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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11962/2009 – C7 0034/2010),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0844),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0002/2008),

– uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 66 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2010),

1. przyjmuje niżej przedstawione stanowisko w drugim czytaniu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

                                               
1 Teksty przyjęte, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Poprawka 1

Stanowisko Rady
Punkt 14 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(14) Ważne jest, aby zapewnić właściwym 
organom wystarczającą elastyczność 
w ustalaniu dopuszczalnych wielkości 
emisji, zapewniających, aby w normalnych 
warunkach eksploatacji emisje nie 
przekraczały poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami. W tym celu właściwy organ 
może określić dopuszczalne wielkości 
emisji odbiegające od poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami w zakresie zastosowanych 
wartości, okresów i warunków 
referencyjnych, o ile można będzie 
wykazać na podstawie wyników
monitoringu emisji, że emisje nie 
przekroczyły poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

(14) Ważne jest, aby zapewnić właściwym 
organom wystarczającą elastyczność 
w ustalaniu dopuszczalnych wielkości 
emisji, zapewniających, aby w normalnych 
warunkach eksploatacji emisje nie 
przekraczały poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami. Przestrzeganie 
dopuszczalnych wielkości emisji 
ustalonych w pozwoleniach skutkuje tym, 
że faktyczny poziom emisji jest niższy niż 
ustalone dopuszczalne wielkości. W tym 
celu właściwy organ może określić 
dopuszczalne wielkości emisji odbiegające 
od poziomów emisji powiązanych 
z najlepszymi dostępnymi technikami 
w zakresie zastosowanych wartości, 
okresów i warunków referencyjnych, o ile 
można będzie wykazać na podstawie 
wyników monitoringu emisji, że emisje nie 
przekroczyły poziomów emisji 
powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

Or. en

Poprawka 2

Stanowisko Rady
Punkt 18 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Rozrzucanie obornika w znaczący 
sposób przyczynia się do emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i wody. Aby 
zrealizować cele określone w strategii 
tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza oraz w przepisach prawa 

skreślony
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unijnego z zakresu ochrony wody 
konieczne jest, aby Komisja dokonała 
przeglądu potrzeby ustanowienia jak 
najodpowiedniejszych kontroli tych emisji 
poprzez zastosowanie najlepszych 
dostępnych technik.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką do art. 73 ust. 2 lit. a) pkt (iii). Skreślenie tekstu Rady.

Poprawka 3

Stanowisko Rady
Punkt 37 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie instrumentów rynkowych zwiększy skomplikowanie prawa. Ponadto wpływ 
emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki ma charakter lokalny lub regionalny i dlatego nie 
może podlegać handlowi na skalę UE. Skreślenie nowego tekstu przez Radę.

Poprawka 4

Stanowisko Rady
Punkt 38 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(38) Środki niezbędne do wykonania (38) Zgodnie z art. 291 Traktatu o 
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niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
nr 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przepisy i ogólne zasady dotyczące 
mechanizmów kontroli wykonywania 
uprawnień wykonawczych Komisji 
sprawowanej przez państwa członkowskie 
ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze 
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą. Do 
czasu przyjęcia tego nowego 
rozporządzenia i biorąc pod uwagę 
konieczność jak najszybszego przyjęcia i 
wdrożenia tej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny sprawować 
kontrolę zgodnie z postanowieniami 
decyzji Rady nr 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji, o ile postanowienia 
te pozostają zgodne ze zmienionymi 
traktatami. Odniesienia do tych 
postanowień powinny jednak zostać 
zastąpione odniesieniami do zasad i 
przepisów określonych w nowym 
rozporządzeniu w momencie jego wejścia 
w życie.

Or. en

Poprawka 5

Stanowisko Rady
Punkt 39 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(39) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do postępu 
naukowo-technicznego na podstawie 
najlepszych dostępnych technik, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do dostosowania 
niektórych części załączników V, VI i VII 
do postępu naukowo-technicznego.
W przypadku spalarni odpadów 

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

dotyczących dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz zasad monitorowania i 
zgodności ustanowionych już na mocy 
niniejszej dyrektywy.  W przypadku 
spalarni odpadów i współspalarni odpadów 
może to obejmować ustanowienie 
kryteriów udzielania odstępstw od ciągłego 
monitorowania całkowitych emisji pyłów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę. Powiązana z poprawką do 
art. 74 ust. 1.

Poprawka 6

Stanowisko Rady
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39a) Aby umożliwić dostosowanie 
postanowień niniejszej dyrektywy do 
wyników dokonanej przez Komisję oceny 
potrzeby ustanowienia dla całej Unii 
wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności dla 
pewnych działań w ramach 
przedmiotowych konkluzji dotyczących 
BAT, na podstawie wpływu tych działań 
na całe środowisko, bądź etapu wdrażania 
najlepszych dostępnych technik dla tych 
działań, Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do ustanowienia dla całej 
Unii wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności 
opartych na konkluzjach dotyczących 
BAT.
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Or. en

Poprawka 7

Stanowisko Rady
Punkt 39 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39b) Aby umożliwić uzupełnianie i 
zmianę postanowień niniejszej dyrektywy 
celem zapewnienia spójnego wdrożenia w 
całej Unii najlepszych dostępnych technik 
opisanych w dokumentach referencyjnych 
BAT, Komisja powinna być uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do określania szczególnych 
kryteriów ustanawiania przez właściwe 
organy w wyjątkowych przypadkach mniej 
surowych wartości emisji dla instalacji, 
biorąc pod uwagę wyniki oceny dotyczącej 
geograficznego położenia lub lokalnych 
warunków środowiskowych instalacji, 
bądź jej charakterystyki technicznej. Te 
wielkości emisji nie wykraczają jednak 
poza unijne wymogi minimalne dotyczące 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasad monitorowania i zgodności.

Or. en

Poprawka 8

Stanowisko Rady
Punkt 39 c preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(39c) Aby umożliwić uzupełnianie i 
zmianę postanowień niniejszej dyrektywy 
celem zapewnienia spójnego wdrożenia w 
całej Unii najlepszych dostępnych technik 
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i systematycznej oceny zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez dane 
instalacje, Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przepisów dotyczących 
okresów rozruchu i wyłączenia, daty, od 
której przeprowadzane będą ciągłe 
pomiary emisji metali ciężkich – dioksyn i 
furanów– do powietrza, rodzaju, formatu i 
częstotliwości przekazywania informacji, 
które państwa członkowskie powinny 
udostępniać Komisji, a także dalszych 
kryteriów oceny zagrożeń dla środowiska. 

Or. en

Poprawka 9

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Stanowisko Rady Poprawka

(14) „operator” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
kontroluje w całości lub w części instalację 
lub obiekt energetycznego spalania, 
spalarnię odpadów lub współspalarnię 
odpadów lub, w przypadku gdy jest to 
przewidziane w prawie krajowym, której 
powierzono decydujące uprawnienia 
ekonomiczne dotyczące technicznego 
funkcjonowania instalacji lub obiektu;

(14) „operator” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
kontroluje instalację lub obiekt 
energetycznego spalania, spalarnię 
odpadów lub współspalarnię odpadów lub, 
w przypadku gdy jest to przewidziane 
w prawie krajowym, której powierzono 
decydujące uprawnienia ekonomiczne 
dotyczące technicznego funkcjonowania 
instalacji lub obiektu;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego terminu dodanego przez Radę.



PE430.626v02-00 12/43 PR\809082PL.doc

PL

Poprawka 10

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 18

Stanowisko Rady Poprawka

(18) „sprawozdanie bazowe” oznacza 
informację dotyczącą stanu skażenia gleby 
i wód podziemnych substancjami 
stwarzającymi zagrożenie;

(18) „sprawozdanie bazowe” oznacza 
informację ilościową dotyczącą stanu 
skażenia gleby i wód podziemnych 
znacznymi ilościami istotnych substancji 
stwarzających zagrożenie;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 15 z pierwszego czytania.

Poprawka 11

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 46 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(46a) „ogólne wiążące zasady” oznaczają 
wielkości dopuszczalne emisji lub inne 
warunki określone w przepisach 
prawnych dotyczących środowiska, co 
najmniej na szczeblu branżowym, 
wydawane z zamiarem bezpośredniego 
wykorzystania do ustalenia warunków 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jasna definicja „ogólnych wiążących zasad” jest niezbędna. Przywrócenie poprawki 17 z 
pierwszego czytania. 
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Poprawka 12

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku naruszenia warunków 
pozwolenia powodującego zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub grożącego znaczącym 
bezpośrednim negatywnym skutkiem dla 
środowiska oraz do chwili przywrócenia 
zgodności zgodnie z lit. b) i c) akapitu 
pierwszego, eksploatacja instalacji, 
obiektów energetycznego spalania, spalarni 
odpadów, współspalarni odpadów lub ich 
odpowiednich części zostaje zawieszona.

W przypadku naruszenia warunków 
pozwolenia powodującego znaczące
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska oraz do chwili przywrócenia 
zgodności zgodnie z lit. b) i c) akapitu 
pierwszego, eksploatacja instalacji, 
obiektów energetycznego spalania, spalarni 
odpadów, współspalarni odpadów lub ich 
odpowiednich części zostaje zawieszona.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania.

Poprawka 13

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e)

Stanowisko Rady Poprawka

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

e) w przypadkach gdy działalność 
obejmuje znaczne ilości substancji 
niebezpiecznych, sprawozdania bazowego 
zawierającego informacje o tych 
substancjach; 

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 23 z pierwszego czytania.
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Poprawka 14

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Komisja otrzymuje opinię forum na 
temat proponowanej treści dokumentów 
referencyjnych BAT i uwzględnia tę opinię 
w odniesieniu do procedur określonych 
w ust. 5.

4. Komisja otrzymuje i upublicznia opinię 
forum na temat proponowanej treści 
dokumentów referencyjnych BAT 
i uwzględnia tę opinię w odniesieniu do 
procedur określonych w ust. 5.

Or. en

Poprawka 15

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

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

5. Komisja przyjmuje za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76 decyzje w 
sprawie konkluzji dotyczących BAT.

Or. en

Poprawka 16

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT na mocy ust. 
5, Komisja ocenia potrzebę podjęcia przez 
Unię działań poprzez ustanowienie dla 
całej Unii wymogów minimalnych 
dotyczących dopuszczalnych wielkości 
emisji oraz zasad monitorowania i 
zgodności dla działań podejmowanych w 
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ramach przedmiotowych konkluzji w 
sprawie BAT, w oparciu o następujące 
kryteria:
a) wpływ odnośnych działań na całe 
środowisko; oraz
b) etap, na jakim znajduje się wdrażanie 
najlepszych dostępnych technik 
dotyczących przedmiotowych działań.
Uzyskawszy opinię forum, o którym mowa 
w ust. 3 i nie później niż 12 miesięcy po 
przyjęciu decyzji w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wyników oceny.

Or. en

Poprawka 17

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5b. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 5 lit. a) określa potrzebę ustanowienia 
obowiązujących dla całej Unii wymogów 
minimalnych dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji oraz zasad 
monitorowania i zgodności, Komisja może 
przyjąć za pomocą aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 76, minimalne wymogi 
dotyczące dopuszczalnych wielkości emisji 
oraz zasady monitorowania i zgodności 
dla przedmiotowych działań.

Or. en
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Poprawka 18

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Po przyjęciu decyzji zgodnie z ust. 5 
Komisja niezwłocznie udostępnia 
publicznie dokument referencyjny BAT.

6. Po przyjęciu decyzji zgodnie z ust. 5 
Komisja niezwłocznie udostępnia 
publicznie dokument referencyjny BAT i 
dopilnowuje, aby wnioski dotyczące BAT 
w dokumentach referencyjnych BAT były 
udostępniane w językach urzędowych 
państw członkowskich. Na wniosek 
państwa członkowskiego Komisja 
udostępnia cały dokument referencyjny 
BAT w żądanym języku. Aktualizacja 
dokumentów referencyjnych BAT 
powinna zostać zakończona najpóźniej 8 
lat po publikacji poprzedniej wersji.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 27 z pierwszego czytania.

Poprawka 19

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

Stanowisko Rady Poprawka

f) środki odnoszące się do warunków 
innych niż normalne warunki eksploatacji, 
takich jak rozruch, wycieki, niesprawność, 
chwilowe przestoje i ostateczne 
zaprzestanie eksploatacji;

f) środki odnoszące się do warunków 
innych niż zwykłe warunki eksploatacji, 
takie jak rozruch i wyłączenie, wycieki, 
niesprawność, chwilowe przestoje i 
ostateczne zaprzestanie eksploatacji;

Or. en
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Poprawka 20

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

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

4. Bez uszczerbku dla art. 18, właściwy 
organ może określić bardziej restrykcyjne 
warunki pozwolenia, niż te, które można 
osiągnąć przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technik opisanych 
w konkluzjach dotyczących BAT. Państwa 
członkowskie mogą ustalić zasady, na 
podstawie których właściwe organy mogą 
określić takie bardziej restrykcyjne 
warunki.

Or. en

Poprawka 21

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy działalność lub rodzaj 
procesu produkcyjnego prowadzonego 
w obrębie instalacji nie są objęte żadnymi 
konkluzjami dotyczącymi BAT lub 
konkluzje te nie uwzględniają wszystkich 
możliwych skutków działalności lub 
procesu dla środowiska, właściwy organ 
określa warunki pozwolenia na podstawie 
najlepszych dostępnych technik 
określonych dla danej działalności lub 
procesu, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w załączniku III.

6. W przypadku gdy działalność lub rodzaj 
procesu produkcyjnego prowadzonego 
w obrębie instalacji nie są objęte żadnymi 
konkluzjami dotyczącymi BAT lub 
konkluzje te nie uwzględniają wszystkich 
możliwych skutków działalności lub 
procesu dla środowiska, właściwy organ, 
zasięgając opinii operatora, określa 
warunki pozwolenia na podstawie 
najlepszych dostępnych technik 
określonych dla danej działalności lub 
procesu, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie
To operator najlepiej zna się na procesie prowadzonej przezeń eksploatacji i należy go 
włączyć w ustalanie warunków pozwoleń, które można uzyskać z wykorzystaniem najlepszych 
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dostępnych technik. Częściowe przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania.

Poprawka 22

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

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

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

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

Dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 

Te dopuszczalne wielkości emisji nie 
przekraczają jednak minimalnych
wymogów dotyczących dopuszczalnych 
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w załącznikach V-VIII, tam gdzie ma to 
zastosowanie.

wielkości emisji określonych zgodnie z art. 
13 ust. 5 lit. b), lub, tam gdzie ma to 
zastosowanie, w załącznikach V-VIII.

Państwa członkowskie zapewniają 
zainteresowanej społeczności możliwość 
wczesnego i skutecznego udziału w 
procesie podejmowania decyzji o 
udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w 
niniejszym ustępie.

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

Komisja może przyjąć, za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76, 
szczególne kryteria dotyczące 
przyznawania ustępstw, o których mowa w 
tym ustępie.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania.

Poprawka 23

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się do 
rozrzucania obornika i płynnego nawozu 
poza terenem instalacji zgodnie z pkt 6.6 
załącznika I, z wyjątkiem terenów 
wchodzących w zakres stosowania 
dyrektywy 91/676/EWG Rady z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego1.
1Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 114 z pierwszego czytania.

Poprawka 24

Stanowisko Rady
Artykuł 17

Stanowisko Rady Poprawka

Podczas przyjmowania ogólnych 
wiążących zasad, o których mowa w art. 6,
państwa członkowskie zapewniają 
zintegrowane podejście oraz wysoki 
poziom ochrony środowiska równoważny 
z poziomem uzyskanym w przypadku 
indywidualnych warunków pozwolenia. 
Państwa członkowskie zapewniają 
aktualizację ogólnych wiążących zasad 
zgodnie z rozwojem najlepszych 
dostępnych technik.

1. Podczas przyjmowania ogólnych 
wiążących zasad państwa członkowskie 
zapewniają zintegrowane podejście oraz 
wysoki poziom ochrony środowiska 
równoważny z poziomem uzyskanym w 
przypadku indywidualnych warunków 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce skreśla się uzupełnienie wprowadzone przez Radę. Poprawka powiązana jest 
z poprawką do art. 17 ust. 3a (nowy).

Poprawka 25

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Ogólne wiążące zasady opierają się na 
najlepszych dostępnych technikach, bez 
zalecania żadnej techniki czy szczególnej 
technologii w celu zapewnienia zgodności 
z art. 14 i 15.

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 34 z pierwszego czytania.

Poprawka 26

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 1 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają 
aktualizację ogólnych wiążących zasad 
zgodnie z rozwojem najlepszych 
dostępnych praktyk w celu 
zagwarantowania zgodności z art.21.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania.

Poprawka 27

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 1 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1c. Ogólne wiążące zasady przyjęte 
zgodnie z ust. 1- 1b zawierają odniesienie 
do niniejszej dyrektywy lub odniesienie 
takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie treści wniosku Komisji.
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Poprawka 28

Stanowisko Rady
Artykuł 19

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy śledziły rozwój 
najlepszych dostępnych technik oraz 
publikacje wszelkich nowych lub 
uaktualnionych konkluzji dotyczących 
BAT lub aby były o nich informowane.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy śledziły rozwój 
najlepszych dostępnych technik oraz 
publikacje wszelkich nowych lub 
uaktualnionych konkluzji dotyczących 
BAT lub aby były o nich informowane, a 
także żeby informowały zainteresowaną 
społeczność.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie zainteresowanej społeczności przez państwa członkowskie o rozwoju sytuacji 
w zakresie konkluzji dotyczących BAT jest przydatne. Przywrócenie poprawki 36 z pierwszego 
czytania.

Poprawka 29

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 znacznej 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 …*

Or. en
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Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 41 z pierwszego czytania.

Poprawka 30

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Właściwy organ w oparciu o plany 
kontroli regularnie sporządza programy 
rutynowych kontroli środowiskowych 
obejmujące częstotliwość wizyt w terenie 
dla różnych typów instalacji.

4. Właściwy organ w oparciu o plany 
kontroli regularnie sporządza programy 
kontroli ustalające częstotliwość wizyt w 
terenie dla różnych typów instalacji.

Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność wystarczającej liczby 
odpowiednio wykwalifikowanych osób, 
które będą przeprowadzały kontrole.
Programy te przewidują co najmniej jedną 
wizytę losową w terenie co 18 miesięcy dla 
każdej instalacji. Częstotliwość ta zwiększa 
się do co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli 
inspekcja wykaże przypadek niezgodności 
z warunkami pozwolenia.

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.

Jeżeli programy te są oparte na 
systematycznej ocenie zagrożeń dla 
środowiska powodowanych przez 
przedmiotowe instalacje, można 
zmniejszyć częstotliwość wizyt w terenie do 
co najmniej jednej na 24 miesiące.

Systematyczna ocena zagrożenia dla 
środowiska opiera się na co najmniej 
jednym z poniższych kryteriów:

Systematyczna ocena zagrożeń dla 
środowiska opiera się na obiektywnych 
kryteriach, takich jak:

a) potencjalnym i rzeczywistym 
oddziaływaniu danych instalacji na 
zdrowie ludzi i środowisko, 
z uwzględnieniem poziomu i rodzaju 
emisji, wrażliwości środowiska lokalnego 
i ryzyka wypadków;
b) historii zgodności z warunkami a) historia przestrzegania przez operatora 
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pozwolenia; warunków pozwolenia;

b) wpływ instalacji na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie; lub

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

c) udział operatora w unijnym systemie 
ekozarządzania i audytu w Unii (EMAS) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1221/20091 lub wdrożenie równoważnych 
systemów zarządzania środowiskiem.
Komisja może przyjąć, za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76, kolejne 
kryteria dotyczące oceny zagrożeń dla 
środowiska.
1 Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w 
sprawie dobrowolnego udziału organizacji 
w systemie zarządzania środowiskiem i audytu 
środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) (Dz.U. L 
342 z 22.12.2009, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 44 z pierwszego czytania.

Poprawka 31

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.

Sprawozdanie przedkłada się 
zainteresowanemu operatorowi w terminie 
dwóch miesięcy. Właściwy organ 
udostępnia sprawozdanie publicznie za 
pośrednictwem Internetu w terminie 
czterech miesięcy od daty wizyty w 
terenie.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 46 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 32

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

Stanowisko Rady Poprawka

ca) aktualizowaniu pozwolenia lub 
warunków pozwolenia dotyczących 
instalacji w przypadku przyznawania 
odstępstwa zgodnie z art. 15 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 47 z pierwszego czytania.

Poprawka 33

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera e)

Stanowisko Rady Poprawka

e) sposób określenia warunków 
pozwolenia, w tym dopuszczalnych 
wielkości emisji w odniesieniu do 
najlepszych dostępnych technik oraz 
powiązanych poziomów emisji;

e) sposób określenia warunków 
pozwolenia określonych w art. 14 w 
odniesieniu do najlepszych dostępnych 
technik oraz powiązanych poziomów 
emisji określonych w dokumentach 
referencyjnych BAT;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 51 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 34

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera f)

Stanowisko Rady Poprawka

f) w przypadku zastosowania art. 15 ust. 4,
powody tego zastosowania, o których 
mowa w art. 15 ust. 4 akapit drugi;

f) w przypadku przyznania odstępstwa 
zgodnie z art. 15 ust. 4 konkretne powody 
tego odstępstwa w oparciu o kryteria 
określone w tym ustępie oraz nałożone 
warunki;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 52 z pierwszego czytania. 

Poprawka 35

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

fa) wynik ponownego rozpatrzenia 
warunków pozwolenia zgodnie z art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 53 z pierwszego czytania. 

Poprawka 36

Stanowisko Rady
Artykuł 28 – akapit drugi – litera i)

Stanowisko Rady Poprawka

i) turbin gazowych stosowanych na 
platformach morskich;

i) turbin gazowych i silników gazowych
stosowanych na platformach morskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Turbiny gazowe i silniki gazowe stanowią konkurencyjne technologie na rynku platform 
morskich. Aby osiągnąć równe szanse pomiędzy tymi dwoma technologiami, silniki gazowe 
stosowane na platformach morskich muszą być także wyłączone z zakresu tej dyrektywy.

Poprawka 37

Stanowisko Rady
Artykuł 32

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Przejściowy plan krajowy

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.
Przejściowy plan krajowy nie obejmuje 
żadnego z następujących obiektów 
energetycznego spalania:
a) obiektów energetycznego spalania, do 
których zastosowanie ma art. 33 ust. 1;

b) obiektów energetycznego spalania 
w obrębie rafinerii opalanych gazami 
o niskiej wartości opałowej 
pozyskiwanymi z pozostałości po 
procesach zgazowania lub rafinacji albo 
z pozostałości po destylacji i konwersji 
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w procesie rafinacji ropy naftowej 
wykorzystywanymi na własne potrzeby 
jako samodzielne paliwo lub razem 
z innymi paliwami;
c) obiektów energetycznego spalania, do 
których zastosowanie ma art. 35.

2. Obiekty energetycznego spalania objęte 
planem mogą zostać zwolnione z wymogu 
przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji, o których mowa w art. 30 ust. 2, 
w odniesieniu do zanieczyszczeń objętych 
planem lub, w stosownych przypadkach, 
z wymogu przestrzegania stopni 
odsiarczania, o których mowa w art. 31.
Muszą być dotrzymane co najmniej 
dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku 
siarki, tlenków azotu i pyłu określone 
w pozwoleniu dla obiektów 
energetycznego spalania mającym 
zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r. 
w szczególności zgodnie z wymogami 
dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE.
Obiekty energetycznego spalania 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie ponad 500 MW 
opalane paliwem stałym, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia po dniu 
1 lipca 1987 r., muszą przestrzegać 
dopuszczalnych wielkości emisji tlenków 
azotu określonych w załączniku V część 1.
3. Dla każdego zanieczyszczenia objętego 
przejściowym planem krajowym, ustala się 
w planie pułap określający maksymalne 
roczne emisje dla wszystkich obiektów 
objętych planem na podstawie całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
każdego z obiektów na dzień 31 grudnia 
2010 r., jego rzeczywistego czasu 
funkcjonowania w ciągu roku oraz jego 
zużycia paliwa, uśrednionych na 
podstawie danych z ostatnich dziesięciu 
lat eksploatacji do roku 2010 włącznie.
Pułap na rok 2016 wylicza się na 
podstawie odpowiednich dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych 
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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. 
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.
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.
5. Nie później niż w dniu 1 stycznia 
2013 r. państwa członkowskie przekazują 
Komisji swoje przejściowe plany krajowe.
Komisja dokonuje oceny planów, a 
w przypadku gdy Komisja nie zgłosiła 
zastrzeżeń w terminie 12 miesięcy od 
otrzymania planu, plan przekazany przez 
dane państwo członkowskie uznaje się za 
zaakceptowany.



PE430.626v02-00 30/43 PR\809082PL.doc

PL

W przypadku gdy Komisja uzna, że plan 
nie jest zgodny z przepisami 
wykonawczymi ustanowionymi zgodnie 
z art. 41 lit. b), informuje ona dane 
państwo członkowskie, że jego plan nie 
może zostać zaakceptowany. 
W odniesieniu do oceny nowej wersji 
planu przekazanego Komisji przez 
państwo członkowskie, termin, o którym 
mowa w drugim akapicie, wynosi sześć 
miesięcy.
6. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich późniejszych 
zmianach w planie.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrażanie przejściowego planu krajowego poskutkuje zwiększonymi emisjami. Ponadto 
przepis ten może spowodować zakłócenia konkurencji we Wspólnocie, jako że niektóre 
obiekty spalania poczyniły już inwestycje na rzecz zgodności z przedmiotowymi 
dopuszczalnymi wielkościami emisji, jak również dlatego, że nie wszystkie państwa 
członkowskie wprowadzą przejściowy plan krajowy. Skreślenie nowego tekstu przez Radę.

Poprawka 38

Stanowisko Rady
Artykuł 33

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Ograniczone odstępstwo obowiązujące 

w całym okresie eksploatacji
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 
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spełnione są następujące warunki:
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;
b) operator ma obowiązek przedkładania 
corocznie właściwemu organowi zapisu 
czasu funkcjonowania od dnia 1 stycznia 
2016 r.;
c) dopuszczalne wielkości emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu 
określone w pozwoleniu dla obiektu 
energetycznego spalania mającym 
zastosowanie w dniu 31 grudnia 2005 r., 
w szczególności zgodne z wymogami 
dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE, są 
utrzymane co najmniej przez pozostały 
okres eksploatacji obiektu energetycznego 
spalania. Obiekty energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie ponad 500 MW 
opalane paliwem stałym, którym 
udzielono pierwszego pozwolenia po dniu 
1 lipca 1987 r., muszą przestrzegać 
dopuszczalnych wielkości emisji tlenków 
azotu określonych w załączniku V część 1; 
oraz
d) obiektowi energetycznego spalania nie 
udzielono pozwolenia, o którym mowa 
w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/80/WE.
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 
nominalną moc dostarczoną w paliwie, 
rodzaje stosowanego paliwa oraz mające 
zastosowanie dopuszczalne wielkości 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i pyłu. W odniesieniu do obiektów 
objętych ust. 1 państwa członkowskie 
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corocznie przekazują Komisji zapis czasu 
funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2016 r.
3. W przypadku obiektu energetycznego 
spalania, który w dniu …* stanowi część 
małego systemu wydzielonego 
i odpowiada w tym dniu za co najmniej 
35% dostaw energii elektrycznej w obrębie 
tego systemu, oraz który z uwagi na swoje 
właściwości techniczne nie może 
przestrzegać dopuszczalnych wielkości 
emisji, o których mowa w art. 30 ust. 2, 
czas funkcjonowania, o którym mowa 
w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, 
wynosi 18 000 godzin, począwszy od dnia 
1 stycznia 2020 r. i najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2023 r., natomiast datą, o której 
mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2 niniejszego 
artykułu, jest dzień 1 stycznia 2020 r.
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% 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten może spowodować zakłócenia konkurencji we Wspólnocie, jako że objęte tym 
przepisem obiekty spalania nie muszą inwestować w najlepsze dostępne techniki, aby działać 
zgodnie z przedmiotowymi dopuszczalnymi wartościami emisji. Ponadto artykuł ten zaszkodzi 
celom UE w zakresie ochrony środowiska ustalonym na rok 2020 (strategia tematyczna 
Komisji dotycząca zanieczyszczenia powietrza ma na celu ograniczenie emisji SO2 o 82% 
oraz emisji NOx o 60% do 2020 r. w porównaniu z poziomami z roku 2000). Skreślenie 
nowego tekstu przez Radę.
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Poprawka 39

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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 2019 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

Nie jest pożądane, aby końcowy termin w tym przepisie wykraczał poza docelową datę 2020 r. 
przewidzianą w strategii tematycznej Komisji dotyczącej zanieczyszczenia powietrza mającej 
na celu między innymi ograniczenie emisji SO2 o 82% oraz emisji NOx o 60% do 2020 r. w 
porównaniu z poziomami z roku 2000. Poprawka zmienia nowy artykuł wprowadzony przez 
Radę.

Poprawka 40

Stanowisko Rady
Artykuł 41

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 41 Artykuł 41

Przepisy wykonawcze Okresy rozruchu i wyłączenia

Przyjmuje się przepisy wykonawcze 
dotyczące:

Komisja przyjmuje, za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 76, przepisy
dotyczące określenia okresów rozruchu 
i wyłączenia, o których mowa w art. 3 
pkt 26 oraz w załączniku V część 4 pkt 1.

a) określenia okresów rozruchu 
i wyłączenia, o których mowa w art. 3 
pkt 26 oraz w załączniku V część 4 pkt 1; 
oraz
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b) przejściowych planów krajowych, 
o których mowa w art. 32 oraz, 
w szczególności, określania pułapów 
emisji oraz związanego z nimi 
monitorowania i sprawozdawczości. 
Te przepisy wykonawcze przyjmowane są 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 75 ust. 2. Komisja 
przedstawia stosowne wnioski legislacyjne 
nie później niż ….*
* Dz. U: 6 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką dotyczącą art. 32. Skreślenie nowego tekstu Rady.

Poprawka 41

Stanowisko Rady
Artykuł 48 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Kiedy tylko odpowiednie techniki 
pomiarowe staną się dostępne w Unii, 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 75 ust. 2, zostanie ustalona 
data, od której przeprowadzane będą 
pomiary ciągłe dopuszczalnych wielkości 
emisji do powietrza w odniesieniu do 
metali ciężkich, dioksyn i furanów.

5. Kiedy tylko odpowiednie techniki 
pomiarowe staną się dostępne w Unii, za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 76 Komisja ustala datę, od której 
przeprowadzane będą pomiary ciągłe 
dopuszczalnych wielkości emisji do 
powietrza w odniesieniu do metali 
ciężkich, dioksyn i furanów.

Or. en

Poprawka 42

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. Państwa członkowskie zapewniają 
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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.

udostępnienie Komisji informacji na temat 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat 
reprezentatywnych danych dotyczących 
emisji i innych skutków dla środowiska, 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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawek 59 i 60 z pierwszego czytania. 

Poprawka 43

Stanowisko Rady
Artykuł 72 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 75 ust. 2, określa się
rodzaj, format i częstotliwość 
przekazywania informacji, które mają być 
udostępniane na podstawie ust. 1 
niniejszego artykułu. Obejmuje to 
określenie konkretnych działań 
i zanieczyszczeń, dla których udostępnia 
się dane, o których mowa w ust. 1. 

2. Przy pomocy aktów delegowanych 
zgodnie z art. 76 Komisja przyjmuje
rodzaj, format i częstotliwość
przekazywania informacji, które mają być 
udostępniane na podstawie ust. 1 
niniejszego artykułu. Obejmuje to 
określenie konkretnych działań 
i zanieczyszczeń, dla których udostępnia 
się dane, o których mowa w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 44

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

Stanowisko Rady Poprawka

(ii) z intensywnego chowu bydła; oraz skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego tekstu przez Radę.

Poprawka 45

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

Stanowisko Rady Poprawka

(iii) z rozrzucania obornika; oraz skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nowy tekst Komisji zostaje teraz objęty poprawką dot. art. 15 ust 4 lit. a) (nowa). Skreślenie 
nowego tekstu przez Radę.

Poprawka 46

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-

1. Aby umożliwić dostosowanie niniejszej 
dyrektywy do postępu naukowo-
technicznego w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki opisane w 
przedmiotowych dokumentach 
referencyjnych BAT, najpóźniej 12 
miesięcy po opublikowaniu konkluzji 
dotyczących BAT zgodnie z art. 13, 
poprzez przyjęcie aktów delegowanych
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technicznym. zgodnie z art. 76 Komisja uzupełnia lub 
zmienia minimalne wymogi dotyczące 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz 
zasady monitorowania i zgodności 
ustanowione już na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 61 z pierwszego czytania.

Poprawka 47

Stanowisko Rady
Artykuł 74 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 61 z pierwszego czytania.

Poprawka 48

Stanowisko Rady
Artykuł 76 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 74 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13, 
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powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Komisja przedkłada sprawozdanie na temat 
przekazanych uprawnień w terminie 
sześciu miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada cofnie je 
zgodnie z art. 77.

15, 23, 41, 48, 72 i 74 powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy. Komisja 
przedkłada sprawozdanie na temat 
przekazanych uprawnień w terminie 
sześciu miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada cofnie je 
zgodnie z art. 77.

Or. en

Poprawka 49

Stanowisko Rady
Artykuł 77 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 74 może zostać odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 

1. Delegowanie uprawnień określonych w 
art. 13, 15, 23, 41, 48, 72 i 74 może być 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
Radę.

Or. en

Poprawka 50

Stanowisko Rady
Artykuł 77 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugą instytucję i 
Komisję, najpóźniej miesiąc przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz uzasadnienie
odwołania.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, stara się poinformować drugą 
instytucję i Komisję, w rozsądnym 
terminie przed podjęciem ostatecznej 
decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 
odwołane, oraz możliwe przyczyny
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odwołania.

Or. en

Poprawka 51

Stanowisko Rady
Artykuł 77 – ustęp 3 

Stanowisko Rady Poprawka

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. W decyzji o odwołaniu podaje się 
powody uchylenia i kładzie kres delegacji 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna natychmiast lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących. 
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 52

Stanowisko Rady
Artykuł 78 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy 
od daty zawiadomienia.

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, lub jeśli przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament 
Europejski jak i Rada poinformowały 
Komisję, że podjęły decyzję 
o niewyrażaniu sprzeciwu, akt delegowany
wchodzi w życie w dniu w nim 

2. Jeśli ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym.
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przewidzianym. 
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. en
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. KONTEKST OGÓLNY

Przyjęta w 1996 r. dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i 
ich kontroli (IPPC) ma na celu zapobieganie pochodzącym z instalacji przemysłowych na 
terenie całej Unii Europejskiej emisjom do powietrza, wody i gleb oraz ich kontroli. Aby 
zrealizować ten cel, dyrektywa IPPC zmierza do wspierania wprowadzania najlepszych 
dostępnych technik (BAT), tzn. takich technik wykonalnych z ekonomicznego i technicznego 
punktu widzenia, które są najskuteczniejsze w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony 
środowiska naturalnego. Najlepsze dostępne techniki zdefiniowano w tzw. dokumentach 
referencyjnych BAT. Są to dokumenty techniczne sporządzone w drodze wymiany informacji 
pomiędzy Komisją, władzami państw członkowskich oraz innymi zainteresowanymi stronami 
(tzw. proces sewilski).

Dyrektywa IPPC dotyczy blisko 52 tys. instalacji przemysłowych mających znaczny udział w 
całkowitych emisjach zanieczyszczeń do powietrza w UE. Na mocy dyrektywy IPPC podczas 
udzielania zezwoleń poszczególnym instalacjom przemysłowym oraz wyznaczania 
dopuszczalnych wielkości emisji dla poszczególnych instalacji władze państwa członkowskiego 
zobowiązane są do uwzględniania dokumentów BREF. Oprócz zanieczyszczania powietrza, 
działalność przemysłowa może także skutkować zanieczyszczeniem wód i gleb bądź 
wytwarzaniem odpadów, a zatem wymaga zintegrowanego podejścia, tak aby uwzględnić 
całkowity wpływ na środowisko. W 2005 r. Komisja podjęła się przeglądu dyrektywy IPPC, co 
zaowocowało wnioskiem w sprawie dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowej zmieniającym 
siedem odrębnych, istniejących już dyrektyw w sprawie emisji przemysłowej, a także łączącym 
je w jeden dokument. Wniosek miał na celu zapewnienie sprawniejszego wdrażania i 
egzekwowania przepisów przez władze krajowe, aby osiągnąć wysoki poziom ochrony 
środowiska naturalnego przy jednoczesnym uproszczeniu przepisów i zmniejszeniu zbędnych 
obciążeń administracyjnych. Państwa sprawozdawca ogólnie poparł strategię Komisji, 
skupiając się jednocześnie na:

 usunięciu różnic we wdrażaniu i wykonywaniu przepisów w państwach członkowskich, 
rozbieżnościach w transpozycji istniejących przepisów, które narażają na szkody ochronę 
środowiska i skutkują zakłóceniami konkurencji;

 jak najściślejszym nadzorowaniu cennej wymiany informacji w ramach procesu 
sewilskiego;

 ograniczaniu zbędnej biurokracji.   

II. PIERWSZE CZYTANIE W PE

Podczas sesji plenarnej w dniu 10 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął swoje 
stanowisko w pierwszym czytaniu znaczną większością głosów: 402 głosami za oraz 189 
przeciw.
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Istootną kwestią na etapie pierwszego czytania był wniosek Komisji w sprawie ustalenia 
wartości limitów emisji bezpośrednio na podstawie dokumentów referencyjnych BAT. 
Zdaniem Parlamentu Europejskiego nie było to wykonalne w praktyce. Spowodowałoby to 
wywarcie niepożądanego wpływu politycznego na proces sewilski. Dlatego też w drugiej 
zasadniczej zmianie, którą proponuje Parlament Europejski, ustalanie środków mających na 
celu ograniczenie emisji jako wymogów minimalnych powierza się komitetowi powołanemu 
zgodnie z procedurą komitologii połączoną z kontrolą parlamentarną. Wymogi minimalne 
stworzyłyby europejską sieć bezpieczeństwa, której zasad funkcjonowania nie mogłaby 
naruszyć żadna instalacja. Na szczeblu właściwych organów lokalnych ustala się dla 
poszczególnych instalacji środki mające na celu ograniczenie emisji, w wyniku których 
emisje spełniają przeciętne wymogi dokumentów referencyjnych BAT, przy zachowaniu 
pewnej elastyczności i możliwości dostosowania działań do warunków lokalnych. W ten 
sposób zostaje rozwiązany problem polegający na tym, że przy normalnej eksploatacji danej 
instalacji, na przykład podczas jej rozruchu, występują najwyższe wielkości emisji, które 
mogą przekraczać poziomy emisji powiązane z opisanymi najlepszymi dostępnymi 
technikami. W żadnym przypadku jednak nie mogą zostać naruszone dopuszczalne wartości 
europejskiej sieci bezpieczeństwa. Niniejszy wniosek wprowadza równowagę między 
europejskimi normami stosowanymi podczas wydawania pozwoleń dla instalacji 
przemysłowych z jednej strony; z drugiej strony pozostawia państwom członkowskim 
swobodę decyzji niezbędną do uwzględnienia właściwości technicznych przedmiotowej 
instalacji, jej położenia geograficznego i lokalnych warunków środowiskowych.

III. DRUGIE CZYTANIE

Stanowisko Rady w sprawie dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych w pierwszym 
czytaniu zostało przyjęte w dniu 15 lutego 2010 r. Podczas gdy stanowisko Parlamentu w 
pierwszym czytaniu zmierzało do sprawniejszego wdrażania dyrektywy IPPC i uniknięcia 
zakłóceń konkurencji, zdaniem sprawozdawcy pewne nowe postanowienia w stanowisku 
Rady zmierzają w innym kierunku. W stanowisku Rady nie podjęto kwestii europejskiej sieci 
bezpieczeństwa dla dopuszczalnych wielkości emisji, ale wprowadzono większą elastyczność 
dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), aby zapewnić zgodność z 
dopuszczalnymi wielkościami emisji określonymi w załącznikach V-VIII. 

W swym sprawozdaniu z drugiego czytania Państwa sprawozdawca zgadza się w możliwie 
najwyższym stopniu ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania, jako 
że to stanowisko z pierwszego czytania przyjęto znaczną większością głosów. Wiele 
poprawek przyjętych w pierwszym czytaniu zostało przywróconych. Jeśli chodzi o europejską 
sieć bezpieczeństwa, Państwa sprawozdawca złożył nowy wniosek, podtrzymując cel, jakim 
jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zaradzenie zakłóceniom 
konkurencji w Unii spowodowanym rozbieżnościami w transpozycji istniejących przepisów. 
Sprawozdawca proponuje ustanowienie dla całej Unii wymogów minimalnych dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji oraz zasad monitorowania i zgodności opartych na 
wnioskach BAT, ale jedynie dla tych działań, w przypadku których potrzebne jest 
zaangażowanie Unii, w oparciu o następujące kryteria:

(a) wpływ odnośnego sektora na całe środowisko;
(b) etap wdrażania BAT w odnośnym sektorze.



PR\809082PL.doc 43/43 PE430.626v02-00

PL

W zamian sprawozdawca ogranicza wiele nowych postanowień o odstępstwach w stanowisku 
Rady. Odstępstwa powinny być możliwe wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Tzw. 
przejściowy plan krajowy, który może być wdrażany przez państwa członkowskie, aby dać 
dużym obiektom energetycznego spalania pięć dodatkowych lat na wprowadzenie 
dopuszczalnych wielkości emisji ustanowionych w załączniku V, prowadzi do zbyt dużej 
elastyczności. Może on spowodować zakłócenia konkurencji w Unii, jako że niektóre obiekty 
spalania poczyniły już inwestycje z myślą o zastosowaniu się do przedmiotowych 
dopuszczalnych wielkości emisji. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie wprowadzą 
przejściowy plan krajowy. Również odstępstwo obowiązujące dla ograniczonego okresu 
eksploatacji może spowodować zakłócenia konkurencji w Unii. Obiekty spalania o 
ograniczonym okresie eksploatacji w wymiarze 20 000 godzin funkcjonowania nie muszą 
inwestować w najlepsze dostępne techniki w celu zastosowania się do dopuszczalnych 
wielkości emisji określonych w załączniku V. Ponadto odstępstwo związane z ograniczonym 
okresem eksploatacji zaszkodzi strategii tematycznej Komisji dotyczącej zanieczyszczenia 
powietrza mającej na celu między innymi ograniczenie emisji SO2 o 82% oraz emisji NOx o 
60% do 2020 r. w porównaniu z poziomami z roku 2000. W związku z tym sprawozdawca 
proponuje także skrócenie końcowego terminu wprowadzenia przepisu związanego z 
ciepłowniami, które nie powinno nastąpić później niż do roku 2020.

Sprawozdawca nie popiera dalszego komplikowania przepisów poprzez wprowadzenie 
instrumentów rynkowych w celu osiągnięcia celów dyrektywy. Wprowadzenie, oprócz 
ustalenia dopuszczalnych wielkości emisji, instrumentów rynkowych takich jak handel, 
spowoduje jedynie dalsze ograniczone obniżanie emisji powodując nieproporcjonalne koszty. 


