonującego określonego zgodnie 
z art. 22.

h) w przypadku ostatecznego zakończenia 
działalności podjęto niezbędne środki 
w celu zapobieżenia wszelkiemu ryzyku 
zanieczyszczenia oraz w celu przywrócenia 
miejsca eksploatacji do odpowiedniego 
stanu.

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona gleby jest lokalnym zadaniem specyficznym dla danego obszaru i kontrolowanym 
przez właściwe organy krajowe. Biurokratyczne i bardzo szczegółowe przepisy europejskie, 
jak te dotyczące sprawozdania bazowego w art. 22, naruszają zasadę pomocniczości i są 
nieproporcjonalne. Przywrócenia miejsca prowadzenia działalności  do odpowiedniego stanu 
pozwala na uniknięcie zagrożeń dla zdrowia i zanieczyszczeń środowiska.



AM\810288PL.doc 33/79 PE439.994v01-00

PL

Poprawka 98
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e)

Stanowisko Rady Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
sprawozdania bazowego zgodnie 
z art. 22 ust. 2; 

skreślona 

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona gleby jest bardzo lokalna i zależna od konkretnego obiektu i muszą nią zarządzać 
właściwe organy zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowymi przepisami w zakresie 
ochrony środowiska. Bardzo szczegółowe opisy przyjmowanych środków (takie jak ilościowe 
sprawozdanie bazowe zgodnie z art. 22) zagrażają zasadom pomocniczości i 
proporcjonalności.

Poprawka 99
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e)

Stanowisko Rady Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
sprawozdania bazowego zgodnie z art. 22 
ust. 2;

skreślona

Or. it
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Poprawka 100
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ka) w stosownych przypadkach oceny 
wskazującej potrzebę ustanowienia 
dopuszczalnych wielkości emisji innych 
od poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami.

Or. pt

Uzasadnienie

W chwili składania wniosku o pozwolenie operator przedstawia ocenę uzasadniającą 
ewentualny wniosek o udzielenie odstępstwa.

Poprawka 101
Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Wskazówki, o których mowa w pkt c) i d) 
akapitu drugiego, przyjmowane są –
z uwzględnieniem opinii forum – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2.

Wskazówki, o których mowa w pkt c) i d) 
akapitu drugiego, przyjmowane są stale –
z uwzględnieniem opinii forum – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2, i powinny być spójne z 
opinią forum.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie, że podejmowanie decyzji w komitecie regulacyjnym będzie 
spójne z opinią forum.
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Poprawka 102
Vladko Todorov Panayotov

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2.

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie
ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że decyzje dotyczące BAT są związane z wyborem technologii, surowcami, 
oczyszczalniami ścieków, standardami dotyczącymi wytworzonych odpadów i zaleceniami 
dotyczącymi obróbki odpadów, zasadnicze znaczenie ma udział państw członkowskich wraz z 
ich krajowymi ekspertami w procedurze określenia BAT. Zwykła procedura ustawodawcza 
umożliwia państwom członkowskim udział w opracowywaniu i podejmowaniu decyzji 
dotyczących BAT. Poza tym Parlament Europejski zachowuje uprawnienie do zbadania 
dokumentów dotyczących decyzji w sprawie BAT.

Poprawka 103
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa
w art. 75 ust. 2.

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT z dokumentów 
referencyjnych BAT, wynikające z 
wymiany informacji zorganizowanej, na 
mocy niniejszego artykułu, po terminie 
wymienionym w art. 83, przyjmowane są 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której
mowa w art. 75 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Te zaktualizowane dokumenty referencyjne BAT (BREF), które oczekują na przyjęcie lub 
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które są obecnie poddawane przeglądowi, są negocjowane w ramach obecnej dyrektywy i 
zgodnie z dotychczasowymi zasadami procesu sewilskiego. Aby uniknąć zakłóceń procesu 
przeglądu i zapewnić pewność prawną tym sektorom, które obowiązują BREF, dyrektywa 
powinna wyraźnie zaznaczyć, że nowe zasady przyjmowania konkluzji dotyczących BAT 
obowiązują jedynie w odniesieniu do tych BREF, których proces przeglądu rozpoczął się po 
wejściu w życie dyrektywy po przeglądzie.

Poprawka 104
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 75 ust. 2.

5. Komisja przyjmuje decyzje w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 76. Ma 
to zastosowanie wyłącznie do dokumentów 
referencyjnych BAT, których zmiana 
rozpoczyna się po terminie określonym w 
art. 83. 

Or. de

Uzasadnienie

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Poprawka 105
Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są 

5. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76 decyzje w 
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zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 75 ust. 2.

sprawie konkluzji dotyczących BAT z 
dokumentów referencyjnych BAT 
wynikające z wymiany informacji 
zorganizowanej, na mocy niniejszego 
artykułu, po terminie wymienionym w art.
80.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że podejmowanie decyzji w ramach procedury regulacyjnej jest 
spójne z wynikiem procesu sewilskiego.

Poprawka 106
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2.

5. Na podstawie konsultacji z forum 
decyzje w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 75 ust. 2.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
przyjmowania i przeglądu kolejnych 
dokumentów BREF w chwili wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. it

Uzasadnienie

Konsultacje z zainteresowanymi stronami powinny być nadal prowadzone w chwili 
przyjmowania decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT.

W trosce o pewność prawną ważne jest, aby obecnie obowiązująca procedura była nadal 
stosowana do już trwających przeglądów BREF. 
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Poprawka 107
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2.

5. Na podstawie konsultacji z forum 
decyzje w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 75 ust. 2.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
przyjmowania i przeglądu kolejnych 
dokumentów BREF w chwili wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. it

Uzasadnienie

Konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami powinny być nadal prowadzone w 
chwili przyjmowania decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT. W trosce o pewność 
prawną ważne jest, aby obecnie obowiązująca procedura była nadal stosowana do już 
trwających przeglądów BREF.

Poprawka 108
Rovana Plumb

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2.

5. Decyzje w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 75 ust. 2. Ma to wyłącznie 
zastosowanie w odniesieniu do przeglądu 
dokumentów referencyjnych BAT, który 
rozpoczął się po terminie, o którym mowa 
w art. 83.

Or. en
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Uzasadnienie

Te zaktualizowane dokumenty referencyjne BAT (BREF), które oczekują na przyjęcie lub 
które są obecnie poddawane przeglądowi, są negocjowane w ramach obecnej dyrektywy i 
zgodnie z dotychczasowymi zasadami procesu sewilskiego. Aby uniknąć zakłóceń procesu 
przeglądu i zapewnić pewność prawną tym sektorom, które obowiązują BREF, dyrektywa 
powinna wyraźnie zaznaczyć, że nowe zasady przyjmowania konkluzji dotyczących BAT 
obowiązują jedynie w odniesieniu do tych BREF, których proces przeglądu rozpoczął się po 
wejściu w życie dyrektywy po przeglądzie.

Poprawka 109
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT na mocy ust. 
5, Komisja zaproponuje unijne minimalne 
wymogi co najmniej w odniesieniu do 
emisji dioksyn i furanów do dnia 31 
grudnia 2011 r. i w odniesieniu do emisji 
rtęci do dnia 31 grudnia 2013 r.
Po przyjęciu decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT na mocy ust. 5, Komisja 
oceni ponadto potrzebę podjęcia przez 
Unię działań poprzez ustanowienie dla 
całej Unii wymogów minimalnych 
dotyczących dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz zasad monitorowania i
zgodności dla działań podejmowanych w 
ramach przedmiotowych konkluzji w 
sprawie BAT, w oparciu o następujące 
kryteria w celu:
a) oceny i zapobieżenia wpływowi 
odnośnych działań na całe środowisko; 
oraz
b) oceny stanu wdrożenia najlepszych 
dostępnych technik dotyczących 
przedmiotowych działań.
Po uzyskaniu opinii forum, o którym 
mowa w ust. 3 i nie później niż 12 
miesięcy po przyjęciu decyzji w sprawie 



PE439.994v01-00 40/79 AM\810288PL.doc

PL

konkluzji dotyczących BAT, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat wyników 
tej oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu z Radą co do minimalnych wymogów.
Europejska sieć bezpieczeństwa określa minimalne zabezpieczenie przed dalszym 
niezadowalającym wdrażaniem BAT. Zasadnicze znaczenie ma opieranie się przez europejską 
sieć bezpieczeństwa na aspektach technicznych wynikających z możliwości, jakie stwarza 
BAT. Rtęć, dioksyny i furany są wysoko toksycznymi, trwałymi i podatnymi na bioakumulację 
substancjami zanieczyszczającymi, dlatego też zapobieganie tym zanieczyszczeniom i ich 
zmniejszanie powinno być priorytetowe.

Poprawka 110
Martin Callanan

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT na mocy ust. 
5, Komisja ocenia potrzebę podjęcia przez 
Unię działań poprzez ustanowienie dla 
całej Unii wymogów minimalnych 
dotyczących dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz zasad monitorowania i oceny 
zgodności dla działań podejmowanych w 
ramach przedmiotowych konkluzji w 
sprawie BAT, w oparciu o następujące 
kryteria:
a) wpływ odnośnych działań na całe 
środowisko; oraz

b) etap, na jakim znajduje się wdrażanie 
najlepszych dostępnych technik 
dotyczących przedmiotowych działań.
Po uzyskaniu opinii forum, o którym 
mowa w ust. 3, i nie później niż 18 
miesięcy po przyjęciu decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT, Komisja 
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przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat wyników 
tej oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Takie sformułowanie precyzuje, że Komisja powinna jedynie opracować zasady oceny 
zgodności z przepisami, pozostawiając państwom członkowskim określenie sposobu 
osiągnięcia takiej zgodności z przepisami. Ponadto termin 12 miesięcy nie jest realistyczny, 
aby Komisja mogła właściwie przyjrzeć się konkluzjom dotyczącym BAT, dlatego 
preferowane byłoby 18 miesięcy.

Poprawka 111
Martin Callanan

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5b. W przypadkach, gdy w sprawozdaniu, 
o którym mowa w ustępie 5a, wskazano 
potrzebę ustalenia ogólnounijnych 
wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji bądź 
zasad monitorowania i oceny zgodności, o 
ile jest to właściwe, sprawozdaniu temu 
może towarzyszyć wniosek legislacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie przyszłych dopuszczalnych wartości emisji powinno nastąpić w drodze współdecyzji 
z udziałem Parlamentu i Rady, a nie tylko poprzez akty delegowane.
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Poprawka 112
Jutta Haug

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 5 lit. a) określa potrzebę ustanowienia 
obowiązujących dla całej Unii wymogów 
minimalnych dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji oraz zasad 
monitorowania i zgodności, Komisja 
przyjmuje za pomocą aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 76, 
minimalne wymogi dotyczące 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasady monitorowania i zgodności dla 
przedmiotowych działań.
Te wymogi minimalne powinny zostać 
ustalone powyżej poziomów emisji 
powiązanych z BAT, aby zapewnić 
odstępstwa zgodnie z art. 15 ust. 4 akapit 
pierwszy.
Przed przyjęciem minimalnych wymogów 
dotyczących dopuszczalnych wartości 
emisji oraz zasad dotyczących 
monitorowania i zgodności w odniesieniu 
do przedmiotowych działań, Komisja 
udostępni wnioski płynące z wymiany 
informacji, o których mowa w tym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ogólnoeuropejskich wymogów minimalnych również Komisja Europejska musi 
działać zgodnie z tym podejściem. Ponadto wymogi minimalne muszą wykraczać poza poziom 
BAT ( poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami) celem zapewnienia 
minimalnego marginesu koniecznego do zagwarantowania odstępstwa, o którym mowa w art. 
15 ust. 4, aby nie przekroczyć wymogów minimalnych. 
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Poprawka 113
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 5 lit. a) określa potrzebę ustanowienia 
obowiązujących dla całej Unii wymogów 
minimalnych dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji oraz zasad 
monitorowania i zgodności, Komisja 
przyjmuje za pomocą aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 76, 
minimalne wymogi dotyczące 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasady monitorowania i zgodności dla 
przedmiotowych działań.
Wymogi minimalne powinny zostać 
ustalone w taki sposób, aby umożliwić 
stosowanie art. 15 ust. 4.
Przed przyjęciem minimalnych wymogów 
dotyczących dopuszczalnych wartości 
emisji oraz zasad dotyczących 
monitorowania i zgodności w odniesieniu 
do przedmiotowych działań, Komisja 
zasięga opinii forum, o którym mowa w 
ust. 3. Komisja dostarcza sprawozdanie na 
temat otrzymanych przez nią informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnounijne wymogi minimalne dotyczące dopuszczalnych wartości emisji konieczne są do 
wzmocnienia stosowania BAT oraz wyrównania szans. Jeżeli istnieje potrzeba określenia 
ogólnounijnych wymogów minimalnych, Komisja przyjmuje te wymogi minimalne.
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Poprawka 114
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5b. Komisja przyjmuje wymogi minimalne 
dotyczące dopuszczalnych wielkości 
emisji, równoważnych parametrów lub 
równoważnych środków technicznych 
oraz zasad monitorowania i zgodności dla 
przedmiotowych działań w rozumieniu 
ust. 5a za pomocą aktów delegowanych 
zgodnie z art. 76.
Takie wymogi minimalne ukierunkowane 
są na istotne oddziaływanie danego typu 
działalności czy instalacji na środowisko i 
oparte są na poziomach emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT).
Wymogi minimalne muszą być 
odpowiednio wyższe niż poziomy emisji 
powiązane z BAT, aby umożliwić 
określenie mniej restrykcyjnych 
dopuszczalnych wielkości emisji zgodnie z 
art. 15 ust. 4 akapit 1.
Przed przyjęciem wymogów minimalnych 
dotyczących dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz zasad monitorowania i 
zgodności dla przedmiotowych działań 
Komisja organizuje spotkanie w celu 
wysłuchania forum, o którym mowa w art. 
13 ust. 3, i składa sprawozdanie na temat 
wyników tego spotkania i zakresu ich 
uwzględnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany dotyczące art. 13 ust. 5a (nowy) i ust. 5b (nowy) przywracają poprawkę 62 złożoną 
przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Dodatkowo należy wyjaśnić, że wymogi 
minimalne muszą być wyższe niż poziomy emisji powiązane z BAT, co znaczy, że należy 
utrzymać między nimi minimalny odstęp. W ten sposób można zagwarantować, że również 
przy stosowaniu odstępstw, o których mowa w art. 15 ust. 4, nie dojdzie do przekroczenia 
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wymogów minimalnych. 

Poprawka 115
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT na mocy ust. 5 
Komisja ocenia potrzebę podjęcia przez 
UE działań poprzez ustanowienie dla całej 
Unii wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności dla 
działań podejmowanych w ramach 
przedmiotowych konkluzji w sprawie 
BAT, w oparciu o następujące kryteria:
a) wpływ odnośnych działań na całe 
środowisko oraz
b) etap, na jakim znajduje się wdrażanie 
najlepszych dostępnych technik 
dotyczących przedmiotowych działań.
Uzyskawszy opinię forum, o którym mowa 
w ust. 3, i nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wyników oceny.

Or. pt

Uzasadnienie

Oceny potrzeby „safety net” należy dokonać już po sześciu latach od przyjęcia konkluzji 
dotyczących BAT, gdyż operatorzy mają pięć lat (art. 21 ust. 3) na zastosowanie BAT z 
dokumentów referencyjnych BAT po przeglądzie i na dostosowanie do poziomów emisji 
powiązanych. 
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Poprawka 116
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5b. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 5 lit. a) określa potrzebę ustanowienia 
obowiązujących dla całej Unii wymogów 
minimalnych dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji oraz zasad 
monitorowania i zgodności, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, zgodnie z art. 294 TFUE, 
wniosek w sprawie minimalnych 
wymogów dla całej Unii dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności dla 
przedmiotowych działań.

Or. pt

Uzasadnienie

Ewentualne wprowadzenie koncepcji „safety net” do niniejszego wniosku w sprawie 
dyrektywy powinno odbyć się w ramach procedury współdecyzji w sposób umożliwiający jak 
najszerszy udział wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 117
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) –punkt (i)

Stanowisko Rady Poprawka

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny; oraz

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny lub 
równoważne metody; oraz

Or. xm

Uzasadnienie

Art. 14 ust. 1 przewiduje, że pozwolenie powinno obejmować wszystkie niezbędne pomiary, 
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które opisano dokładniej w ust. 1 lit. c (i). Poprawka wymaga uzupełnienia, aby wyjaśnić, że 
można nadal stosować również inne sprawdzone metody, które spełniają zakładane wysokie 
normy środowiskowe. Niniejsza poprawka mogłaby też umożliwić stosowanie metod 
alternatywnych, co pozwoliłoby na utrzymanie niemieckiego systemu (brak pomiarów w 
gospodarstwach hodowlanych, zamiast tego stosowanie ścisłej metody liczenia zwierząt).

Poprawka 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) –punkt (i)

Stanowisko Rady Poprawka

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny; oraz

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny lub 
metody równoważne; oraz

Or. en

Poprawka 119
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) –punkt (i)

Stanowisko Rady Poprawka

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny; oraz

(i) metodę, częstotliwość pomiarów 
i procedurę dokonywania oceny lub 
metody równoważne; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 14 ust. 1 przewiduje, że pozwolenie powinno obejmować wszystkie niezbędne 
pomiary. Jest to jaśniej określone w ust. 1 pkt c(i). Dopuszczalne powinny też być inne 
utrwalone już metody, które również spełniają wymagane wysokie normy ekologiczne. 
Poprawka taka mogłaby również dopuszczać alternatywne metody, aby możliwe było 
zachowanie krajowego systemu (brak pomiarów w gospodarstwach hodowlanych, zamiast 
tego stała metoda obliczenia liczby zwierząt).
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Poprawka 120
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) obowiązek regularnego, co najmniej raz 
w roku, dostarczania właściwemu 
organowi:

d) obowiązek regularnego, co najmniej raz 
w roku, dostarczania właściwemu 
organowi:

(i) informacji na podstawie wyników 
monitorowania emisji, o którym mowa 
w lit. c), oraz innych danych 
umożliwiających właściwemu organowi 
weryfikację zgodności z warunkami 
pozwolenia; oraz

(i) informacji na podstawie wyników 
monitorowania emisji, o którym mowa 
w lit. c), oraz innych wymaganych danych 
umożliwiających właściwemu organowi 
weryfikację zgodności z warunkami 
pozwolenia; oraz

(ii) w przypadku gdy zastosowanie ma 
art. 15 ust. 3 lit. b) – podsumowania tych 
wyników monitorowania emisji 
umożliwiającego porównanie z poziomami 
emisji powiązanymi z najlepszymi 
dostępnymi technikami;

(ii) w przypadku gdy zastosowanie ma 
art. 15 ust. 3 lit. b) – podsumowania tych 
wyników monitorowania emisji 
umożliwiającego porównanie z poziomami 
emisji powiązanymi z najlepszymi 
dostępnymi technikami;

Właściwy organ może zwrócić się o 
informację, o której mowa w pkt i) jedynie 
co 24 miesiące, pod warunkiem, że nie 
wykryto, że w czasie inspekcji nastąpiło 
poważne naruszenie warunków 
pozwolenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dąży do zapewnienia kompromisu w zakresie obowiązku regularnego składania
sprawozdań właściwemu organowi przez operatorów. Uwzględnia ona poprawkę 20 z 
pierwszego czytania Parlamentu (składanie sprawozdań co najmniej co dwa lata –
uwzględnianie wyników inspekcji) i wyjaśnia, że warunki pozwolenia powinny jedynie zalecać 
przedkładanie danych, które są faktycznie potrzebne właściwym organom do sprawdzenia 
zgodności z przepisami.
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Poprawka 121
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Bez uszczerbku dla art. 18, można 
zezwolić właściwemu organowi na 
określenie bardziej restrykcyjnych 
warunków pozwolenia, niż te, które można 
osiągnąć przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technik opisanych 
w konkluzjach dotyczących BAT. 

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Ustalenie warunków bardziej restrykcyjnych niż te, które można uzyskać przy użyciu BAT, nie 
odpowiada żadnemu wymogowi w zakresie środowiska naturalnego. Ponadto przepis jest 
zbędny, gdyż art. 193 traktatu zawsze umożliwia państwom członkowskim przyjęcie 
ustawodawstwa bardziej restrykcyjnego niż prawodawstwo wspólnotowe.

Poprawka 122
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Bez uszczerbku dla art. 18, można 
zezwolić właściwemu organowi na 
określenie bardziej restrykcyjnych 
warunków pozwolenia, niż te, które można 
osiągnąć przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technik opisanych 
w konkluzjach dotyczących BAT.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość domagania się surowszych warunków uzyskania zezwolenia niż BAT bez 
jakichkolwiek wymogów jest niezgodna z zasadą proporcjonalności i pozbawia wartości 
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procedurę ustalania dopuszczalnych wartości emisji.

Poprawka 123
Rovana Plumb

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 19, można 
zezwolić właściwemu organowi na 
określenie bardziej restrykcyjnych 
warunków pozwolenia, niż te, które można 
osiągnąć przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technik opisanych 
w konkluzjach dotyczących BAT.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten proponuje określenie bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia niż warunki, 
które można osiągnąć za pomocą BAT (opisane w BREF), a nie ma takiej potrzeby ze względu 
na środowisko (np. norma jakości środowiska). Jest to sprzeczne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, w związku z czym nie jest dopuszczalne. Ponadto art. 14 ust. 4 wydaje się zbędny w 
świetle art. 193 (dawnego art. 176) traktatu, który umożliwia już państwom członkowskim 
określenie bardziej rygorystycznych wymogów. Jako taki, art. 14 ust. 4 może prowadzić do 
niezamierzonych wniosków, ponieważ niektórzy mogą twierdzić, że takie bardziej 
rygorystyczne wymogi nie są możliwe, jeżeli brak jest takich wyraźnych przepisów w 
jakimkolwiek innym europejskim prawodawstwie. 

Poprawka 124
Antonio Masip Hidalgo

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Bez uszczerbku dla art. 19, można 
zezwolić właściwemu organowi na 
określenie bardziej restrykcyjnych 
warunków pozwolenia, niż te, które można 
osiągnąć przy zastosowaniu najlepszych 

skreślony
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dostępnych technik opisanych 
w konkluzjach dotyczących BAT.

Or. en

Poprawka 125
Adam Gierek

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 18, dopuszczalne 
wielkości emisji i równoważne parametry 
oraz środki techniczne, o których mowa w 
art. 14 ust. 1 i 2 opierają się na najlepszych 
dostępnych technikach, bez zalecania 
jakiejkolwiek techniki czy szczególnej 
technologii.

2. Bez uszczerbku dla artykułu 18, 
dopuszczalne wielkości emisji i 
równoważne parametry oraz środki 
techniczne, o których mowa w artykule 14 
ust.1 i 2 opierają się na najlepszych 
dostępnych lokalnie technikach i 
technologiach, bez zalecania stosowania
którejkolwiek z nich. W przypadku 
najlepszych dostępnych technik wszelkie 
dokumenty referencyjne uzgodnione przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy 
powinny wziąć również pod uwagę przy 
ustalaniu wartości dopuszczalnych emisji 
szczególne właściwości techniczne danej 
instalacji, jej usytuowanie geograficzne, 
geologiczne cechy surowców lokalnych i 
lokalne warunki środowiskowe.

Or. pl

Uzasadnienie

Artykuł 15 powinien uznać, że w celu ustalenia dopuszczalnych wartości emisji na podstawie 
dokumentów referencyjnych najlepszych dostępnych technik, które zostały przyjęte przed 
wejściem w życie dyrektywy o emisjach przemysłowych, powinny być wzięte pod uwagę 
parametry techniczne, położenie geograficzne, geologiczne właściwości używanych surowców 
lokalnych i lokalne warunki środowiskowe pracy instalacji przemysłowej.

Poprawka 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
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Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku dokumentów referencyjnych 
BAT przyjętych przed wejściem w życie 
dyrektywy, dopuszczalne wartości emisji 
uwzględniają również techniczne 
właściwości instalacji, której dotyczy 
sprawa, jej położenie geograficzne oraz 
lokalne warunki środowiskowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Podczas ustalania dopuszczalnych wartości emisji na podstawie dokumentów referencyjnych 
BAT, które przyjęto przed wejściem w życie dyrektywy, należy wziąć pod uwagę techniczne 
właściwości instalacji przemysłowej, jej położenie geograficzne oraz lokalne warunki 
środowiskowe. Uwzględnia to obecnie art. 15 ust. 4, co nie powinno mieć zastosowania do 
istniejących dokumentów referencyjnych BAT.

Poprawka 127
Adam Gierek

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) określając dopuszczalne wielkości 
emisji nieprzekraczające poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami. Te dopuszczalne wielkości 
emisji podaje się dla tych samych lub 
krótszych okresów i tych samych 
warunków odniesienia, co poziomy emisji 
powiązane z najlepszymi dostępnymi 
technikami; lub

a) określając dopuszczalne wielkości 
emisji, które nie przekraczają poziomów 
emisji powiązanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami. Te dopuszczalne 
wielkości emisji powinny wyrażać się
wartością średnią obserwacji określaną 
jako wartość środkowa tj. mediana 
wszystkich wartości zbioru liczbowego 
uzyskanego przy pomocy najlepszych 
dostępnych technik pomiarowych w 
przyjętym okresie monitorowania; lub

Or. pl
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Uzasadnienie

Chodzi o pomiar średniej zbioru liczbowego, która umożliwia cyfrowe przetwarzanie danych 
bez tzw. szumów zakłócających grafikę komputerową.

Poprawka 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 i 
niezależnie od postanowień art. 18, 
właściwy organ może w wyjątkowych
przypadkach określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3 dla 
instalacji istniejących w czasie przyjęcia 
konkluzji BAT na maksymalnie 5 lat. 
Takie odstępstwo może mieć zastosowanie 
wyłącznie gdy ocena techniczna wykazuje, 
że w związku z położeniem geograficznym 
lub warunkami środowiskowymi 
zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik opisanych w dokumencie BREF 
spowodowałoby znaczne negatywne 
wzajemne powiązania pomiędzy różnymi 
komponentami środowiska i w związku z 
tym byłyby niezgodne ze zintegrowanym 
podejściem, o którym mowa w art. 11.

Or. en

Poprawka 129
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych 

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może wyjątkowo i
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przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

w szczególnych przypadkach określić
mniej restrykcyjne wielkości dopuszczalne 
emisji dla istniejących instalacji.

Takie odstępstwo może zostać przyznane 
wyłącznie gdy ocena techniczna wykazuje, 
że w związku z położeniem geograficznym 
lub warunkami środowiskowymi 
zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik opisanych w dokumencie BREF 
spowodowałoby znaczne negatywne 
wzajemne powiązania pomiędzy różnymi 
komponentami środowiska i w związku z 
tym byłyby wyraźnie niezgodne z celami, o 
których mowa w art. 11 lit. c), d) i f) oraz 
art. 4 dyrektywy2000/60/WE1.
_____________
1Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej

Or. en

Uzasadnienie

Obecny poziom elastyczności w zakresie odstępstw powinien zostać zredukowany i opierać się 
na wyraźnych kryteriach, aby zapewnić równe szanse dla przedsiębiorców i promować 
innowacje ekologiczne.

Poprawka 130
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 i 
niezależnie od postanowień art. 18, 
właściwy organ może w wyjątkowych i 
szczególnych przypadkach określić mniej 
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i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

restrykcyjne wielkości dopuszczalne 
emisji. Takie odstępstwo może mieć 
zastosowanie jedynie, gdy ocena 
wykazała, że:

a) szczególne położenie geograficzne lub 
lokalne warunki środowiskowe odnośnej 
instalacji uniemożliwiają, w całości lub 
części tej instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT; lub
b) szczególna charakterystyka techniczna 
odnośnej istniejącej już instalacji 
uniemożliwia w całości lub części tej 
instalacji wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT; lub
c) szczególna charakterystyka techniczna 
odnośnej istniejącej już instalacji, jej 
szczególne położenie geograficzne bądź 
szczególne lokalne warunki środowiskowe 
prowadziłyby do nieproporcjonalnie 
wysokich kosztów w porównaniu do 
korzyści środowiskowych, jeżeli najlepsze 
dostępne praktyki opisane w dokumencie 
referencyjnym BAT miałyby zostać 
wprowadzone w tej konkretnej instalacji. 
Te nieproporcjonalnie wysokie koszty 
muszą być kosztami, które nie zostały 
uwzględnione w wymianie informacji na 
temat najlepszych dostępnych praktyk.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

BREF stanowią zasadniczy element, który powinien być w pełni uwzględniany przez państwa 
członkowskie i który pozwala władzom na określenie BAT. Jednak ocena wdrożenia 
dyrektywy IPPC wykazała, że połowa pozwoleń i ogólne wiążące zasady poddane ocenie nie 
były oparte na BAT. Zatem należy zaostrzyć dotychczasowy poziom elastyczności w zakresie 
odstępstw i oprzeć go na jasnych kryteriach, aby zrównać warunki dla przemysłu i wspierać 
innowacje na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyjścia poza BAT, jak przewidziano w BREF; w szczególności nie powinno to zagrażać 
maksymalnym poziomom emisji.
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Poprawka 131
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 3, właściwy 
organ może w szczególnych przypadkach, 
na podstawie oceny kosztów i korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych oraz 
biorąc pod uwagę właściwości techniczne 
danej instalacji, jej położenie geograficzne 
i lokalne warunki środowiskowe, określić 
wielkości dopuszczalne emisji odbiegające 
od wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

W drodze odstępstwa od ust. 3 i bez 
uszczerbku dla art. 18, właściwy organ 
może w wyjątkowych przypadkach określić 
mniej restrykcyjne wielkości dopuszczalne 
emisji. Takie odstępstwo może mieć 
zastosowanie jedynie, gdy ocena 
wykazała, że:

a) położenie geograficzne lub lokalne 
warunki środowiskowe odnośnej instalacji 
uniemożliwiają, w całości lub części tej 
instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych technik opisanych w 
dokumentach referencyjnych BAT lub
b) charakterystyka techniczna odnośnej 
instalacji uniemożliwia w całości lub 
części tej instalacji wdrożenie najlepszych 
dostępnych technik opisanych w 
dokumentach referencyjnych BAT lub
c) wdrożenie najlepszych dostępnych 
technik w formie opisanej w dokumentach 
referencyjnych BAT doprowadziłoby do 
oczywistej różnicy pomiędzy kosztami 
ekonomicznymi a korzyściami 
ekologicznymi.

Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu dopuszczalnych wielkości emisji odbiegających od ustalonych wielkości 
ważne jest, by zgodnie z art. 15 ust. 4 zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości.



AM\810288PL.doc 57/79 PE439.994v01-00

PL

Poprawka 132
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji,
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w wyjątkowych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3, 
jeżeli: 

a) położenie geograficzne lub lokalne 
warunki środowiskowe odnośnej instalacji 
uniemożliwiają, w całości lub części tej 
instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT; lub
b) charakterystyka techniczna odnośnej 
instalacji uniemożliwia w całości lub 
części tej instalacji wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT; lub
c) wdrożenie najlepszych dostępnych 
praktyk w formie opisanej w dokumencie 
referencyjnym BAT doprowadziłoby do 
oczywistej różnicy pomiędzy kosztami 
ekonomicznymi a korzyściami 
ekologicznymi, co uzasadniałoby ponowne 
rozważenie proporcjonalności takiego 
wdrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu kompromis pomiędzy art. 15 ust 4 stanowiska Rady oraz 
poprawkami 32 i 62 w stanowisku Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania. W tym 
celu zakres stosowania ust. 4 ogranicza się do wyjątkowych przypadków, które nie zostały lub 
nie mogły zostać należycie rozważone podczas tworzenia lub przeglądu BREF w trakcie 
procesu, o którym mowa w art. 13. 
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Poprawka 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 i 
niezależnie od postanowień art. 18, 
właściwy organ może w wyjątkowych
przypadkach określić mniej restrykcyjne
wielkości dopuszczalne emisji. Takie 
odstępstwo może mieć zastosowanie 
jedynie, gdy ocena wykazała, że:

a) położenie geograficzne lub lokalne 
warunki środowiskowe odnośnej instalacji 
uniemożliwiają, w całości lub części tej 
instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT; lub
b) charakterystyka techniczna odnośnej 
istniejącej już instalacji uniemożliwia w 
całości lub części tej instalacji wdrożenie 
najlepszych dostępnych praktyk opisanych 
w dokumencie referencyjnym BAT;
c) w przypadku stosowania lit. a) 
zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik opisanych spowodowałoby 
oczywiste i znaczne negatywne wzajemne 
powiązania pomiędzy różnymi 
komponentami środowiska i w związku z 
tym byłoby niezgodne z celami, o których 
mowa w art. 11 lit. c), d) i f) tej dyrektywy 
bądź z art. 4 dyrektywy 2000/60/WE*.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania.)
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Uzasadnienie

Kryteria udzielenia odstępstw od BAT powinny być jasne i konkretne, aby zapobiec 
niepełnemu wdrożeniu i ogólnej rozbieżności warunków pozwolenia w UE. Takie ogólne 
rozbieżności oznaczają nierówne warunki dla przemysłu na rynku wewnętrznym kosztem 
zdrowia obywateli UE i środowiska naturalnego. 

Poprawka 134
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 i bez 
uszczerbku dla art. 18, właściwy organ 
może w wyjątkowych przypadkach określić 
mniej restrykcyjne wielkości dopuszczalne 
emisji. Takie odstępstwo może mieć 
zastosowanie jedynie, gdy ocena 
wykazała, że:

a) położenie geograficzne lub lokalne 
warunki środowiskowe odnośnej instalacji 
uniemożliwiają, w całości lub w części tej 
instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT lub
b) charakterystyka techniczna odnośnej 
instalacji uniemożliwia w całości lub w 
części tej instalacji wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT lub
c) wdrożenie najlepszych dostępnych 
praktyk w formie opisanej w dokumencie 
referencyjnym BAT doprowadziłoby do 
oczywistej różnicy pomiędzy kosztami 
ekonomicznymi a korzyściami 
ekologicznymi, co uzasadniałoby ponowne 
rozważenie proporcjonalności.

Or. pt
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Uzasadnienie

Do udziału społeczeństwa w stosowaniu odstępstw dochodzi wówczas, gdy przeprowadza się 
konsultacje społeczne dotyczące wniosku o pozwolenie zgodnie z art. 24 ust. 1. Z drugiej 
strony należy skreślić odniesienie do art. 13 ust. 5b, dlatego że gdy zostaną przyjęte 
dopuszczalne wielkości emisji dla innych sektorów, Komisja opracuje niezbędny w przypadku 
tego artykułu wniosek o udzielenie odstępstwa. Sytuacja ta będzie traktowana jako taki sam 
przypadek co obecne załączniki V-VIII niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 135
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, 
jej położenie geograficzne i lokalne 
warunki środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 i 
niezależnie od postanowień art. 18, 
właściwy organ może w wyjątkowych i 
szczególnych przypadkach określić mniej 
restrykcyjne wielkości dopuszczalne 
emisji. Takie odstępstwo może mieć 
zastosowanie jedynie, gdy ocena 
wykazała, że:

a) położenie geograficzne lub lokalne 
warunki środowiskowe odnośnej instalacji 
uniemożliwiają, w całości lub części tej 
instalacji, wdrożenie najlepszych 
dostępnych praktyk opisanych w 
dokumencie referencyjnym BAT lub
b) charakterystyka techniczna odnośnej 
istniejącej już instalacji uniemożliwia w 
całości lub części tej instalacji wdrożenie 
najlepszych dostępnych praktyk opisanych 
w dokumencie referencyjnym BAT.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

BREF stanowią zasadniczy element, który powinien być w pełni uwzględniany przez państwa 
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członkowskie i który pozwala władzom na określenie BAT. Jednak ocena wdrożenia 
dyrektywy IPPC wykazała, że połowa pozwoleń i ogólne wiążące zasady poddane ocenie nie 
były oparte na BAT. Zatem należy zaostrzyć dotychczasowy poziom elastyczności w zakresie 
odstępstw i oprzeć go na jasnych kryteriach, aby zrównać warunki dla przemysłu i wspierać 
innowacje na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyjścia poza BAT, jak przewidziano w BREF; w szczególności nie powinno to zagrażać 
maksymalnym poziomom emisji.

Poprawka 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3,
właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. Właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie elastyczności podczas ustalania dopuszczalnych wartości 
emisji.

Poprawka 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, właściwy 4. Właściwy organ może w szczególnych 
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organ może w szczególnych przypadkach, 
na podstawie oceny kosztów i korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych oraz 
biorąc pod uwagę właściwości techniczne 
danej instalacji, jej położenie geograficzne 
i lokalne warunki środowiskowe, określić 
wielkości dopuszczalne emisji odbiegające 
od wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy unikać terminu „odstępstwo”, gdyż odnosi się on domyślnie do istnienia podmiotu, 
który mógłby takie odstępstwo przyznać. Tymczasem przepis przewiduje, że decyzja o 
określaniu wielkości dopuszczalnych emisji różniących się od wielkości dopuszczalnych emisji 
powiązanych z BAT musi być suwerennie podejmowana przez państwa członkowskie, o ile 
przedstawią uzasadnione przyczyny takich odstępstw. 

Poprawka 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3,
dopuszczalne wielkości emisji ustalone dla 
instalacji wymienionych w pkt 6.6 
załącznika I uwzględniają praktyczne 
czynniki, właściwe dla tych kategorii 
instalacji, jak również koszty i korzyści 
płynące z zastosowania tych środków.
Właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

Or. en
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Poprawka 139
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, 
właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3,
dopuszczalne wielkości emisji ustalone dla 
instalacji wymienionych w pkt 6.6 
załącznika I uwzględniają praktyczne 
czynniki, właściwe dla tych kategorii 
instalacji, jak również koszty i korzyści 
płynące z zastosowania tych środków.
Właściwy organ może w szczególnych 
przypadkach, na podstawie oceny kosztów 
i korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę 
właściwości techniczne danej instalacji, jej 
położenie geograficzne i lokalne warunki 
środowiskowe, określić wielkości 
dopuszczalne emisji odbiegające od 
wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal obowiązywać powinno istniejące odstępstwo określone w art. 9 dyrektywy 96/61/WE. 
Pomiary emisji pochodzących od żywego inwentarza są bardzo kosztowne, zwłaszcza w 
przypadku otwartych konstrukcji stalowych. Ponadto istnieje prawdziwy problem związany z 
techniczną zdolnością do pomiaru i monitorowania substancji zanieczyszczających atmosferę.  
W przypadku z natury zmiennego procesu biologicznego ustalenie dopuszczalnych wielkości 
emisji nie jest ani wykonalne ani praktyczne. W zamian za to należy zastąpić te wielkości 
innymi środkami technicznymi, które pozwalają na pośrednie wdrożenie dyrektywy i na 
monitorowanie jej stosowania.
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Poprawka 140
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 3, właściwy 
organ może w szczególnych przypadkach, 
na podstawie oceny kosztów i korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych oraz 
biorąc pod uwagę właściwości techniczne 
danej instalacji, jej położenie geograficzne 
i lokalne warunki środowiskowe, określić 
wielkości dopuszczalne emisji odbiegające 
od wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

W drodze odstępstwa od ust. 3, właściwy 
organ może w szczególnych przypadkach,
niezależnie od postanowień art. 18, na 
podstawie oceny kosztów i korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych oraz 
biorąc pod uwagę właściwości techniczne
danej instalacji, jej położenie geograficzne 
i lokalne warunki środowiskowe, określić 
wielkości dopuszczalne emisji odbiegające 
od wielkości określonych zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne powinny być wyłącznie należycie uzasadnione odstępstwa od BREF. W 
przypadku nowych instalacji i rozbudowanych instalacji odstępstwa nie mogą być 
uzasadnione.

Poprawka 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

Właściwy organ udokumentuje w 
załączniku do warunków pozwolenia
przyczyny zastosowania akapitu 
pierwszego, w tym wyniki oceny 
i uzasadnienie nałożonych warunków i 
powinien powiadomić o tym Komisję.

Or. en
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Poprawka 142
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

Właściwy organ udokumentuje w 
załączniku do warunków pozwolenia
przyczyny zastosowania odstępstwa, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków, i powiadamia o tym Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny poziom elastyczności w zakresie odstępstw powinien zostać zredukowany i opierać się 
na wyraźnych kryteriach, aby zapewnić równe szanse dla przedsiębiorców i promować 
innowacje ekologiczne.

Poprawka 143
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

Właściwy organ udokumentuje w 
załączniku do warunków pozwolenia
przyczyny zastosowania akapitu 
pierwszego, w tym wyniki oceny 
i uzasadnienie nałożonych warunków, i 
powiadamia o tym Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

BREF stanowią zasadniczy element, który powinien być w pełni uwzględniany przez państwa 
członkowskie i który pozwala władzom na określenie BAT. Jednak ocena wdrożenia 
dyrektywy IPPC wykazała, że połowa pozwoleń i ogólne wiążące zasady poddane ocenie nie 
były oparte na BAT. Zatem należy zaostrzyć dotychczasowy poziom elastyczności w zakresie 
odstępstw i oprzeć go na jasnych kryteriach, aby zrównać warunki dla przemysłu i wspierać 
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innowacje na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyjścia poza BAT, jak przewidziano w BREF; w szczególności nie powinno to zagrażać 
maksymalnym poziomom emisji.

Poprawka 144
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków. 

Właściwy organ dokumentuje w 
załączniku do warunków pozwolenia
przyczyny zastosowania akapitu 
pierwszego, w tym wyniki oceny 
i uzasadnienie nałożonych warunków, i 
publikuje warunki pozwolenia wraz z 
załącznikiem w internecie.

Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu dopuszczalnych wielkości emisji odbiegających od ustalonych wielkości 
ważne jest, by zgodnie z art. 15 ust. 4 zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości.

Poprawka 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

Właściwy organ udokumentuje w 
załączniku do warunków pozwolenia
przyczyny zastosowania akapitu 
pierwszego, w tym wyniki oceny 
i uzasadnienie nałożonych warunków, i 
powiadamia o tym Komisję.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania. Kryteria udzielenia 
odstępstw od BAT powinny być jasne i konkretne, aby zapobiec niepełnemu wdrożeniu i 
ogólnej rozbieżności warunków pozwolenia w UE. Takie ogólne rozbieżności oznaczają 
nierówne warunki dla przemysłu na rynku wewnętrznym kosztem zdrowia obywateli UE i 
środowiska naturalnego.

Poprawka 146
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

Właściwy organ udokumentuje w 
załączniku warunki pozwolenia,
przyczyny zastosowania akapitu 
pierwszego, w tym wyniki oceny 
i uzasadnienie nałożonych warunków.

Or. pt

Uzasadnienie

Do udziału społeczeństwa w stosowaniu odstępstw dochodzi wówczas, gdy przeprowadza się 
konsultacje społeczne dotyczące wniosku o pozwolenie zgodnie z art. 24 ust. 1. Z drugiej 
strony należy skreślić odniesienie do art. 13 ust. 5b, dlatego że gdy zostaną przyjęte 
dopuszczalne wielkości emisji dla innych sektorów, Komisja opracuje niezbędny w przypadku 
tego artykułu wniosek o udziele odstępstwa. Sytuacja ta będzie traktowana jako taki sam 
przypadek co obecne załączniki V-VIII niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 

Właściwy organ podaje przyczyny 
zastosowania akapitu pierwszego, w tym 
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wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków.

wyniki oceny i uzasadnienie nałożonych 
warunków. Przyczyny te są podawane do 
wiadomości Komisji i państw 
członkowskich z zastrzeżeniem tajemnicy 
przemysłowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy unikać terminu „odstępstwo”, gdyż odnosi się on domyślnie do istnienia podmiotu, 
który mógłby takie odstępstwo przyznać. Tymczasem przepis przewiduje, że decyzja o 
określaniu wielkości dopuszczalnych emisji różniących się od wielkości dopuszczalnych emisji 
powiązanych z BAT musi być suwerennie podejmowana przez państwa członkowskie, o ile 
przedstawią uzasadnione przyczyny takich odstępstw. 

Poprawka 148
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Do udziału społeczeństwa w stosowaniu odstępstw dochodzi wówczas, gdy przeprowadza się 
konsultacje społeczne dotyczące wniosku o pozwolenie zgodnie z art. 24 ust. 1. Z drugiej 
strony należy skreślić odniesienie do art. 13 ust. 5b, dlatego że gdy zostaną przyjęte 
dopuszczalne wielkości emisji dla innych sektorów, Komisja opracuje niezbędny w przypadku 
tego artykułu wniosek o udziele odstępstwa. Sytuacja ta będzie traktowana jako taki sam 
przypadek co obecne załączniki V-VIII niniejszej dyrektywy. 
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Poprawka 149
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Akapit trzeci jest sprzeczny z akapitem pierwszym.

Poprawka 150
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak minimalnych 
wymogów, w tym dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych zgodnie z art. 
13 ust. 5 lit. b), lub tam, gdzie ma to 
zastosowanie, w załącznikach do tej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie nie powinny 
stosować odstępstwa jeżeli wymagana jest 
zgodność z dyrektywą 2001/81/WE w 
sprawie krajowych pułapów emisji.
W żadnym razie nie należy powodować 
znaczących zanieczyszczeń, należy 
natomiast osiągnąć wysoki poziom 
ochrony środowiska jako całości.
Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
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wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o
udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

BREF stanowią zasadniczy element, który powinien być w pełni uwzględniany przez państwa 
członkowskie i który pozwala władzom na określenie BAT. Jednak ocena wdrożenia 
dyrektywy IPPC wykazała, że połowa pozwoleń i ogólne wiążące zasady poddane ocenie nie 
były oparte na BAT. Zatem należy zaostrzyć dotychczasowy poziom elastyczności w zakresie 
odstępstw i oprzeć go na jasnych kryteriach, aby zrównać warunki dla przemysłu i wspierać 
innowacje na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyjścia poza BAT, jak przewidziano w BREF; w szczególności nie powinno to zagrażać 
maksymalnym poziomom emisji.

Poprawka 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak minimalnych 
wymogów dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych zgodnie z art. 
13 ust. 5 lit. b), lub tam, gdzie ma to 
zastosowanie, w załącznikach do tej 
dyrektywy.

Rozważając udzielenie odstępstw, państwa 
członkowskie zapewniają, że nie zostaną 
przekroczone krajowe pułapy emisji, 
zgodnie z dyrektywą 2001/81/WE. 
W żadnym razie nie należy powodować 
znaczących zanieczyszczeń, należy 
natomiast osiągnąć wysoki poziom 
ochrony środowiska jako całości.
Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o 
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udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania. Kryteria udzielenia 
odstępstw od BAT powinny być jasne i konkretne, aby zapobiec niepełnemu wdrożeniu i 
ogólnej rozbieżności warunków pozwolenia w UE. Takie ogólne rozbieżności oznaczają 
nierówne warunki dla przemysłu na rynku wewnętrznym kosztem zdrowia obywateli UE i 
środowiska naturalnego. 

Poprawka 152
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak minimalnych 
wymogów, w tym dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych zgodnie z art. 
13 ust. 5 lit. b), lub tam, gdzie ma to 
zastosowanie, w załącznikach do tej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny poziom elastyczności w zakresie odstępstw powinien zostać zredukowany i opierać się 
na wyraźnych kryteriach, aby zapewnić równe szanse dla przedsiębiorców i promować 
innowacje ekologiczne.



PE439.994v01-00 72/79 AM\810288PL.doc

PL

Poprawka 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach.

Właściwe organy nie powinny stosować 
tego ustępu tam, gdzie istnieje ryzyko, że 
normy jakości środowiska nie zostaną 
spełnione, i powinny w każdym przypadku 
zapewnić, że jakiekolwiek odstępstwo nie 
będzie miało poważnego negatywnego 
wpływu na środowisko na danym 
obszarze.
Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Poprawka 154
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Te dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak minimalnych 
wymogów dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych zgodnie z art.
13 ust. 5b lub w załącznikach V-VIII, tam 
gdzie ma to zastosowanie.
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Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu dopuszczalnych wielkości emisji odbiegających od ustalonych wielkości 
ważne jest, by zgodnie z art. 15 ust. 4 zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości.

Poprawka 155
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych
w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII lub 
wielkości przyjętych zgodnie z art. 74a, 
tam, gdzie ma to zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu kompromis pomiędzy art. 15 ust 4 stanowiska Rady oraz 
poprawkami 32 i 62 w stanowisku Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania. W tym 
celu zakres stosowania ust. 4 ogranicza się do wyjątkowych przypadków, które nie zostały lub 
nie mogły zostać należycie rozważone podczas tworzenia lub przeglądu BREF w trakcie 
procesu, o którym mowa w art. 13. 

Poprawka 156
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Odstępstwo nie ma zastosowania do 
instalacji lub rozbudowanych instalacji, 
które uzyskały pozwolenie po terminie, o 
którym mowa w art. 77 ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Dopuszczalne powinny być wyłącznie należycie uzasadnione odstępstwa od BREF. W 
przypadku nowych instalacji i rozbudowanych instalacji odstępstwa nie mogą być 
uzasadnione.

Poprawka 157
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie. Co roku państwa 
członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie w sprawie przyznanych 
odstępstw. Komisja publikuje te 
sprawozdania w internecie.

Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu dopuszczalnych wielkości emisji odbiegających od ustalonych wielkości 
ważne jest, by zgodnie z art. 15 ust. 4 zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości.

Poprawka 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 
niniejszego ustępu.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy unikać terminu „odstępstwo”, gdyż odnosi się on domyślnie do istnienia podmiotu, 
który mógłby takie odstępstwo przyznać. Tymczasem przepis przewiduje, że decyzja o 
określaniu wielkości dopuszczalnych emisji różniących się od wielkości dopuszczalnych emisji 
powiązanych z BAT musi być suwerennie podejmowana przez państwa członkowskie, o ile 
przedstawią uzasadnione przyczyny takich odstępstw. 

Poprawka 159
Edite Estrela

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 
niniejszego ustępu.

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Do udziału społeczeństwa w stosowaniu odstępstw dochodzi wówczas, gdy przeprowadza się 
konsultacje społeczne dotyczące wniosku o pozwolenie zgodnie z art. 24 ust. 1. Z drugiej 
strony należy skreślić odniesienie do art. 13 ust. 5b, dlatego że gdy zostaną przyjęte 
dopuszczalne wielkości emisji dla innych sektorów, Komisja opracuje niezbędny w przypadku 
tego artykułu wniosek o udziele odstępstwa. Sytuacja ta będzie traktowana jako taki sam 
przypadek co obecne załączniki V-VIII niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 160
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 

Państwa członkowskie nie powinny 
stosować odstępstwa, jeżeli wymagana jest 
zgodność z dyrektywą 2001/81/WE w 
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niniejszego ustępu. sprawie krajowych pułapów emisji.
W żadnym razie nie należy powodować 
znaczących zanieczyszczeń, należy 
natomiast osiągnąć wysoki poziom 
ochrony środowiska jako całości.
Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie. 
Najpóźniej do * Komisja przyjmie za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 76 szczegółowe kryteria dotyczące 
przyznawania ustępstw, o których mowa w 
tym ustępie.
* Dz.U.: rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny poziom elastyczności w zakresie odstępstw powinien zostać zredukowany i opierać się 
na wyraźnych kryteriach, aby zapewnić równe szanse dla przedsiębiorców i promować 
innowacje ekologiczne.

Poprawka 161
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 
niniejszego ustępu.

Najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie 
tej dyrektywy Komisja przyjmie w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 76 
szczegółowe kryteria przyznawania 
odstępstwa, o którym mowa w niniejszym 
ustępie.

Or. en
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Uzasadnienie

BREF stanowią zasadniczy element, który powinien być w pełni uwzględniany przez państwa 
członkowskie i który pozwala władzom na określenie BAT. Jednak ocena wdrożenia 
dyrektywy IPPC wykazała, że połowa pozwoleń i ogólne wiążące zasady poddane ocenie nie 
były oparte na BAT. Zatem należy zaostrzyć dotychczasowy poziom elastyczności w zakresie 
odstępstw i oprzeć go na jasnych kryteriach, aby zrównać warunki dla przemysłu i wspierać 
innowacje na rzecz ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyjścia poza BAT, jak przewidziano w BREF; w szczególności nie powinno to zagrażać 
maksymalnym pułapom emisji.

Poprawka 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 
niniejszego ustępu.

Najpóźniej do * Komisja przyjmie w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
76 szczegółowe kryteria dotyczące 
przyznawania ustępstw, o których mowa w 
tym ustępie.
_____________
* Dz.U.: rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może ustanowić wskazówki 
precyzujące kryteria, które należy 
uwzględniać w przypadku stosowania 
niniejszego ustępu.

Najpóźniej 12 miesięcy po wejściu w życie 
tej dyrektywy Komisja przyjmie w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 76 
szczegółowe kryteria przyznawania 
odstępstwa, o którym mowa w niniejszym 
ustępie.
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Or. en

Uzasadnienie

Jest to częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania. Kryteria udzielenia 
odstępstw od BAT powinny być jasne i konkretne, aby zapobiec niepełnemu wdrożeniu i 
ogólnej rozbieżności warunków pozwolenia w UE. Takie ogólne rozbieżności oznaczają 
nierówne warunki dla przemysłu na rynku wewnętrznym kosztem zdrowia obywateli UE i 
środowiska naturalnego.

Poprawka 164
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit piąty

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwe organy dokonują ponownej 
oceny stosowania pierwszego akapitu
w ramach każdorazowego ponownego 
rozpatrzenia warunków pozwolenia 
zgodnie z art. 21.

Odstępstwo jest ograniczone w czasie 
maksymalnie do pięciu lat i właściwe 
organy dokonują ponownej oceny 
stosowania pierwszego akapitu w ramach
każdorazowego ponownego rozpatrzenia 
warunków pozwolenia zgodnie z art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny poziom elastyczności w zakresie odstępstw powinien zostać zmniejszony i powinien 
opierać się na jasnych kryteriach, aby zapewnić równe szanse dla przedsiębiorców i 
promować innowacje ekologiczne.

Poprawka 165
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Przy przypadku gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleb zostały już wdrożone 
na poziomie krajowym, państwa 
członkowskie nie powinny zobowiązywać 
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operatora do okresowego monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe administracyjne obowiązki biurokratyczne i obowiązki w zakresie monitorowania, 
związane z przygotowaniem sprawozdania dotyczącego stanu gleby pociągnęłaby za sobą 
wiele pracy administracyjnej i bardzo wysokie koszty zarówno dla hodowców, jak i dla 
krajowych organów. Nie jest to związane z wartością dodaną na rzecz ochrony środowiska, 
jaką przewidywano, ani z celem polegającym na ograniczeniu biurokracji wynikającej z całej 
dyrektywy IPPC. Przewidziano, że sprawozdanie dotyczącego stanu gleby powinno zapewnić 
ochronę wód i gleby. Jednak wymogi dotyczące ochrony wód są uregulowane na szczeblu 
europejskim, natomiast ochrona gleby jest regulowana na poziomie krajowym, na podstawie 
zasady pomocniczości. W tym przypadku należy unikać podwójnego systemu regulacji.


