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Poprawka 166
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zapewnienia, aby właściwe 
organy okresowo poddawały wszystkie 
warunki pozwolenia ponownemu 
rozpatrzeniu, zgodnie z ust. 2-5, oraz, 
w miarę potrzeby, w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą, 
dokonywały aktualizacji tych warunków.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zapewnienia, aby właściwe 
organy okresowo poddawały wszystkie 
warunki pozwolenia ponownemu 
rozpatrzeniu, zgodnie z ust. 2-5, oraz, 
w miarę potrzeby, w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą, 
dokonywały aktualizacji tych warunków, 
uwzględniając cykle inwestycyjne i 
unikając niewspółmiernie wysokich 
kosztów dla operatorów obiektów, których 
to dotyczy.

Or. en

Uzasadnienie

Przy aktualizacji warunków pozwolenia należy uwzględniać typowe cykle inwestycyjne i nie 
powinno to powodować nieproporcjonalnie wysokich kosztów dla operatorów odnośnych 
obiektów w porównaniu z korzyściami dla środowiska naturalnego. W wielu przypadkach 
możliwość modernizacji istniejącego sprzętu redukującego emisję jest bardzo ograniczona.

Poprawka 167
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W terminie pięciu lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących
się do głównej działalności danej instalacji, 

3. W przypadku gdy Komisja publikuje 
konkluzje dotyczące BAT zgodnie z art. 13 
ust. 5 odnoszące się do głównej 
działalności danej instalacji, państwa 
członkowskie zapewniają ponowne 
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właściwy organ zapewnia: rozpatrzenie i – w miarę potrzeby –
aktualizację warunków pozwolenia dla 
objętej nim instalacji przez właściwy 
organ w terminie pięciu lat od publikacji 
dokumentów referencyjnych.

a) ponowne rozpatrzenie wszystkich 
warunków pozwolenia dla danej instalacji 
oraz, w razie potrzeby, ich aktualizację, 
aby zapewnić zgodność z niniejszą 
dyrektywą i, w szczególności, 
w stosownych przypadkach, z art. 15 ust. 3 
i 4;

Pierwszy akapit stosuje się również do 
wszelkich odstępstw przyznanych zgodnie 
z art. 15 ust. 4.

b) zgodność instalacji z tymi warunkami 
pozwolenia.
Podczas ponownego rozpatrywania 
uwzględnia się wszystkie nowe lub 
uaktualnione konkluzje dotyczące 
BAT mające zastosowanie do instalacji 
i przyjęte zgodnie z art. 13 ust. 5 od chwili 
udzielenia pozwolenia lub jego ostatniego 
ponownego rozpatrzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Termin pięciu lat na przegląd i dotrzymanie warunków jest zdecydowanie zbyt krótki i nie 
uwzględnia ani obecnych cykli inwestycyjnych w przemyśle, ani faktu, że od planowania do 
realizacji wielkich przedsięwzięć przemysłowych może upłynąć o wiele więcej niż pięć lat. 
Wniosek ten oparty jest na brzmieniu art. 22 ust. 3 w wersji z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 168
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W terminie pięciu lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do głównej działalności danej 
instalacji, właściwy organ zapewnia:

3. W terminie czterech lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 właściwy 
organ zapewnia:
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Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 37 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

BREF są wynikiem długiego procesu i po podjęciu decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT musi być ona szybciej zrealizowana w praktyce, co zapewni kontynuację dążenia do 
innowacji środowiskowych. W związku z tym zaproponowany okres czterech lat po publikacji 
stanowi dobry kompromis między wnioskiem Komisji a wnioskiem Rady. Istnieje ryzyko, że 
tekst Rady może prowadzić do różnic w sposobach wdrażania przez poszczególne państwa 
członkowskie, gdyż właściwe organy mogą stosować odmienną interpretację „głównego 
rodzaju działalności”, co prowadzi do różnic w traktowaniu sektorów przemysłowych i do 
nierównych warunków konkurencji.

Poprawka 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W terminie pięciu lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do głównej działalności danej instalacji, 
właściwy organ zapewnia:

3. W terminie czterech lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do działalności danej instalacji, 
właściwy organ zapewnia:

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony tekst wprowadzony przez Radę.

Poprawka 170
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W terminie pięciu lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 

3. W terminie czterech lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
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BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do głównej działalności danej instalacji, 
właściwy organ zapewnia:

BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do głównej działalności danej instalacji, 
właściwy organ zapewnia:

Or. en

Poprawka 171
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W terminie pięciu lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji dotyczących 
BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących 
się do głównej działalności danej instalacji, 
właściwy organ zapewnia:

3. Co do ogólnej zasady w terminie pięciu 
lat od publikacji decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT zgodnie 
z art. 13 ust. 5 odnoszących się do głównej 
działalności danej instalacji, właściwy 
organ zapewnia:

Or. en

Uzasadnienie

Traktowany jako ogólna zasada dla wszystkich sektorów przemysłu w całej Europie, 
pięcioletni termin stosowania poddanego przeglądowi BAT nie może być realistyczny.

Poprawka 172
Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

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 
określić dłuższy termin na ponowne 
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rozpatrzenie i aktualizację warunków 
pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione 
kryteriami określonymi w niniejszej 
dyrektywie. 

Or. en

Uzasadnienie

Okres potrzebny na realizację uaktualnionych wniosków BAT powinien uwzględniać cykle 
inwestycyjne operatora, co sugeruje tekst Rady w punkcie 21 preambuły.

Poprawka 173
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwe organy mogą wyznaczyć dłuższy 
termin na ponowne rozpatrzenie i 
aktualizację warunków pozwolenia, jeżeli 
jest to uzasadnione kryteriami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę okres zwrotu inwestycji różny w zależności od sektora. W związku z 
tym pozwoleń należy udzielać na dłuższy okres, co daje operatorom pewność prawną.

Poprawka 174
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podczas ponownego rozpatrywania 
uwzględnia się wszystkie nowe lub 
uaktualnione konkluzje dotyczące 
BAT mające zastosowanie do instalacji 

Podczas ponownego rozpatrywania 
uwzględnia się wszystkie nowe lub 
uaktualnione konkluzje dotyczące 
BAT mające zastosowanie do instalacji 
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i przyjęte zgodnie z art. 13 ust. 5 od chwili 
udzielenia pozwolenia lub jego ostatniego 
ponownego rozpatrzenia.

i przyjęte zgodnie z art. 13 ust. 5 od chwili 
udzielenia pozwolenia lub jego ostatniego 
ponownego rozpatrzenia, a także cykle 
inwestycyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Przy dostosowywaniu istniejących instalacji do nowych dokumentów BREF należy brać pod 
uwagę cykle inwestycyjne. 

Poprawka 175
Andres Perello Rodriguez

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

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.

Or. es

Uzasadnienie

Punkt 21 preambuły do wspólnego stanowiska został przeniesiony do tekstu głównego. Przy 
aktualizacji warunków pozwolenia należy uwzględniać koszty i korzyści związane z 
konkluzjami dotyczącymi BAT zawsze wtedy, gdy zostaną one uznane za możliwe do realizacji 
z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia.
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Poprawka 176
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. 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.

Or. it

Uzasadnienie

Przejęto sformułowanie z punktu 21 preambuły, w którym na szczęście jest mowa o 
uwzględnieniu kosztów i korzyści związanych z techniczną i ekonomiczną wykonalnością 
aktualizacji warunków pozwolenia.

Poprawka 177
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku gdy instalacja nie jest 
objęta żadnymi konkluzjami dotyczącymi 
BAT, warunki pozwolenia poddaje się 
ponownemu rozpatrzeniu i, o ile to 
konieczne, aktualizacji, gdy rozwój 
najlepszych dostępnych technik umożliwia 
znaczącą redukcję emisji.

4. W przypadku gdy instalacja nie jest 
objęta żadnymi konkluzjami dotyczącymi 
BAT, warunki pozwolenia poddaje się 
ponownemu rozpatrzeniu i, o ile to 
konieczne, aktualizacji, gdy rozwój 
najlepszych dostępnych technik umożliwia 
znaczącą redukcję emisji, nie powodując 
przy tym niewspółmiernie wysokich 
kosztów w porównaniu z korzyściami dla 
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środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Przy aktualizacji warunków pozwolenia należy uwzględniać typowe cykle inwestycyjne i nie 
powinno to powodować nieproporcjonalnie wysokich kosztów dla operatorów odnośnych 
obiektów w porównaniu z korzyściami dla środowiska naturalnego. W wielu przypadkach 
możliwość modernizacji istniejącego sprzętu redukującego emisję jest bardzo ograniczona.

Poprawka 178
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności 
z nową lub zmienioną normą jakości 
środowiska, zgodnie z art. 18.

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności z
dyrektywą 2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza lub z normą 
jakości środowiska zgodnie z art. 18.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 39 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

W przypadku większości państw członkowskich jest mało prawdopodobne, żeby osiągnięto 
ambitne cele w zakresie jakości powietrza, jakie wyznaczono w dyrektywie o krajowych 
poziomach emisji, dlatego właściwe organy powinny mieć możliwość także ponownego 
rozważenia, a w razie potrzeby aktualizowania, pozwoleń dotyczących danych instalacji, 
jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania pułapów poziomów określonych w 
dyrektywie o krajowych poziomach emisji.
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Poprawka 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności 
z nową lub zmienioną normą jakości 
środowiska, zgodnie z art. 18.

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności z
dyrektywą 2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza1 lub z normą 
jakości środowiska zgodnie z art. 18.
1 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 39 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 180
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności 
z nową lub zmienioną normą jakości 
środowiska, zgodnie z art. 18.

c) niezbędne jest zapewnienie zgodności z
dyrektywą 2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza1 lub z normą 
jakości środowiska zgodnie z art. 18.
1Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 39 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Właściwe organy państw członkowskich powinny mieć możliwość ponownego rozważenia, a 
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w razie potrzeby aktualizowania, pozwoleń dotyczących danych instalacji, jeżeli jest to 
konieczne do zapewnienia przestrzegania pułapów poziomów określonych w dyrektywie o 
krajowych poziomach emisji.

Poprawka 181
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Artykuł 22

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona gleby to kwestia 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 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie substancji stwarzających 
zagrożenie oraz uwzględniając możliwość 
skażenia gleby i wód podziemnych na 
terenie instalacji, operator przygotowuje 
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
po raz pierwszy po dniu …*.

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie znacznych ilości substancji 
stwarzających zagrożenie 
oraz uwzględniając możliwość skażenia 
gleby i wód podziemnych na terenie 
instalacji, operator przygotowuje 
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
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po raz pierwszy po dniu …*. 

W przypadku gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleb są już wdrażane na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie nie przygotowują 
sprawozdania bazowego.

Or. en

Poprawka 183
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie substancji stwarzających 
zagrożenie oraz uwzględniając możliwość 
skażenia gleby i wód podziemnych na 
terenie instalacji, operator przygotowuje
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
po raz pierwszy po dniu …*.

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie znacznych ilości substancji 
stwarzających zagrożenie 
oraz uwzględniając możliwość skażenia 
gleby i wód podziemnych na terenie 
instalacji, operator przygotowuje 
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
po raz pierwszy po dniu …*.

Gdy przepisy dotyczące ochrony wód i 
gleb są już wdrożone na poziomie 
krajowym, właściwy organ nie ma 
obowiązku wymagać sprawozdania 
bazowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać powielania regulacji, ponieważ ochrona gleby jest regulowana na poziomie 
krajowym.
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Poprawka 184
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie substancji stwarzających 
zagrożenie oraz uwzględniając możliwość 
skażenia gleby i wód podziemnych na 
terenie instalacji, operator przygotowuje 
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
po raz pierwszy po dniu …*.

2. W przypadku gdy działalność obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie znacznych ilości substancji 
stwarzających zagrożenie 
oraz uwzględniając możliwość skażenia 
gleby i wód podziemnych na terenie 
instalacji, operator przygotowuje 
i przedkłada właściwemu organowi 
sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem 
eksploatacji instalacji lub przed 
uaktualnieniem pozwolenia na instalację 
po raz pierwszy po dniu …*.

W przypadku gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleb są już wdrażane na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie nie przygotowują 
sprawozdania bazowego.

Or. en

Uzasadnienie

Biurokracja związana z przygotowaniem sprawozdania dotyczącego stanu gleby 
pociągnęłaby za sobą wiele pracy administracyjnej i bardzo wysokie koszty zarówno dla 
rolników, jak i krajowych organów. Przewiduje się, że sprawozdanie powinno zapewnić 
ochronę wód i gleby. Jest to już jednak uregulowane na poziomie europejskim, a ochrona 
gleby jest uregulowana na poziomie krajowym. W tym przypadku należy unikać powielania 
regulacji. Słowo „ilościowego” należy usunąć.

Poprawka 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
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niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie ilościowego porównania 
ze stanem po ostatecznym zakończeniu 
działalności, o którym mowa w ust. 3.

niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie porównania ze stanem po 
ostatecznym zakończeniu działalności, 
o którym mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 186
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie ilościowego porównania 
ze stanem po ostatecznym zakończeniu 
działalności, o którym mowa w ust. 3.

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie porównania ze stanem po 
ostatecznym zakończeniu działalności, 
o którym mowa w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać powielania regulacji, ponieważ ochrona gleby jest regulowana na poziomie 
krajowym.

Poprawka 187
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie ilościowego porównania 
ze stanem po ostatecznym zakończeniu 
działalności, o którym mowa w ust. 3.

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie porównania ze stanem po 
ostatecznym zakończeniu działalności, 
o którym mowa w ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Biurokracja związana z przygotowaniem sprawozdania dotyczącego stanu gleby 
pociągnęłaby za sobą wiele pracy administracyjnej i bardzo wysokie koszty zarówno dla 
rolników, jak i krajowych organów. Przewiduje się, że sprawozdanie powinno zapewnić 
ochronę wód i gleby. Jest to już jednak uregulowane na poziomie europejskim, a ochrona 
gleby jest uregulowana na poziomie krajowym. W tym przypadku należy unikać powielania 
regulacji. Słowo „ilościowego” należy usunąć.

Poprawka 188
Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie ilościowego porównania 
ze stanem po ostatecznym zakończeniu 
działalności, o którym mowa w ust. 3.

Sprawozdanie bazowe zawiera informacje 
niezbędne do ustalenia stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych, tak aby możliwe 
było wykonanie porównania ze stanem po 
ostatecznym zakończeniu działalności, 
o którym mowa w ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględniając dostępne techniki, sprawozdanie bazowe nie wymaga systematycznie 
porównania ilościowego dla każdego składnika gleby i wód podziemnych, analiza jakościowa 
może być wystarczająca.

Poprawka 189
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleb są już wdrażane na 
poziomie krajowym, państwa 
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członkowskie nie wymagają od operatora 
przygotowywania sprawozdania 
bazowego.

Or. en

Uzasadnienie

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Poprawka 190
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku, gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleb są już wdrażane na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie nie przygotowują 
sprawozdania bazowego.

Or. xm

Uzasadnienie

Przewidywane tu dodatkowe biurokratyczne obowiązki z zakresu zarządzania i kontroli są 
nieproporcjonalne do zakładanej wartości dodanej dla ochrony środowiska oraz celu, jakim
jest odbiurokratyzowanie całej dyrektywy IPPC. Należy unikać tutaj podwójnej regulacji. 
Wymagania w zakresie ochrony wód są jednak objęte uregulowaniami na poziomie 
europejskim, a zgodnie z zasadą pomocniczości ochrona gleby jest uregulowana na poziomie 
krajowym. 
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Poprawka 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność 
takich działań.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator informuje właściwy 
organ i dokonuje oceny stanu skażenia 
gleby i wód podziemnych substancjami 
stwarzającymi zagrożenie stosowanymi, 
produkowanymi lub uwalnianymi przez 
instalację. W przypadku gdy instalacja 
spowodowała zanieczyszczenie gleby lub 
wód podziemnych określonymi 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
w porównaniu ze stanem określonym 
w sprawozdaniu bazowym, o którym 
mowa w ust. 2, operator podejmuje 
niezbędne środki mające na celu 
zaradzenie temu zanieczyszczeniu, tak aby 
przywrócić teren do tego stanu. Państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
operatora doprowadzenia miejsca 
eksploatacji do stanu prowadzącego do 
dalszej poprawy jakości gleby i wód 
podziemnych w porównaniu do stanu 
określonego w sprawozdaniu bazowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowy fragment dodany przez Radę. Remediacja nie powinna opierać się na 
„zatwierdzonym przyszłym użytkowaniu”, gdyż takie przyszłe zatwierdzone użytkowanie 
rzadko zdarza się w rzeczywistości, gdy instalacja zaprzestaje działalności. Państwa 
członkowskie, w których obowiązują przepisy krajowe w zakresie ochrony gleby, powinny móc 
pójść dalej.
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Poprawka 192
Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. W 
przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do stanu zgodnego z jego aktualnym lub 
przyszłym użytkowaniem, które właściwy 
organ zatwierdził dla tego terenu w 
momencie udzielania pierwotnego 
zezwolenia, z uwzględnieniem ryzyka dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. W tym 
celu można uwzględnić techniczną i 
ekonomiczną wykonalność takich działań. 

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnienie w tym ustępie, że przywrócenie do stanu musi być zgodne z 
aktualnym lub przyszłym wykorzystaniem z uwzględnieniem ryzyka dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. 
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Poprawka 193
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań.

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację, sporządzając 
analizę ryzyka. W przypadku gdy z analizy 
tej wynika, że instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych substancjami stwarzającymi 
zagrożenie, operator podejmuje niezbędne 
środki mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań.

Or. it

Uzasadnienie

Wszystkie działania muszą być oparte na analizie ryzyka i uwzględniać przyszłe 
wykorzystanie gleby na danym terenie. 

Poprawka 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
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uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań.

uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony tekst wprowadzony przez Radę.

Poprawka 195
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną wykonalność takich 
działań. 

3. Po ostatecznym zakończeniu 
działalności operator dokonuje oceny stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez instalację. 
W przypadku gdy instalacja spowodowała 
znaczące zanieczyszczenie gleby lub wód 
podziemnych określonymi substancjami 
stwarzającymi zagrożenie w porównaniu 
ze stanem określonym w sprawozdaniu 
bazowym, o którym mowa w ust. 2, 
operator podejmuje niezbędne środki 
mające na celu zaradzenie temu 
zanieczyszczeniu, tak aby przywrócić teren 
do tego stanu. W tym celu można 
uwzględnić techniczną i gospodarczą 
wykonalność takich działań. 
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Or. en

Uzasadnienie

Należy także wziąć pod uwagę wykonalność gospodarczą. Przy podejmowaniu decyzji w 
sprawie opcji naprawczych należy przyjąć podejście uwzględniające ryzyko poprzez wybór 
opcji naprawczych, które są technicznie wykonalne i nie prowadzą do kosztów 
niewspółmiernie wysokich w stosunku do korzyści dla środowiska naturalnego.

Poprawka 196
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy przepisy dotyczące 
ochrony wód i gleby są już wdrażane na 
szczeblu krajowym, państwa członkowskie 
nie zobowiązują operatora do oceny stanu 
skażenia gleby i wód gruntowych wskutek 
zastosowanych odpowiednich substancji 
stwarzających zagrożenie, które są 
produkowane lub uwalniane przez daną 
instalację.

Or. en

Uzasadnienie

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.
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Poprawka 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
i w przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza znaczące 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska na skutek dozwolonych 
w pozwoleniu działalności prowadzonych 
przez operatora przed pierwszą 
aktualizacją pozwolenia po …*, oraz 
z uwzględnieniem stanu terenu instalacji 
określonych zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d) 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren, 
uwzględniając jego aktualne 
i zatwierdzone przyszłe użytkowanie, 
przestał stwarzać takie zagrożenie.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
i w przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza zagrożenie 
dla zdrowia ludzi lub dla środowiska na 
skutek dozwolonych w pozwoleniu 
działalności prowadzonych przez operatora 
przed pierwszą aktualizacją pozwolenia po 
…*, oraz z uwzględnieniem stanu terenu 
instalacji określonych zgodnie z art. 12 
ust. 1 lit. d) operator podejmuje niezbędne 
działania mające na celu usunięcie, 
kontrolę, ograniczenie rozprzestrzeniania 
się lub ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, co najmniej w 
takim zakresie, aby teren przestał stwarzać 
takie zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowy fragment dodany przez Radę. Remediacja nie powinna opierać się na 
„zatwierdzonym przyszłym użytkowaniu”, gdyż takie przyszłe zatwierdzone użytkowanie 
rzadko zdarza się w rzeczywistości, gdy instalacja zaprzestaje działalności. Państwa 
członkowskie, w których obowiązują przepisy krajowe w zakresie ochrony gleby, powinny móc 
pójść dalej.

Poprawka 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po 
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ostatecznym zakończeniu działalności 
i w przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza znaczące 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska na skutek dozwolonych 
w pozwoleniu działalności prowadzonych 
przez operatora przed pierwszą 
aktualizacją pozwolenia po …*, oraz 
z uwzględnieniem stanu terenu instalacji 
określonych zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d) 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren, 
uwzględniając jego aktualne 
i zatwierdzone przyszłe użytkowanie, 
przestał stwarzać takie zagrożenie.

ostatecznym zakończeniu działalności 
i w przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza zagrożenie 
dla zdrowia ludzi lub dla środowiska na 
skutek dozwolonych w pozwoleniu 
działalności prowadzonych przez operatora 
przed pierwszą aktualizacją pozwolenia po 
…*, oraz z uwzględnieniem stanu terenu 
instalacji określonych zgodnie z art. 12 
ust. 1 lit. d) operator podejmuje niezbędne 
działania mające na celu usunięcie, 
kontrolę, ograniczenie rozprzestrzeniania 
się lub ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren
przestał stwarzać takie zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony tekst wprowadzony przez Radę.

Poprawka 199
Catherine Soullie

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
i w przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza znaczące 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska na skutek dozwolonych 
w pozwoleniu działalności prowadzonych 
przez operatora przed pierwszą 
aktualizacją pozwolenia po …(dwa lata po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy), oraz z uwzględnieniem stanu 
terenu instalacji określonych zgodnie 
z art. 12 ust. 1 lit. d) operator podejmuje 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, po 
ostatecznym zakończeniu działalności i w 
przypadku gdy skażenie gleby i wód 
podziemnych terenu stwarza znaczące 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska na skutek dozwolonych w 
pozwoleniu działalności prowadzonych 
przez operatora przed pierwszą 
aktualizacją pozwolenia po …(dwa lata po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy), oraz z uwzględnieniem stanu 
terenu instalacji określonych zgodnie z art. 
12 ust. 1 lit. d) operator podejmuje 
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niezbędne działania mające na celu 
usunięcie, kontrolę, ograniczenie 
rozprzestrzeniania się lub ograniczenie 
ilości substancji stwarzających zagrożenie, 
tak aby teren, uwzględniając jego aktualne 
i zatwierdzone przyszłe użytkowanie, 
przestał stwarzać takie zagrożenie.

niezbędne działania mające na celu 
usunięcie, kontrolę, ograniczenie 
rozprzestrzeniania się lub ograniczenie 
ilości substancji stwarzających zagrożenie, 
tak aby teren, uwzględniając jego aktualne,
a także zatwierdzone przez właściwy organ 
w momencie udzielania pierwotnego 
zezwolenia przyszłe użytkowanie, przestał 
stwarzać takie zagrożenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnienie w tym ustępie, że przywrócenie do pierwotnego stanu musi być 
zgodne z aktualnym lub przyszłym wykorzystaniem z uwzględnieniem ryzyka dla środowiska i 
zdrowia ludzkiego. 

Poprawka 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku gdy od operatora nie 
wymaga się przygotowania sprawozdania 
bazowego, o którym mowa w ust. 2, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren, 
uwzględniając jego aktualne 
i zatwierdzone przyszłe użytkowanie, 
przestał stanowić znaczące zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska 
w związku ze skażeniem gleby i wód 
podziemnych na skutek dozwolonej 
w pozwoleniu działalności i 
z uwzględnieniem stanu terenu instalacji 
określonych zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d).

4. W przypadku gdy od operatora nie 
wymaga się przygotowania sprawozdania 
bazowego, o którym mowa w ust. 2, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, co najmniej w 
takim zakresie, aby teren przestał stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska w związku ze skażeniem gleby 
i wód podziemnych na skutek dozwolonej 
w pozwoleniu działalności i 
z uwzględnieniem stanu terenu instalacji 
określonych zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d).

Or. en
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Uzasadnienie

Zmieniono nowy fragment dodany przez Radę. Remediacja nie powinna opierać się na 
„zatwierdzonym przyszłym użytkowaniu”, gdyż takie przyszłe zatwierdzone użytkowanie 
rzadko zdarza się w rzeczywistości, gdy instalacja zaprzestaje działalności. Państwa 
członkowskie, w których obowiązują przepisy krajowe w zakresie ochrony gleby, powinny móc 
pójść dalej.

Poprawka 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku gdy od operatora nie 
wymaga się przygotowania sprawozdania 
bazowego, o którym mowa w ust. 2, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren, 
uwzględniając jego aktualne 
i zatwierdzone przyszłe użytkowanie,
przestał stanowić znaczące zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska 
w związku ze skażeniem gleby i wód 
podziemnych na skutek dozwolonej 
w pozwoleniu działalności i 
z uwzględnieniem stanu terenu instalacji 
określonych zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d).

4. W przypadku gdy od operatora nie 
wymaga się przygotowania sprawozdania 
bazowego, o którym mowa w ust. 2, po 
ostatecznym zakończeniu działalności 
operator podejmuje niezbędne działania 
mające na celu usunięcie, kontrolę, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub 
ograniczenie ilości substancji 
stwarzających zagrożenie, tak aby teren
przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska w związku ze 
skażeniem gleby i wód podziemnych na 
skutek dozwolonej w pozwoleniu 
działalności i z uwzględnieniem stanu 
terenu instalacji określonych zgodnie 
z art. 12 ust. 1 lit. d).

Or. en

(Zmieniony tekst wprowadzony przez Radę. (PE, pierwsze czytanie, art. 25 ust. 4))
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Poprawka 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Artykuł ten interpretowany jest 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 
191 ust. 2 TFUE. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają należyte 
informowanie ogółu społeczeństwa 
poprzez zastosowanie wszelkich 
niezbędnych środków na rzecz spełnienia 
warunków zawartych w niniejszym 
dokumencie.

Or. en

Poprawka 203
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i trzech lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i dziesięciu lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Or. xm

Uzasadnienie

Już art. 7 i 8 stanowią, że operator danej instalacji musi sporządzić sprawozdanie 
z przestrzegania przepisów dotyczących pozwolenia, przekazując informacje o wypadkach i 
naruszeniach warunków, na jakich wydano pozwolenie. Dzięki temu organ posiada zawsze 
wszystkie odnośne informacje. Dodatkowe inspekcje skutkują jedynie dodatkową biurokracją i 
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kosztami dla organów krajowych i dla rolników. W związku z tym dla instalacji o niskim 
ryzyku wystarczające są dziesięcioletnie okresy inspekcji.

Poprawka 204
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i trzech lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie lub równoważnymi 
metodami kontroli oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i pięciu lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe metody kontroli, takie jak elektroniczny monitoring z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informatycznych, stosuje się w coraz większym stopniu i są one dobrą alternatywą 
dla wizyt kontrolnych, mogąc ograniczać obciążenia administracyjne.

Poprawka 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i trzech lat dla 

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i pięciu lat dla 
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instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Or. en

Poprawka 206
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i trzech lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Ustalenie okresu pomiędzy dwiema 
wizytami w terenie oparte jest na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje; okres ten nie przekracza jednego 
roku dla instalacji stwarzających 
największe zagrożenie i pięciu lat dla 
instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Częstotliwość kontroli, która zależy od ryzyka i manifestuje się wizytami w terenie, jest w 
przypadku gospodarstw rolnych niewspółmiernie wysoka. Dotychczasowy wniosek stanowi, że 
operator jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie na temat przestrzegania przepisów 
prawnych odnoszących się do procedur wydawania pozwoleń i musi niezwłocznie zgłaszać 
wszelkie naruszenia. W związku z tym właściwe organy zawsze mają łatwy dostęp do 
wszystkich istotnych informacji. Dla instalacji o niskim ryzyku wystarczające są kontrole 
przeprowadzane co pięć lat. Oceny ryzyka powinny promować systemy, w ramach których 
przeprowadza się regularne kontrole lub inspekcje, takie jak systemy ubezpieczeń rolnych.
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Poprawka 207
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Przy wykonywaniu takiej nierutynowej 
kontroli właściwe organy mogą zażądać 
od operatorów udzielenia informacji 
mających na celu zbadanie istoty 
wypadku, zajścia lub przypadku braku 
zgodności, w tym danych statystycznych 
dotyczących zdrowia.

Or. en

Poprawka 208
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie operatora w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub wdrożeniu równoważnych systemów 
zarządzania środowiskiem.

Or. en

Uzasadnienie

System zarządzania środowiskiem może być pomocny przy remediacji terenu i kontroli 
zanieczyszczeń. Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) nie jest jednak jedynym 
istniejącym systemem środowiskowym. Aby ułatwić wprowadzenie w życie dyrektywy należy 
dopuścić również inne podobne systemy zarządzania środowiskiem, takie jak ISO.
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Poprawka 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub innych akredytowanych systemach 
zgodności branżowej, w ramach których 
przeprowadza się regularne kontrole lub 
inspekcje.

Or. en

Poprawka 210
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub innych akredytowanych systemach 
zgodności branżowej, w ramach których 
przeprowadza się regularne kontrole lub 
inspekcje.

Or. en

Uzasadnienie

Częstotliwość kontroli, która zależy od ryzyka i manifestuje się wizytami w terenie, jest w 
przypadku gospodarstw rolnych niewspółmiernie wysoka. Dotychczasowy wniosek stanowi, że 
operator jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie na temat przestrzegania przepisów 
prawnych odnoszących się do procedur wydawania pozwoleń i musi niezwłocznie zgłaszać 
wszelkie naruszenia. W związku z tym właściwe organy zawsze mają łatwy dostęp do 
wszystkich istotnych informacji. Dla instalacji o niskim ryzyku wystarczające są kontrole 
przeprowadzane co pięć lat. Oceny ryzyka powinny promować systemy, w ramach których 
przeprowadza się regularne kontrole lub inspekcje, takie jak systemy ubezpieczeń rolnych.



PE439.995v01-00 32/84 AM\810289PL.doc

PL

Poprawka 211
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub w innym równoważnym 
znormalizowanym systemie 
ekozarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

W europejskich gałęziach przemysłu powszechnie stosowany jest ogólnoświatowy system 
zarządzania środowiskiem ISO 14001. W prawodawstwie należy zatem dopuścić stosowanie 
także innych znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem równoważnych EMAS.

Poprawka 212
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub w równoważnym znormalizowanym 
systemie ekozarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Rada proponuje, aby częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy 
uwzględniała między innymi udział instalacji w europejskim systemie ekozarządzania EMAS.
W różnych krajach szerzej stosowane są jednak inne systemy zarządzania środowiskiem, takie 
jak ISO 14001. Udział w takich równoważnych systemach zarządzania środowiskiem należy 
również wziąć pod uwagę.
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Poprawka 213
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS).

c) uczestnictwie w systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
lub ISO 14001.

Or. en

Uzasadnienie

Przy sporządzaniu planów kontroli należy w każdym razie brać pod uwagę oprócz EMAS 
również stosowanie przez operatorów systemu zarządzania zgodnego z ISO 14001. Niniejsza 
poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stanowiskiem Rady a poprawką 44 z 
pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 214
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Projekt sprawozdania przesyła się danemu 
operatorowi, a sprawozdanie ostateczne 
udostępnia się publicznie zgodnie 
z przepisami dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska w terminie trzech miesięcy od 
daty wizyty w terenie.

Projekt sprawozdania przesyła się danemu 
operatorowi w terminie dwóch miesięcy od 
daty wizyty w terenie, a sprawozdanie 
ostateczne udostępnia się publicznie 
w terminie trzech miesięcy od daty tej 
wizyty zgodnie z przepisami art. 3 
dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
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disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Poprawka 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) przyznaniu odstępstwa na mocy art. 15 
ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na duże znaczenie decyzji o ewentualnym przyznaniu odstępstw od BAT, zgodnie z 
wymogami konwencji z Aarhus społeczeństwo powinno brać udział w procesie decyzyjnym. 

Poprawka 216
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a) i b)
także przez Internet – następujące 
informacje:

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a) – f) i 
ust. 3 także przez Internet – następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Jest to częściowe przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania.
Aby podać te informacje do wiadomości publicznej, należy je udostępnić w internecie.
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Poprawka 217
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a) i b)
także przez Internet – następujące 
informacje:

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a) – f) i 
ust. 3 także przez Internet – następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zobowiązania Konwencji z Aarhus i stanowisko PE w sprawie poprawy 
przejrzystości, informacje udostępniane online nie powinny być ograniczone do informacji 
wymienionych w lit. a) i b). Dostęp online do dokumentów ma dla obywateli kluczowe 
znaczenie, ponieważ zazwyczaj nie mają oni łatwego dostępu do lokalnych rejestrów, a okresy 
konsultacji są ograniczone przepisami. Podobnie bez dostępu online obywatele pracujący w 
normalnych godzinach pracy mieliby ograniczoną zdolność zasięgania informacji w 
rejestrach publicznych, które są zwykle otwarte jedynie w tych godzinach.

Poprawka 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a) i b) 
także przez Internet – następujące 
informacje:

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, 
ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji 
pozwolenia właściwy organ udostępnia 
publicznie – w odniesieniu do lit. a), b) i f) 
także przez Internet – następujące 
informacje:

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania PE.)
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Uzasadnienie

Poprawka 219
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 28 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
obiektów energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc dostarczona 
w paliwie jest równa lub większa niż 50 
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa.

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
obiektów energetycznego spalania, których 
całkowita wykorzystana moc dostarczona 
w paliwie jest większa niż 50 MW, 
niezależnie od rodzaju wykorzystanego 
paliwa.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wyłączyć z zakresu stosowania instalacje sanitarne i wyposażenie awaryjne, które 
zazwyczaj z powodów bezpieczeństwa posiadają rezerwową moc większą o ok. 30-50% w 
stosunku do mocy rzeczywiście wykorzystanej.

Poprawka 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 28 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
obiektów energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc dostarczona 
w paliwie jest równa lub większa niż 50 
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa.

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
obiektów energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc dostarczona 
w paliwie jest równa lub większa niż 20 
MW, niezależnie od rodzaju 
wykorzystanego paliwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca proponowany przez Komisję próg w wysokości 20MW. Jeżeli poprawka 
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ta zostanie przyjęta, powinna odnosić się do całego tekstu. Zgodnie z przeprowadzoną przez 
Komisję oceną wpływu obniżenie progu zdolności do 20 MW uwzględni najwyższe poziomy 
emisji i spowoduje opłacalną redukcję najważniejszych substancji zanieczyszczających.
Związane z tym szacunkowe korzyści dla zdrowia zamkną się w przedziale od 1 do 2,6 mld 
EUR (nie licząc korzyści dla środowiska naturalnego).

Poprawka 221
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Wszystkie pozwolenia dla instalacji 
obejmujących obiekty energetycznego 
spalania, którym przyznano wyłączenie, 
o którym mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy 
2001/80/WE, i które są w eksploatacji po 
dniu 1 stycznia 2016 r., zawierają warunki 
zapewniające, aby emisje do powietrza 
z tych obiektów nie przekraczały 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 2.

Wszystkie pozwolenia dla instalacji 
obejmujących obiekty energetycznego 
spalania, którym przyznano wyłączenie, 
o którym mowa w art. 4 ust. 4 dyrektywy 
2001/80/WE, i które są w eksploatacji po 
dniu 1 stycznia 2016 r., zawierają warunki 
zapewniające, aby emisje do powietrza 
z tych obiektów nie przekraczały 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1.

Or. it

Uzasadnienie

Chodzi o obiekty istniejące, na które należy nałożyć limity emisji dotyczące obiektów 
istniejących (załącznik V część 1), a nie nowych (załącznik V część 2).

Poprawka 222
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy a - c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania objęte 
krajowymi planami emisji w państwach 
członkowskich, które zostały zgodnie z 
prawem ustanowione na mocy art. 4 ust. 6 
dyrektywy 2001/80/WE, począwszy od 
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2016 r. mogą nadal stosować ten plan, aby 
zmniejszyć poziom swej całkowitej rocznej 
emisji, który należy osiągnąć dzięki 
zastosowaniu dopuszczalnych wartości 
emisji określonych w części 1 załącznika 
V.
Obiekty energetycznego spalania objęte 
tym planem mogą zostać zwolnione 
z wymogu przestrzegania dopuszczalnych 
wielkości emisji, o których mowa w części 
1 załącznika V lub, w stosownych 
przypadkach, z wymogu przestrzegania 
stopni odsiarczania, o których mowa 
w art. 31.
Przestrzega się co najmniej 
dopuszczalnych wielkości emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu 
określonych w pozwoleniu dla danego 
obiektu energetycznego spalania mającym 
zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r. 
w szczególności w związku z wymogami 
dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE.

Or. en

Poprawka 223
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. W przypadku rozbudowy obiektu 
energetycznego spalania, dopuszczalne 
wielkości emisji określone w załączniku V 
część 2 mają zastosowanie do 
rozbudowanej części obiektu, której 
dotyczy zmiana, oraz ustala się je 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W razie 
zmiany w obiekcie energetycznego 
spalania, która może mieć wpływ na 
środowisko i która dotyczy części obiektu 

7. W przypadku rozbudowy obiektu 
energetycznego spalania, dopuszczalne 
wielkości emisji określone w załączniku V 
część 2 mają zastosowanie do 
rozbudowanej części obiektu, której 
dotyczy zmiana, oraz ustala się je 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W razie 
zmiany w obiekcie energetycznego 
spalania, która może mieć wpływ na 
środowisko i która dotyczy części obiektu 
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o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
w wysokości 50 MW lub więcej, 
dopuszczalne wielkości emisji określone 
w załączniku V część 2 mają zastosowanie 
do tej części obiektu, która zmieniła się 
w stosunku do całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie całego obiektu 
energetycznego spalania.

o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
w wysokości 20 MW lub więcej, 
dopuszczalne wielkości emisji określone 
w załączniku V część 2 mają zastosowanie 
do tej części obiektu, która zmieniła się 
w stosunku do całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie całego obiektu 
energetycznego spalania.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 57 z pierwszego czytania. Instalacje te są poważnym źródłem emisji i 
w związku z tym powinny zostać objęte zakresem regulacji, jak pierwotnie proponowała 
Komisja. Także aby zachować spójność z dyrektywą o unijnym systemie handlu emisjami (EU 
ETS), należy obniżyć próg do poziomu 20MW.

Poprawka 224
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. W przypadku rozbudowy obiektu 
energetycznego spalania, dopuszczalne
wielkości emisji określone w załączniku V 
część 2 mają zastosowanie do 
rozbudowanej części obiektu, której 
dotyczy zmiana, oraz ustala się je 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W razie 
zmiany w obiekcie energetycznego 
spalania, która może mieć wpływ na 
środowisko i która dotyczy części obiektu 
o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
w wysokości 50 MW lub więcej, 
dopuszczalne wielkości emisji określone 
w załączniku V część 2 mają zastosowanie 
do tej części obiektu, która zmieniła się 
w stosunku do całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie całego obiektu 
energetycznego spalania.

7. W przypadku rozbudowy obiektu 
energetycznego spalania, dopuszczalne 
wielkości emisji określone w załączniku V 
część 2 mają zastosowanie do 
rozbudowanej części obiektu, której 
dotyczy zmiana, oraz ustala się je 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W razie 
zmiany w obiekcie energetycznego 
spalania, która może mieć wpływ na 
środowisko i która dotyczy części obiektu 
o wykorzystanej mocy dostarczonej 
w paliwie w wysokości przekraczającej 50 
MW, dopuszczalne wielkości emisji 
określone w załączniku V część 2 mają 
zastosowanie do tej części obiektu, która 
zmieniła się w stosunku do całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
całego obiektu energetycznego spalania.
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Or. it

Uzasadnienie

Należy wyłączyć instalacje sanitarne i wyposażenie awaryjne, które zazwyczaj z powodów 
bezpieczeństwa posiadają rezerwową moc większą o ok. 30-50% w stosunku do mocy 
rzeczywiście wykorzystanej.

Poprawka 225
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 8 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) silniki Diesla; a) silniki Diesla i silniki gazowe;

Or. en

Uzasadnienie

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Poprawka 226
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 8 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) silniki Diesla; a) silniki Diesla na niepołączonych ze 
sobą terenach odosobnionych i 
wyspiarskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Operacyjne osobliwości silników spalinowych (silników Diesla) napędzanych paliwami 
ciekłymi, w szczególności w układach izolowanych elektrycznie, takich jak niepołączone 
wyspy, zostały powszechnie uznane.

Poprawka 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 9

Stanowisko Rady Poprawka

9. Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik, Komisja dokonuje przeglądu 
potrzeby określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w całej Unii oraz potrzeby 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V, dla 
następujących obiektów energetycznego 
spalania:

skreślony

a) obiektów energetycznego spalania, 
o których mowa w ust. 8;

b) obiektów energetycznego spalania 
w obrębie rafinerii opalanych 
pozostałościami po destylacji 
i konwersji w procesie rafinacji ropy 
naftowej wykorzystywanymi na własne 
potrzeby jako samodzielne paliwo lub 
razem z innymi paliwami, 
uwzględniając specyfikę systemów 
energetycznych rafinerii;

c)  obiektów energetycznego spalania 
opalanych gazami innymi niż gaz 
ziemny;

d)  obiektów energetycznego spalania 
w instalacjach chemicznych 
wykorzystujących na własne potrzeby 
płynne pozostałości poprodukcyjne 
jako paliwo niekomercyjne.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
składa sprawozdanie z wyników tego 
przeglądu Parlamentowi Europejskiemu 
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i Radzie, w stosownych przypadkach wraz 
z wnioskiem legislacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce dokonano skreślenia przeglądu wprowadzonego przez Radę. Niewłaściwe jest 
przewidywanie wyłączenia rafinerii lub przemysłu chemicznego z zakresu wartości 
dopuszczalnych na mocy rozdziału III.

Poprawka 228
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 9 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

9. Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik, Komisja dokonuje przeglądu 
potrzeby określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w całej Unii oraz potrzeby 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V, dla 
następujących obiektów energetycznego 
spalania:

9. Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik charakterystycznych dla każdego 
sektora Komisja dokonuje przeglądu 
potrzeby określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w całej Unii oraz potrzeby 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V, dla 
następujących obiektów energetycznego 
spalania:

Or. en

Poprawka 229
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 9 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

9. Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik, Komisja dokonuje przeglądu 
potrzeby określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w całej Unii oraz potrzeby 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V, dla 

9. Na podstawie najlepszych dostępnych 
technik Komisja może dokonać przeglądu 
potrzeby określenia dopuszczalnych 
wielkości emisji w całej Unii oraz potrzeby 
zmiany dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V, aby w razie 
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następujących obiektów energetycznego 
spalania:

potrzeby dostosować je do poziomów 
emisji związanych z najlepszymi 
dostępnymi technikami, dla następujących 
obiektów energetycznego spalania:

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowy artykuł dotyczący przeglądu dodany przez Radę.
Jest nie do przyjęcia, aby przemysł naftowy i chemiczny był zwolniony z przestrzegania 
wiążących dopuszczalnych wartości emisji na mocy rozdziału III – gdyby dopuszczalne 
wielkości emisji zostały dostosowane do tego sektora, należy zastrzec, że będzie to zgodne z 
BAT.

Poprawka 230
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 9 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja składa 
sprawozdanie z wyników tego przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
w stosownych przypadkach wraz 
z wnioskiem legislacyjnym.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja składa 
sprawozdanie z wyników tego 
ewentualnego przeglądu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskiem 
legislacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowy artykuł dotyczący przeglądu dodany przez Radę. Jest nie do przyjęcia, aby 
przemysł naftowy i chemiczny był zwolniony z przestrzegania wiążących dopuszczalnych 
wartości emisji na mocy rozdziale III – gdyby dopuszczalne wielkości emisji zostały 
dostosowane do tego sektora, należy zastrzec, że będzie to zgodne z BAT.
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Poprawka 231
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 9 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

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 zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. it

Uzasadnienie

Dopuszczalne wielkości emisji ustalone w dyrektywie 2001/80/WE są przejęte w wielu 
miejscach z projektu przekształcenia. Z powodu pewności prawnej powyższy cel wspólnego 
stanowiska musi być wyraźnie sformułowany.

Poprawka 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 31

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania opalanych lokalnym paliwem 
stałym, które z uwagi na właściwości tego 
paliwa nie mogą przestrzegać 
dopuszczalnych wielkości emisji dla 
dwutlenku siarki, o których mowa 
w art. 30 ust. 2 i 3, państwa członkowskie 
mogą stosować w ich miejsce minimalne 
stopnie odsiarczania określone 
w załączniku V część 5, zgodnie 
z zasadami zgodności określonymi 
w części 6 tego załącznika.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

W poprawce usunięto nowy artykuł wprowadzony przez Radę.

Poprawka 233
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 31

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania opalanych lokalnym paliwem 
stałym, które z uwagi na właściwości tego 
paliwa nie mogą przestrzegać 
dopuszczalnych wielkości emisji dla 
dwutlenku siarki, o których mowa w art. 30 
ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą 
stosować w ich miejsce minimalne stopnie 
odsiarczania określone w załączniku V 
część 5, zgodnie z zasadami zgodności 
określonymi w części 6 tego załącznika.

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania opalanych lokalnym paliwem 
stałym, które z uwagi na właściwości tego 
paliwa nie mogą przestrzegać 
dopuszczalnych wielkości emisji dla 
dwutlenku siarki, o których mowa w art. 30 
ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą 
stosować w ich miejsce, najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2017 r., minimalne 
stopnie odsiarczania określone 
w załączniku V część 5, zgodnie 
z zasadami zgodności określonymi 
w części 6 tego załącznika oraz po 
wcześniejszym zatwierdzeniu przez 
właściwy organ sprawozdania 
technicznego, o którym mowa w art. 72 
ust. 4 lit. a).
W terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 
Komisja oceni, czy można przyznać 
przedłużenie minimalnych stopni 
odsiarczania określonych w części 5 
załącznika V, biorąc w szczególności pod 
uwagę najlepsze dostępne techniki i 
korzyści uzyskane dzięki zmniejszeniu 
emisji SO2.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowe odstępstwa wprowadzone przez Radę.
Państwa członkowskie, które mają obiekty stosujące specjalny stopień odsiarczania, muszą 
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zapewnić techniczne uzasadnienie braku możliwości regularnego przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Stanowisko Rady
Artykuł 32

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 32 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wdrażanie przejściowego planu krajowego poskutkuje zwiększonymi poziomami emisji.
Przepis ten może prowadzić do zakłócenia konkurencji w UE, jako że niektóre obiekty 
spalania poczyniły już inwestycje na rzecz zgodności z odnośnymi dopuszczalnymi 
wielkościami emisji, jak również dlatego, że nie wszystkie państwa członkowskie wprowadzą 
przejściowy plan krajowy.

Poprawka 235
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek o 
pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. W 
odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek o 
pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. W 
odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
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tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia płynnego przejścia data zakończenia przejściowych planów krajowych 
powinna być ustalona na 2023 rok.

Poprawka 236
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

Or. en

Uzasadnienie

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
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completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Poprawka 237
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2018 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

Or. en

Uzasadnienie

Okres wprowadzania przejściowych planów krajowych przewidziany w stanowisku Rady jest 
zbyt długi i może utrudnić realizację celów Unii w zakresie jakości powietrza, określonych w 
szczególności w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli 
Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został 
ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.
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Poprawka 238
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. 
W przypadku turbin gazowych plan 
obejmuje jedynie emisje tlenków azotu.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą opracować i wdrażać 
przejściowy plan krajowy obejmujący 
obiekty energetycznego spalania, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia przed 
dniem 27 listopada 2002 r. lub których 
operator złożył kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem 
że obiekt ten oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
W odniesieniu do każdego obiektu 
energetycznego spalania objętego planem 
plan ten obejmuje emisje co najmniej 
jednego z następujących zanieczyszczeń: 
tlenki azotu, dwutlenek siarki * i pył. 
W przypadku turbin gazowych i silników 
gazowych plan obejmuje jedynie emisje 
tlenków azotu i tlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Tlenek węgla należy uwzględnić w przejściowych planach krajowych, jeśli dopuszczalne 
wielkości emisji CO są określone w dyrektywie w sprawie obiektów energetycznego spalania 
opalanych gazem. Dyrektywa w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) nie 
obejmowała silników gazowych. Jeśli silniki gazowe pozostaną objęte zakresem nowej 
dyrektywy, powinno być możliwe włączenie takich obiektów w przejściowe plany krajowe.

Poprawka 239
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pułap na rok 2016 wylicza się na Pułap na rok 2016 wylicza się na 
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podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w 
załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów w 
załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułap na lata 2019 i 2020
wylicza się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017 i 2018
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2019 r.

podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w 
załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów w 
załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułapy na lata 2022 i 2023
wylicza się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata od 2017 do 2021
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2022 r.

Or. xm

Uzasadnienie

Aby zapewnić płynne przejście, najlepiej byłoby, aby końcowym terminem przejściowych 
planów krajowych był rok 2023.

Poprawka 240
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych i silników gazowych 
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wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów 
w załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułap na lata 2019 i 2020 
wylicza się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017 i 2018 
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2019 r. 

stosuje się dopuszczalne wielkości emisji 
dla tlenków azotu i tlenku węgla określone 
dla takich obiektów w załączniku VI część 
B do dyrektywy 2001/80/WE. Pułap na lata 
2019 i 2020 wylicza się na podstawie 
odpowiednich dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w załączniku V część 1 
do niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017 i 2018 
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2019 r.

Or. en

Uzasadnienie

Tlenek węgla należy uwzględnić w przejściowych planach krajowych, jeśli dopuszczalne 
wielkości emisji CO są określone w dyrektywie w sprawie obiektów energetycznego spalania 
opalanych gazem. Dyrektywa w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) nie 
obejmowała silników gazowych. Jeśli silniki gazowe pozostaną objęte zakresem nowej 
dyrektywy, powinno być możliwe włączenie takich obiektów w przejściowe plany krajowe.

Poprawka 241
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów 
w załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułap na lata 2019 i 2020

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 
odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów 
w załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułap na rok 2022 wylicza 



PE439.995v01-00 52/84 AM\810289PL.doc

PL

wylicza się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017 i 2018
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2019 r. 
Zaprzestanie eksploatacji obiektu objętego 
przejściowym planem krajowym lub 
wyłączenia tego obiektu z zakresu 
rozdziału III nie oznacza możliwości 
zwiększenia całkowitych rocznych emisji 
z pozostałych obiektów objętych planem.

się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017-2021
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2022 r. 
Zaprzestanie eksploatacji obiektu objętego 
przejściowym planem krajowym lub 
wyłączenia tego obiektu z zakresu 
rozdziału III nie oznacza możliwości 
zwiększenia całkowitych rocznych emisji 
z pozostałych obiektów objętych planem.

Or. en

Uzasadnienie

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Poprawka 242
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych
przypadkach, na podstawie stopni 

Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
w załącznikach III-VII do dyrektywy 
2001/80/WE lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie stopni 



AM\810289PL.doc 53/84 PE439.995v01-00

PL

odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów 
w załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułap na lata 2019 i 2020 
wylicza się na podstawie odpowiednich 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załączniku V część 1 do 
niniejszej dyrektywy lub, w stosownych 
przypadkach, na podstawie odpowiednich 
stopni odsiarczania określonych 
w załączniku V część 1 do niniejszej 
dyrektywy. Pułapy na lata 2017 i 2018 
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2019 r.

odsiarczania określonych w załączniku III 
do dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku 
turbin gazowych stosuje się dopuszczalne 
wielkości emisji dla tlenków azotu 
określone dla takich obiektów 
w załączniku VI część B do dyrektywy 
2001/80/WE. Pułapy na lata 2017 i 2018 
określa się w sposób zapewniający liniowy 
spadek pułapów między 2016 a 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki tegoż autora dotyczącej art. 32 pkt 1 stanowiska Rady.

Poprawka 243
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Przejściowy plan krajowy zawiera także 
przepisy dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości zgodne z przepisami 
wykonawczymi ustanowionymi zgodnie 
z art. 41 lit. b), jak również środki 
przewidziane dla każdego obiektu w celu 
zapewnienia terminowej zgodności 
z dopuszczalnymi wielkościami emisji, 
które będą miały zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2021 r.

4. Przejściowy plan krajowy zawiera także 
przepisy dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości zgodne z przepisami 
wykonawczymi ustanowionymi zgodnie 
z art. 41 lit. b), jak również środki 
przewidziane dla każdego obiektu w celu 
zapewnienia terminowej zgodności 
z dopuszczalnymi wielkościami emisji, 
które będą miały zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2024 r.

Or. it
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia płynnego przejścia data zakończenia przejściowych planów krajowych 
powinna być ustalona na 2023 rok.

Poprawka 244
Jutta Haug

Stanowisko Rady
Artykuł 32 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 32a
W przypadku obiektów energetycznego 
spalania, którym udzielono pozwolenia 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym 
terminem, właściwy organ może przyznać 
wyrażony w godzinach czas 
funkcjonowania w ciągu roku dłuższy niż 
określono w częściach 1, 2, 4 i 6 
załącznika V pod warunkiem oddania 
obiektu do użytkowania nie później niż w 
dniu 27 listopada 2003 r. i zastosowania 
bardziej rygorystycznej dopuszczalnej 
wartości emisji, która w skali rocznej 
prowadzi do poziomu ochrony środowiska 
naturalnego równoważnego temu 
rodzajowi zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo jest przeznaczone dla tych operatorów, którzy wprowadzili wczesne działania na 
rzecz redukcji emisji, i nie ma za zadanie karania z mocą wsteczną za inwestycje już 
spełniające bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji. Obiekty objęte niniejszym 
odstępstwem powinny móc działać przez większą liczbę godzin w ciągu roku, pod warunkiem 
uzyskania takiego samego poziomu ochrony środowiska naturalnego. Odstępstwo to jest 
zgodne z załącznikiem V część 1 nr 2, 4 i 6, a także z pierwszym czytaniem w PE oraz 
stanowiskiem PE.
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Poprawka 245
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 32 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 32 a
W przypadku obiektów energetycznego 
spalania stosujących paliwa stałe, którym 
udzielono pozwolenia przed dniem 27 
listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym terminem, właściwy organ może 
przyznać wyrażony w godzinach czas 
funkcjonowania w ciągu roku dłuższy niż 
określono w częściach 1 i 2 załącznika V 
pod warunkiem oddania obiektu do 
użytkowania nie później niż w dniu 27 
listopada 2003 r. i wprowadzenia w nim 
lub zmodernizowania przed dniem …* 
środków technicznych na rzecz 
zmniejszenia emisji SO2 zgodnie z 
wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 
2008/1/WE. Takie obiekty energetycznego 
spalania mogą być zwolnione z obowiązku 
przestrzegania dopuszczalnych wartości 
emisji dla SO2, o których mowa w 
tabelach w częściach 1 i 2 załącznika V. 
Dopuszczalne wartości emisji określone w 
pozwoleniach wydanych dla tych 
obiektów, w szczególności zgodnie z 
wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 
2008/1/WE, powinny przynajmniej zostać 
utrzymane, ale nie przekraczają 400 
mg/Nm ³.
 _________
* Dz.U.: Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa dla istniejących obiektów wykorzystujących paliwa stałe powinny działać w taki 
sposób, żeby operatorzy, którzy terminowo wprowadzili lub zmodernizowali sprzęt redukujący 
emisję zgodnie z wymogami dokumentu dotyczącego dużych instalacji spalania, nie byli 



PE439.995v01-00 56/84 AM\810289PL.doc

PL

karani z mocą wsteczną za wczesne przyjęcie środków. Jednak takie obiekty powinny mieć 
obowiązek osiągnięcia przynajmniej najbardziej rygorystycznej dopuszczalnej wartości emisji 
przewidzianej w LCPD (załącznik III A), które mają stosować nowe i istniejące obiekty 
odpowiednio zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 2001/80/WE (równowartość 400 
mg/Nm3).

Poprawka 246
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Artykuł 32 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 32a
W przypadku obiektów energetycznego 
spalania, którym udzielono pozwolenia 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym 
terminem, właściwy organ może przyznać 
wyrażony w godzinach czas 
funkcjonowania w ciągu roku dłuższy niż 
określono w częściach 1, 2, 4 i 6 
załącznika V pod warunkiem oddania 
obiektu do użytkowania nie później niż w 
dniu 27 listopada 2003 r. i zastosowania 
bardziej rygorystycznej dopuszczalnej 
wartości emisji, która w skali rocznej 
prowadzi do poziomu ochrony środowiska 
naturalnego równoważnego temu 
rodzajowi zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa powinny być zaplanowane w sposób bardziej elastyczny, tak aby operatorzy, 
które wprowadzili wczesne działania na rzecz redukcji emisji, nie byli karani z mocą 
wsteczną. Objęte niniejszym odstępstwem obiekty spełniające już bardziej rygorystyczne 
dopuszczalne wielkości emisji powinny móc działać przez większą liczbę godzin w ciągu roku, 
pod warunkiem uzyskania takiego samego poziomu ochrony środowiska naturalnego.
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Poprawka 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Stanowisko Rady
Artykuł 33

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 33 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten może wywołać zakłócenia konkurencji we Wspólnocie, jako że objęte nim obiekty 
spalania nie muszą inwestować w najlepsze dostępne techniki, aby działać zgodnie z 
odnośnymi dopuszczalnymi wartościami emisji. Przepis ten może też zaszkodzić celom UE w 
zakresie ochrony środowiska ustalonym na rok 2020 w strategii tematycznej Komisji 
dotyczącej zanieczyszczenia powietrza mającej na celu ograniczenie do 2020 r. emisji SO2 o 
82%, a emisji NOx o 60% w porównaniu z ich wartościami z roku 2000.

Poprawka 248
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. obiekty 
energetycznego spalania mogą być 
zwolnione z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, z przestrzegania stopni 
odsiarczania, o których mowa w art. 31, 
a także z włączenia ich do przejściowego 
planu krajowego, o którym mowa 
w art. 32, o ile spełnione są następujące 
warunki:

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. obiekty 
energetycznego spalania mogą być 
zwolnione z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, z przestrzegania stopni 
odsiarczania, o których mowa w art. 31, 
a także z włączenia ich do przejściowego 
planu krajowego, o którym mowa 
w art. 32, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonej żywotności 
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przewidziany w stanowisku Rady jest zbyt długi i może utrudnić realizację celów Unii w 
zakresie jakości powietrza, określonych w szczególności w strategii tematycznej dotyczącej 
zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest 
dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.

Poprawka 249
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. obiekty 
energetycznego spalania mogą być 
zwolnione z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, z przestrzegania stopni 
odsiarczania, o których mowa w art. 31, 
a także z włączenia ich do przejściowego 
planu krajowego, o którym mowa 
w art. 32, o ile spełnione są następujące 
warunki:

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. obiekty 
energetycznego spalania mogą być 
zwolnione z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, z przestrzegania stopni 
odsiarczania, o których mowa w art. 31, 
a także z włączenia ich do przejściowego 
planu krajowego, o którym mowa 
w art. 32, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest bardziej spójna z innymi celami europejskimi, takimi jak strategia 
tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza.

Poprawka 250
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 
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stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2023 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 20 
000 czasu funkcjonowania;

stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2020 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 
20 000 godzin czasu funkcjonowania;

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonej żywotności 
przewidziany w stanowisku Rady jest zbyt długi i może utrudnić realizację celów Unii w 
zakresie jakości powietrza, określonych w szczególności w strategii tematycznej dotyczącej 
zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest 
dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.

Poprawka 251
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2023 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 20 
000 czasu funkcjonowania;

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2020 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 
20 000 godzin czasu funkcjonowania;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest bardziej spójna z innymi celami europejskimi, takimi jak strategia 
tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza.
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Poprawka 252
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2023 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 20 
000 czasu funkcjonowania;

a) operator obiektu energetycznego 
spalania zobowiązuje się – w pisemnym 
oświadczeniu przedstawionym 
właściwemu organowi najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2014 r. – że, począwszy od dnia 1 
stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 
31 grudnia 2023 r., nie będzie 
eksploatował obiektu przez więcej niż 
30 000 godzin czasu funkcjonowania;

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa wprowadzone przez Radę są bardzo ważne dla bezpieczeństwa dostaw energii w 
krytycznych latach 2016-2023, kiedy to cele „pakietu ekologicznego” muszą być realizowane 
równocześnie. Czas funkcjonowania w przypadku istniejących jednostek, które mają być 
wyłączone, powinien zostać w okresie 01.01.2016-31.12.2023 zwiększony do 30 000 godzin 
(przypadek ogólny) dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, biorąc pod uwagę 
fakt, że takie jednostki w warunkach obciążenia podstawowego działają z ograniczeniami 
technicznymi (nie są w stanie funkcjonować poniżej minimalnego obciążenia techniczne lub 
przy często zmieniających się obciążeniach).

Poprawka 253
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku obiektu energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie przekraczającej 
1 500 MW, który rozpoczął eksploatację 
przed dniem 31 grudnia 1986 r. i jest 
opalany lokalnymi paliwami stałymi 
o wartości opałowej netto poniżej 5 800 
kJ/kg, zawartości wilgoci powyżej 45% 

4. W przypadku obiektów energetycznego 
spalania opalanych lokalnymi paliwami 
stałymi o wartości opałowej netto poniżej 5 
800 kJ/kg, zawartości wilgoci powyżej 
45% wagowo, połączonej zawartości 
wilgoci i popiołu powyżej 60% wagowo 
i zawartości tlenku wapnia powyżej 10%, 
czas funkcjonowania, o którym mowa 
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wagowo, połączonej zawartości wilgoci 
i popiołu powyżej 60% wagowo 
i zawartości tlenku wapnia powyżej 10%, 
czas funkcjonowania, o którym mowa 
w ust. 1 lit. a) wynosi 32 000 godzin.

w ust. 1 lit. a), wynosi 50 000 godzin.

Or. en

Uzasadnienie

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Poprawka 254
Antonio Masip Hidalgo

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. W przypadku obiektu energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej większej niż 900 MW, który 
rozpoczął działalność przed dniem 31 
grudnia 1975 r. i jest opalany mieszaniną 
gazów o niskiej wartości opałowej 
pochodzących z procesu hutniczego oraz 
węgla, tak że energia pochodząca z tego 
węgla stanowi 1,5-krotność energii 
dostarczonej przez gazy, czas 
funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), wynosi 32 000 godzin.

Or. en
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Poprawka 255
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. W przypadku obiektów energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej większej niż 900 MW, którym 
pierwsze pozwolenie przyznano po dniu 1 
lipca 1987 r. i które są opalane 
mieszaniną gazów o niskiej wartości 
opałowej pochodzących z procesu 
hutniczego i węgla, tak że energia 
pochodząca z tego węgla stanowi 1,5-
krotność energii dostarczonej przez gazy, 
czas funkcjonowania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a), wynosi 32 godzin.

Or. en

Poprawka 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. obiekt 
energetycznego spalania może być 
zwolniony 
z przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji, o których mowa w art. 30 ust. 2,
i z przestrzegania stopni odsiarczania, 
o których mowa w art. 31, o ile spełnione 
są następujące warunki:

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. obiekt 
energetycznego spalania może być 
zwolniony z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2, i z przestrzegania 
stopni odsiarczania, o których mowa 
w art. 31, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmienia nowy artykuł wprowadzony przez Radę.
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Poprawka 257
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. obiekt 
energetycznego spalania może być 
zwolniony 
z przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji, o których mowa w art. 30 ust. 2, 
i z przestrzegania stopni odsiarczania, 
o których mowa w art. 31, o ile spełnione 
są następujące warunki:

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. obiekt 
energetycznego spalania może być 
zwolniony z przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji, o których 
mowa w art. 30 ust. 2, i z przestrzegania 
stopni odsiarczania, o których mowa 
w art. 31, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonej żywotności 
przewidziany w stanowisku Rady jest zbyt długi, a zakres stosowania – zbyt szeroki. Ich 
utrzymanie utrudniałoby realizację celów Unii w zakresie jakości powietrza, określonych w 
szczególności w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli 
Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został 
ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.

Poprawka 258
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a) 

Stanowisko Rady Poprawka

a) całkowita nominalna moc obiektu 
energetycznego spalania dostarczona 
w paliwie nie przekracza 200 MW;

a) w przypadku centralnego ogrzewania 
całkowita nominalna moc obiektu 
energetycznego spalania dostarczona w 
paliwie nie przekracza 200 MW, a w 
przypadku obiektów CHP o wysokiej 
wydajności jest zgodna z ustaleniami 
dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji 
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w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło 
użytkowe na rynku wewnętrznym energii1;

____

Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.

Or. it

Uzasadnienie

W odniesieniu do scentralizowanej produkcji energii cieplnej należy uwzględnić także 
specyfikę technologii CHP w porównaniu z innymi obiektami energetycznego spalania z 
uwagi na wysoką wydajność energetyczną (uznaną w szóstym programie działania na rzecz 
środowiska 2002) i związany z tym niższy poziom emisji. Należałoby jednakże przyznać 
wszystkim obiektom CHP traktowanie analogiczne do tego, jakie jest zarezerwowane dla 
obiektów scentralizowanej produkcji energii cieplnej, żeby propagować kogenerację.

Poprawka 259
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) całkowita nominalna moc obiektu 
energetycznego spalania dostarczona 
w paliwie nie przekracza 200 MW;

a) całkowita nominalna moc obiektu 
energetycznego spalania dostarczona 
w paliwie nie przekracza 150 MW;

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonej żywotności 
przewidziany w stanowisku Rady jest zbyt długi, a zakres stosowania – zbyt szeroki. Ich 
utrzymanie utrudniałoby realizację celów Unii w zakresie jakości powietrza, określonych w
szczególności w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli 
Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został 
ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.
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Poprawka 260
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) co najmniej 50% produkcji ciepła 
użytkowego obiektu (średnia krocząca 
z pięciu lat) dostarczanych jest w postaci 
pary lub gorącej wody do publicznej sieci 
ciepłowniczej; 

c) co najmniej 50% produkcji ciepła 
użytkowego obiektu (średnia krocząca 
z pięciu lat) dostarczanych jest w postaci 
pary lub gorącej wody do publicznej sieci 
ciepłowniczej lub do innych instalacji 
zasilanych przez technologię CHP;

Or. it

Uzasadnienie

W odniesieniu do scentralizowanej produkcji energii cieplnej należy uwzględnić także 
specyfikę technologii CHP w porównaniu z innymi obiektami energetycznego spalania z 
uwagi na wysoką wydajność energetyczną (uznaną w szóstym programie działania na rzecz 
środowiska 2002) i związany z tym niższy poziom emisji. Należałoby jednakże przyznać 
wszystkim obiektom CHP traktowanie analogiczne do tego, jakie jest zarezerwowane dla 
obiektów scentralizowanej produkcji energii cieplnej, żeby propagować kogenerację.

Poprawka 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) w tym okresie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu określone w jego pozwoleniu 
mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 
2015 r., w szczególności zgodnie 
z wymogami dyrektyw 2001/80/WE 
i 2008/1/WE, są utrzymane co najmniej do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

d) w tym okresie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu określone w jego pozwoleniu 
mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 
2015 r., w szczególności zgodnie 
z wymogami dyrektyw 2001/80/WE 
i 2008/1/WE, są utrzymane co najmniej do 
dnia 31 grudnia 2018 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zmienia nowy artykuł wprowadzony przez Radę.

Poprawka 262
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) w tym okresie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu określone w jego pozwoleniu 
mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 
2015 r., w szczególności zgodnie 
z wymogami dyrektyw 2001/80/WE 
i 2008/1/WE, są utrzymane co najmniej do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

d) w tym okresie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu określone w jego pozwoleniu 
mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 
2015 r., w szczególności zgodnie 
z wymogami dyrektyw 2001/80/WE 
i 2008/1/WE, są utrzymane co najmniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonej żywotności 
przewidziany w stanowisku Rady jest zbyt długi, a zakres stosowania – zbyt szeroki. Ich 
utrzymanie utrudniałoby realizację celów Unii w zakresie jakości powietrza, określonych w 
szczególności w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (CAFE, czyli 
Czyste Powietrze dla Europy). Poprawka jest dopuszczalna, ponieważ przepis ten nie został 
ujęty we wniosku złożonym przez Komisję.

Poprawka 263
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 r. 
każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji wykaz wszystkich obiektów 
energetycznego spalania, do których ma 
zastosowanie ust. 1, w tym ich całkowitą 

2. Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 r. 
każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji wykaz wszystkich obiektów 
energetycznego spalania, do których ma 
zastosowanie ust. 1, w tym ich całkowitą 



AM\810289PL.doc 67/84 PE439.995v01-00

PL

nominalną moc dostarczoną w paliwie, 
rodzaje stosowanego paliwa oraz mające 
zastosowanie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu. Ponadto w przypadku wszelkich 
obiektów energetycznego spalania, do 
których ma zastosowanie ust. 1, i w okresie 
wspomnianym w tym ustępie, państwa 
członkowskie corocznie informują Komisję 
o udziale produkcji ciepła użytkowego 
każdego z obiektów dostarczonym 
w postaci pary lub gorącej wody do 
publicznej sieci ciepłowniczej, wyrażonym 
jako średnia krocząca z pięciu poprzednich 
lat.

nominalną moc dostarczoną w paliwie, 
rodzaje stosowanego paliwa oraz mające 
zastosowanie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu. Ponadto w przypadku wszelkich 
obiektów energetycznego spalania, do 
których ma zastosowanie ust. 1, i w okresie 
wspomnianym w tym ustępie, państwa 
członkowskie corocznie informują Komisję 
o udziale produkcji ciepła użytkowego 
każdego z obiektów dostarczonym 
w postaci pary lub gorącej wody do 
publicznej sieci ciepłowniczej lub do 
innych instalacji zasilanych przez 
technologię CHP, wyrażonym jako średnia 
krocząca z pięciu poprzednich lat.

Or. it

Uzasadnienie

W odniesieniu do scentralizowanej produkcji energii cieplnej należy uwzględnić także 
specyfikę technologii CHP w porównaniu z innymi obiektami energetycznego spalania z 
uwagi na wysoką wydajność energetyczną (uznaną w szóstym programie działania na rzecz 
środowiska 2002) i związany z tym niższy poziom emisji. Należałoby jednakże przyznać 
wszystkim obiektom CHP traktowanie analogiczne do tego, jakie jest zarezerwowane dla 
obiektów scentralizowanej produkcji energii cieplnej, żeby propagować kogenerację.

Poprawka 264
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 36

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 36
Geologiczne składowanie dwutlenku 

węgla

skreślony

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
operatorzy wszystkich obiektów 
energetycznego spalania o nominalnej 
mocy elektrycznej na wyjściu co najmniej 
300 megawatów, którym udzielono 
pierwszego pozwolenia na budowę lub, 
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w przypadku braku takiej procedury, 
pierwszego pozwolenia na eksploatację po 
wejściu w życie dyrektywy 2009/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla, ocenili, czy zostały spełnione 
następujące warunki:
 a) dostępne są odpowiednie miejsca 
składowania,
b) instalacje transportowe są wykonalne 
technicznie i ekonomicznie,
c) modernizacja pod kątem 
wychwytywania dwutlenku węgla jest 
wykonalna technicznie i ekonomicznie.
2. Jeżeli są spełnione warunki 
wymienione w ust. 1, właściwy organ 
zapewnia zarezerwowanie odpowiedniej 
powierzchni na terenie instalacji dla 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania dwutlenku węgla. Właściwy 
organ ustala, czy warunki te zostały 
spełnione na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1, oraz innych dostępnych 
informacji, w szczególności dotyczących 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowne jest unikanie powielania w stosunku do już obowiązujących dyrektyw.

Poprawka 265
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie monitorowania substancji 
zanieczyszczających powietrze zgodnie 
z załącznikiem V część 3.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie monitorowania substancji 
zanieczyszczających powietrze zgodnie 
z załącznikiem V część 3. Państwa 
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członkowskie udostępniają opinii 
publicznej podsumowanie dostarczonych 
informacji.

Or. en

Poprawka 266
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Metody obliczania określone w 
niniejszym artykule nie mają 
zastosowania do instalacji spalania 
wielopaliwowego, o których mowa w art. 
30 ust. 2, wykorzystujących gazy 
spalinowe otrzymywane w procesach 
metalurgicznych, same lub w połączeniu z
innymi paliwami. Do tych instalacji 
zastosowanie mają przepisy art. 14 ust. 6.

Or. it

Uzasadnienie

Różne ciśnienie gazów spalinowych w tego typu instalacjach czyni kryteria obliczania 
przewidziane w art. 40 niemożliwymi do zastosowania. W związku z tym zastosowanie ma art. 
14 ust. 6. 

Poprawka 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Stanowisko Rady
Artikel 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku współspalających odpady 
obiektów energetycznego spalania 
opalanych lokalnym paliwem stałym, 
które z uwagi na właściwości tego paliwa 
nie mogą przestrzegać dopuszczalnych 
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wielkości emisji dla dwutlenku siarki, 
o których mowa w załączniku VI część 4, 
państwa członkowskie mogą stosować 
w ich miejsce minimalne stopnie 
odsiarczania określone w załączniku V 
część 5, zgodnie z zasadami zgodności 
określonymi w części 6 tego załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywami 2000/76/WE i 2001/80/WE współspalanie odpadów jest dozwolone 
także w instalacjach spalania, które wykorzystują bogate w siarkę paliwa rodzime. Również 
we wspólnym stanowisku Rady dostrzega się możliwość wykorzystania krajowego węgla o 
wysokiej zawartości siarki, jednak nie we współspalarniach. Ze względu na oszczędność 
zasobów i równego traktowania powinno być możliwe stosowanie we współspalarniach 
wysoce zasiarczonego rodzimego węgla przy przestrzeganiu warunków odsiarczania 
określonych w załączniku V.

Poprawka 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych form zanieczyszczenia, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji, na 
temat stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 14 i 15 oraz na temat 
postępów dokonywanych w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik 
zgodnie z art. 27. Państwa członkowskie 
udostępniają te informacje w formacie 
elektronicznym.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych skutków dla środowiska
naturalnego, na temat dopuszczalnych 
wielkości emisji na temat stosowania 
najlepszych dostępnych technik zgodnie z 
art. 14 i 15, a także na temat odstępstw 
przyznanych zgodnie z art. 15 ust. 4 oraz 
na temat postępów dokonywanych 
w zakresie rozwoju i stosowania nowych 
technik zgodnie z art. 27.

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

Or. en

Poprawka 269
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych form zanieczyszczenia, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji, na 
temat stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 14 i 15 oraz na temat 
postępów dokonywanych w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik 
zgodnie z art. 27. Państwa członkowskie 
udostępniają te informacje w formacie 
elektronicznym.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych form zanieczyszczenia, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji, na 
temat odstępstw przyznanych zgodnie z 
art. 15 ust. 4 i odnośnych uzasadnień, na
temat stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 14 i 15 oraz na temat 
postępów dokonywanych w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik 
zgodnie z art. 27. Państwa członkowskie 
udostępniają te informacje w formacie 
elektronicznym.

Or. it

Uzasadnienie

Odstępstwa przyznane przez władze zgodnie z art. 15 powinny podlegać obowiązkowi 
notyfikacji do Komisji, żeby uniknąć nadużyć, jak przewiduje to art. 59 ust. 4 w przypadku 
instalacji, które wykorzystują rozpuszczalniki organiczne.
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Poprawka 270
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych form zanieczyszczenia, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji, na 
temat stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 14 i 15 oraz na temat 
postępów dokonywanych w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik 
zgodnie z art. 27. Państwa członkowskie 
udostępniają te informacje w formacie 
elektronicznym.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych form zanieczyszczenia, na 
temat dopuszczalnych wielkości emisji, na 
temat stosowania najlepszych dostępnych 
technik zgodnie z art. 14 i 15, w 
szczególności w sprawie przyznawania 
zwolnień zgodnie z art. 15 ust. 4, oraz na 
temat postępów dokonywanych w zakresie 
rozwoju i stosowania nowych technik 
zgodnie z art. 27. Państwa członkowskie 
udostępniają te informacje w formacie 
elektronicznym.

Or. en

Poprawka 271
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 4 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania, do których ma zastosowanie 
art. 31: zawartość siarki w lokalnych 
paliwach stałych oraz osiągnięty stopień 
odsiarczania, w uśrednieniu miesięcznym;
oraz

a) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania, do których ma zastosowanie 
art. 31: techniczne uzasadnienie braku 
możliwości przestrzegania dopuszczalnych 
wielkości emisji, o których mowa w art. 33 
ust. 2 i 3, zawartość siarki w lokalnych 
paliwach stałych oraz osiągnięty stopień 
odsiarczania, w uśrednieniu miesięcznym; 
oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Zmieniono nowe odstępstwa wprowadzone przez Radę. Państwa członkowskie, które mają 
obiekty stosujące specjalny stopień odsiarczania, muszą zapewnić techniczne uzasadnienie 
braku możliwości regularnego przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji.

Poprawka 272
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 4 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania eksploatowanych przez nie więcej 
niż 1 500 godzin czasu funkcjonowania 
rocznie (średnia krocząca z 5 lat): czas 
funkcjonowania na rok.

b) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania eksploatowanych przez nie więcej 
niż 3 000 godzin czasu funkcjonowania 
rocznie (średnia krocząca z 5 lat): czas 
funkcjonowania na rok.

Or. it

Uzasadnienie

Uważa się, że 3 000 godz./rok czasu funkcjonowania to wartość bardziej reprezentatywna dla 
elektrowni pokrywających zapotrzebowanie w szczycie.

Poprawka 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
dokonuje przeglądu potrzeby:

skreślony

a) kontrolowania emisji:
(i) ze spalania paliw w instalacjach 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW;
(ii) z intensywnego chowu bydła; oraz
(iii) z rozrzucania obornika; oraz
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b) określenia w załączniku I:
(i) zróżnicowanych progów wydajności dla 
chowu różnych gatunków drobiu;
(ii) progów wydajności dla jednoczesnego 
chowu różnych rodzajów zwierząt 
w obrębie tej samej instalacji.
Wyniki tego przeglądu Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, w stosownych przypadkach wraz 
z wnioskiem legislacyjnym.

Or. en

Poprawka 274
Mairead McGuinness

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
dokonuje przeglądu potrzeby:

skreślony

a) kontrolowania emisji:
(i) ze spalania paliw w instalacjach 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW;
(ii) z intensywnego chowu bydła; oraz
(iii) z rozrzucania obornika; oraz
b) określenia w załączniku I:
(i) zróżnicowanych progów wydajności dla 
chowu różnych gatunków drobiu;
(ii) progów wydajności dla jednoczesnego 
chowu różnych rodzajów zwierząt 
w obrębie tej samej instalacji.
Wyniki tego przeglądu Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, w stosownych przypadkach wraz 
z wnioskiem legislacyjnym.

Or. en
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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.

Poprawka 275
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
dokonuje przeglądu potrzeby: 

skreślony

a) kontrolowania emisji:
(i) ze spalania paliw w instalacjach 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW; 
(ii) z intensywnego chowu bydła; oraz 
(iii) z rozrzucania obornika; oraz
b) określenia w załączniku I:
(i) zróżnicowanych progów wydajności dla 
chowu różnych gatunków drobiu;
(ii) progów wydajności dla jednoczesnego 
chowu różnych rodzajów zwierząt 
w obrębie tej samej instalacji.
Wyniki tego przeglądu Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, w stosownych przypadkach wraz
z wnioskiem legislacyjnym.

Or. xm

Uzasadnienie

Turbiny gazowe nie zawsze mogą być napędzane gazem ziemnym, ale muszą móc także 
działać na paliwa płynne. Jest to ważne przy braku dostępności gazu ziemnego. Proponowane 
dopuszczalne wielkości można osiągnąć dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii 
jedynie przy niewspółmiernym zużyciu zasobów słodkiej wody i amoniaku. Proponowane 
przez Radę dopuszczalne wielkości nie odpowiadają wartościom podanym w dyrektywie w 
sprawie dużych obiektów energetycznego spalania. Pokazano tam, że zmierzona wielkość 
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emisji tlenków azotu musi wynosić 120-350 mg/Nm ³. 

Poprawka 276
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Stanowisko Rady Poprawka

(i) ze spalania paliw w instalacjach 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW;

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 277
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (ii)

Stanowisko Rady Poprawka

(ii) z intensywnego chowu bydła; oraz 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 naturalne.
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Poprawka 278
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (iii)

Stanowisko Rady Poprawka

(iii) z rozrzucania obornika; oraz 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 
członkowskiego doprowadziło już do restrykcyjnej i skomplikowanej polityki nawozowej.

Poprawka 279
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2 – litera a) – podpunkty (iii a) – (iii d) (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

(iiia) z instalacji, w których prowadzi się 
czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 
załącznika I, w szczególności dioksyn i 
furanów; oraz
(iiib) z instalacji, w których prowadzi się 
czynności, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 
załącznika I, w szczególności rtęci; oraz
(iiic) z instalacji, w których prowadzi się 
czynności, o których mowa w pkt 2.1, 2.2, 
2.3 i 2.4 załącznika I, w szczególności 
metali ciężkich i ich związków, takich jak 
arsen, kadm, chrom, cyjanki, ołów, nikiel, 
miedź; dioksyn i furanów,
perfluorowęglowodorów, 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych i heksafluorku siarki; oraz
(iiid) z wszystkich innych instalacji 
objętych załącznikiem I, dla których w 
Europejskim Rejestrze Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń za rok 
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sprawozdawczy 2007 stwierdzono, że dana 
czynność wymieniona w załączniku I 
przyczynia się co najmniej w [20%] do 
całkowitej wielkości emisji, której źródłem 
są czynności wymienione w załączniku I. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono nowy tekst wprowadzony przez Radę. Europejska sieć bezpieczeństwa daje ważne 
minimalne zabezpieczenie przed dalszym niezadowalającym wdrażaniem BAT. Istotne jest, 
aby Komisja dokonała oceny całkowitej emisji spowodowanej przez czynności wymienione w 
załączniku I i zgodnie z zasadą zapobiegania zanieczyszczeniom zaproponowała wnioski 
ustawodawcze, mające na celu kontrolę emisji z tych sektorów, które najbardziej przyczyniają 
się do całkowitej emisji.

Poprawka 280
Marianne Thyssen

Stanowisko Rady
Artykuł 73 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) określenia w załączniku I: skreślona
(i) zróżnicowanych progów wydajności dla 
chowu różnych gatunków drobiu;
(ii) progów wydajności dla jednoczesnego 
chowu różnych rodzajów zwierząt 
w obrębie tej samej instalacji.

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 naturalne.
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Poprawka 281
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Artykuł 74

Stanowisko Rady Poprawka

Aby umożliwić dostosowanie niniejszej 
dyrektywy do postępu naukowo-
technicznego w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki, Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 76 w 
odniesieniu do dostosowania załącznika V 
części 3 i 4, załącznika VI części 2, 6, 7 i 8 
oraz załącznika VII części 5, 6, 7 i 8 w 
związku z postępem naukowo-
technicznym.

1. Aby umożliwić dostosowanie niniejszej 
dyrektywy do postępu naukowo-
technicznego w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki i bez uszczerbku dla 
przepisów art. 13 ust. 5a, Komisja 
uzupełnia – a w stosownych przypadkach 
dostosowuje – minimalne wymogi 
określone w załącznikach do niniejszej 
dyrektywy przy pomocy aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76, dotyczące 
przynajmniej:
a) w terminie do 31 grudnia 2011 r. –
określenia dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz wymogów monitorowania i 
zgodności dla dioksyn i furanów 
emitowanych przez instalacje, w których 
prowadzi się czynności, o których mowa w 
pkt 2.1 i 2.2 załącznika I;
b) w terminie do 31 grudnia 2013 r. –
określenia środków zapobiegawczych, w 
tym dopuszczalnych wielkości emisji, dla 
par rtęci emitowanych w wyniku 
czynności, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 
załącznika I.
2. Przed przyjęciem środków, o których 
mowa w akapicie pierwszym, Komisja 
przeprowadza konsultacje z 
zainteresowanymi działami przemysłu i 
organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz ochrony środowiska 
i przedstawia sprawozdanie na temat 
wyników konsultacji oraz sposobu ich 
uwzględnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
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that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Poprawka 282
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Artykuł 74 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 74a
Minimalne wymogi dotyczące czynności 

wymienione w załączniku I
1. Niezależnie od postanowień art. 74, jeśli 
ocena stanu wdrożenia najlepszych 
dostępnych technik stosowanych do 
wykonywania czynności wymienionych w 
załączniku I lub wpływu tych czynności 
na środowisko naturalne jako całość 
wskazuje na potrzebę podjęcia działania 
ze strony Unii, Komisja – w oparciu o 
dokumenty referencyjne BAT –
przedstawia wniosek ustawodawczy w 
sprawie określenia dopuszczalnych 
wartości emisji oraz wymogów 
dotyczących monitorowania i zgodności 
jako minimalnych wymogów 
obowiązujących na terenie całej Unii. 
Dopuszczalne wielkości emisji można 
uzupełnić o równoważne parametry lub 
środki techniczne w przypadku, gdy przy 
pomocy takich równoważnych 
parametrów można osiągnąć równoważny 
poziom ochrony środowiska.
2. Przy ocenie konieczności minimalnych 
wymogów, o których mowa w ust. 1, 
Komisja w szczególności bierze pod uwagę 
informacje udostępnione przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 72 ust. 1.
3. Przed przedstawieniem wniosku, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
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Komisja przeprowadza konsultacje z 
ekspertami z państw członkowskich oraz z 
zainteresowanymi organizacjami 
przemysłowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
ochrony środowiska i przedstawia 
sprawozdanie na temat wyników 
konsultacji i sposobu ich uwzględnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy art. 15 ust 4 stanowiska Rady a 
poprawką 62 w stanowisku Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania. Jednak – jak 
przewiduje art. 19 obowiązującej dyrektywy 2008/1/WE – w przeciwieństwie do poprawki 62 
minimalne wymogi dla czynności wymienionych w załączniku I mają być przyjmowane 
indywidualnie i podlegać procedurze współdecyzji. Potrzebę minimalnego wymogu należy w 
szczególności określić na podstawie sprawozdań państw członkowskich z wdrożenia.

Poprawka 283
Kriton Arsenis

Stanowisko Rady
Artykuł 74 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 74a
Wymogi minimalne

1. Bez uszczerbku dla art. 67 Komisja – w 
ciągu 12 miesięcy od opublikowania 
dokumentu referencyjnego BAT zgodnie z 
art. 14 i w oparciu o wnioski dotyczące 
BAT zawarte w dokumencie 
referencyjnym BAT – określa 
dopuszczalne wielkości emisji oraz 
wymogi dotyczące monitorowania i 
zgodności jako wymogi minimalne. 
Dopuszczalne wielkości emisji można 
uzupełnić o równoważne parametry lub 
środki techniczne w przypadku, gdy przy 
pomocy takich równoważnych 
parametrów można osiągnąć równoważny 
poziom ochrony środowiska.
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Takie wymogi minimalne ukierunkowane 
są na istotne oddziaływanie danego typu 
czynności czy instalacji na środowisko 
naturalne i oparte są na poziomach emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT/AEL). 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.
2. Przed przyjęciem środków 
wykonawczych, o których mowa w 
akapicie pierwszym, Komisja 
przeprowadza konsultacje z 
zainteresowanymi działami przemysłu i 
organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz ochrony środowiska 
i przedstawia sprawozdanie na temat 
wyników konsultacji oraz sposobu ich 
uwzględnienia.
3. Zgodnie z ust.1 i 2 Komisja określa w 
szczególności – w terminie do dnia 31 
grudnia 2011 r. – dopuszczalne wielkości 
emisji oraz wymogi monitorowania i 
zgodności dla dioksyn i furanów 
emitowanych przez instalacje, w których 
prowadzi się czynności, o których mowa w 
pkt 2.1 i 2.2 załącznika I. 
W przypadku emisji dioksyn i furanów 
państwa członkowskie lub ich właściwe 
organy mogą określać bardziej 
rygorystyczne dopuszczalne wielkości 
emisji.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 284
Elisabetta Gardini

Stanowisko Rady
Artykuł 80 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 2, art. 3 pkt 10-13, pkt 17-22, pkt 25-29 
oraz pkt 33-35, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1, 
art. 7, art. 8 i 10, art. 11 lit. e) i h), art. 12 
ust. 1lit. e) i h), art. 13 ust. 7, art.14 ust. 1 
lit. c) ppkt (ii), art. 14 ust. 1 lit. d), e), f) i 
h), art. 14 ust. 2-7, art. 15 ust. 2-5, art. 16, 
17 i 19, art. 21 ust. 2-5, art. 22 i 23, art. 24 
ust. 2, 3 i 4, art. 27, 28 i 29, art. 30 ust. 3, 
4, 7, 8 i 9, art. 31, 32, 33, 34, 35 i 36, art. 
38, art. 40 ust. 2 i 3, art. 41, 42 i 43, art. 45 
ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1, art. 58, art. 59 ust. 
5, art. 63, art. 70 ust. 2 i 3, art. 71, 72 i 79, 
oraz załącznika I akapit pierwszy i pkt 1.4, 
2.5 lit. b), 3.1, 4, 5, 6.1 lit. c), 6.4 lit. b), 
6.9, 6.10 i 6.11, załącznika II, załącznika 
III pkt 12, załącznika V, załącznika VI 
część 1 lit. b), część 4 pkt 2.2, 2.4, 3.1 i 
3.2, część 6 pkt 2.5 i 2.6 i część 8 pkt 1.1 
lit. d), załącznika VII część 4 pkt 2, część 5 
pkt 1, części 7 pkt 3, załącznika VIII część 
1 pkt 1 i 2 lit. c), część 2 pkt 2 i 3 oraz 
część 3 najpóźniej do dnia…*. 

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 2, art. 3 pkt 10-13, pkt 17-22, pkt 25-29 
oraz pkt 33-35, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1, 
art. 7, art. 8 i 10, art. 11 lit. e) i h), art. 12 
ust. 1lit. e) i h), art. 13 ust. 7, art.14 ust. 1 
lit. c) ppkt (ii), art. 14 ust. 1 lit. d), e), f) i 
h), art. 14 ust. 2-7, art. 15 ust. 2-5, art. 16, 
17 i 19, art. 21 ust. 2-5, art. 22 i 23, art. 24 
ust. 2, 3 i 4, art. 27, 28 i 29, art. 30 ust. 3, 
4, 7, 8 i 9, art. 31, 32, 33, 34, 35 i 36, art. 
38, art. 40 ust. 2 i 3, art. 41, 42 i 43, art. 45 
ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1, art. 58, art. 59 ust. 
5, art. 63, art. 70 ust. 2 i 3, art. 71, 72 i 79, 
oraz załącznika I akapit pierwszy i pkt 1.4, 
2.5 lit. b), 3.1, 4, 5, 6.1 lit. c), 6.4 lit. b), 
6.9, 6.10 i 6.11, załącznika II, załącznika 
III pkt 12, załącznika V, załącznika VI 
część 1 lit. b), część 4 pkt 2.2, 2.4, 3.1 i 
3.2, część 6 pkt 2.5 i 2.6 i część 8 pkt 1.1 
lit. d), załącznika VII część 4 pkt 2, część 5 
pkt 1, części 7 pkt 3, załącznika VIII część 
1 pkt 1 i 2 lit. c), część 2 pkt 2 i 3 oraz 
część 3 najpóźniej do dnia 1 stycznia 2016 
r.

Państwa członkowskie rozpoczynają 
stosowanie tych przepisów w tym samym 
dniu.

Państwa członkowskie rozpoczynają 
stosowanie tych przepisów w tym samym 
dniu.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Sposoby dokonywania takiego odniesienia 
określają państwa członkowskie.

* Dz.U.: Dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. it



PE439.995v01-00 84/84 AM\810289PL.doc

PL

Uzasadnienie

Data stosowania nowych przepisów powinna być taka sama dla wszystkich rodzajów 
instalacji. Poza tym proponowana poprawka likwiduje niespójność dotyczącą przewidzianej 
w art. 81 ust. 1 daty uchylenia dyrektywy 2001/80/WE.


