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POPRAWKI 001-086  
Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

 

Sprawozdanie 

Andrzej Grzyb A8-0160/2015 

Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza  

 

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W decyzji Parlamentu Europejskiego i 

Rady XXX/XXXX14 („program działań”) 

uznano, że emisje zanieczyszczeń do 

powietrza zostały znacznie ograniczone w 

ostatnich dziesięcioleciach, ale 

jednocześnie poziom zanieczyszczenia 

powietrza nadal stanowi problem w wielu 

częściach Europy, a obywatele Unii nadal 

są narażeni na działanie substancji 

zanieczyszczających powietrze, co może 

szkodzić ich zdrowiu i samopoczuciu. Jak 

stwierdzono w programie działań, 

ekosystemom nadal szkodzi nadmierna 

depozycja azotu i siarki związana z 

emisjami z transportu, 

niezrównoważonymi praktykami 

rolniczymi i wytwarzaniem energii. 

(1) W decyzji Parlamentu Europejskiego i 

Rady XXX/XXXX14 („program działań”) 

uznano, że emisje zanieczyszczeń do 

powietrza zostały znacznie ograniczone w 

ostatnich dziesięcioleciach, ale 

jednocześnie poziom zanieczyszczenia 

powietrza nadal stanowi problem w wielu 

częściach Europy, a obywatele Unii nadal 

są narażeni na działanie substancji 

zanieczyszczających powietrze, co może 

szkodzić ich zdrowiu i samopoczuciu. Jak 

stwierdzono w programie działań, 

ekosystemom nadal szkodzi nadmierna 

depozycja azotu i siarki związana z 

emisjami z transportu, 

niezrównoważonymi praktykami 

rolniczymi i wytwarzaniem energii. Jakość 

powietrza na wielu obszarach Unii wciąż 

przekracza wartości dopuszczalne 

określone przez samą Unię oraz nie jest 

zgodna z celami wyznaczonymi przez 
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Światową Organizację Zdrowia. 

__________________ __________________ 

14 Decyzja XXX/XXXX Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia ... r. w 

sprawie ogólnego unijnego programu 

działań w zakresie środowiska do 2020 r. 

„Dobrze żyć w granicach naszej planety” 

(Dz.U. L ... z ... ... ..., s. ...). 

14 Decyzja XXX/XXXX Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia ... r. w 

sprawie ogólnego unijnego programu 

działań w zakresie środowiska do 2020 r. 

„Dobrze żyć w granicach naszej planety” 

(Dz.U. L ... z ... ... ..., s. ...). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i 

urządzeniach energetycznego spalania 

może być objęte aktami wykonawczymi do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią15. Spalanie paliwa w dużych 

obiektach energetycznego spalania 

wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 

7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 

2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 

r. zastosowanie do dużych obiektów 

energetycznego spalania objętych art. 30 

ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE. 

(5) Spalanie paliwa w małych obiektach i 

urządzeniach energetycznego spalania 

może być objęte aktami wykonawczymi do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią15. Potrzebne są jednak dalsze 

środki na mocy dyrektywy 2009/125/WE, 

aby wypełnić istniejącą lukę 

ustawodawczą. Spalanie paliwa w dużych 

obiektach energetycznego spalania 

wchodzi w zakres dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE16 z dnia 

7 stycznia 2013 r., natomiast dyrektywa 

2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady17 ma nadal do dnia 31 grudnia 2015 

r. zastosowanie do dużych obiektów 

energetycznego spalania objętych art. 30 

ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE. 

__________________ __________________ 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiająca ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10). 

 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiająca ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10). 
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16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 

r. w sprawie emisji przemysłowych 

(zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 

334 z 17.12.2010, s. 17). 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 

r. w sprawie emisji przemysłowych 

(zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 

334 z 17.12.2010, s. 17). 

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych 

obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 

L 309 z 27.11.2001, s. 1). 

17 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych 

obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 

L 309 z 27.11.2001, s. 1). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 

zastosowania do produktów związanych z 

energią objętych środkami wykonawczymi 

przyjętymi zgodnie z dyrektywą 

2009/125/WE lub rozdziałem III lub IV 

dyrektywy 2010/75/UE. Niektóre inne 

obiekty energetycznego spalania powinny 

również zostać wyłączone z zakresu 

niniejszej dyrektywy na podstawie ich 

charakterystyki technicznej lub ich 

zastosowania do określonych celów. 

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 

zastosowania do średnich obiektów 

energetycznego spalania objętych 

rozdziałem III lub IV dyrektywy 

2010/75/UE. Niektóre inne obiekty 

energetycznego spalania powinny również 

zostać wyłączone z zakresu niniejszej 

dyrektywy na podstawie ich 

charakterystyki technicznej lub ich 

zastosowania do określonych celów. 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Dopuszczalne wielkości emisji 

określone w załączniku II nie powinny 

mieć zastosowania do średnich obiektów 

energetycznego spalania znajdujących się 

na Wyspach Kanaryjskich, we 
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francuskich departamentach zamorskich 

oraz w archipelagach Madery i Azorów ze 

względu na techniczne i logistyczne 

trudności związane z odległą lokalizacją 

tych obiektów. Państwa członkowskie 

powinny określić dopuszczalne wielkości 

emisji dla tych obiektów, aby ograniczyć 

ich emisje do powietrza oraz potencjalne 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla 

środowiska. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 

zastosowanie do połączeń co najmniej 

dwóch obiektów energetycznego spalania, 

w których całkowita nominalna moc 

cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i 

nie przekracza 50 MW, chyba że 

połączenie jest obiektem energetycznego 

spalania ujętym w rozdziale III dyrektywy 

2010/75/UE. Jeżeli więcej niż jeden 

pojedynczy obiekt energetycznego 

spalania o nominalnej mocy cieplnej 

poniżej 1 MW jest zainstalowany w 

jednym miejscu w celu dzielenia się 

obciążeniem, dla celów niniejszej 

dyrektywy połączenie takie należy uznać 

za pojedynczy obiekt energetycznego 

spalania. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9c) Państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość niestosowania niniejszej 

dyrektywy do instalacji objętych 
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rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE w 

odniesieniu do substancji 

zanieczyszczających, wobec których 

obowiązują dopuszczalne wielkości emisji 

na mocy niniejszej dyrektywy, jeżeli owe 

dopuszczalne wielkości emisji nie 

przekraczają pułapów określonych w 

załączniku II do niniejszej dyrektywy, 

chyba że są to obiekty spalające paliwa w 

rafineriach oleju mineralnego i gazu lub 

w kotłach odzysknicowych 

wykorzystywanych w produkcji masy 

celulozowej. W takich przypadkach 

państwa członkowskie powinny zwolnić te 

obiekty na wniosek operatora. 

 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek 

stałych do powietrza każdy średni obiekt 

energetycznego spalania powinien być 

eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy, 

na podstawie powiadomienia przez 

operatora, został on przynajmniej 

zarejestrowany przez właściwy organ. 

(10) W celu zapewnienia kontroli emisji 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do 

powietrza każdy średni obiekt 

energetycznego spalania powinien być 

eksploatowany wyłącznie wówczas, gdy na 

podstawie powiadomienia przez operatora 

lub informacji przekazanej przez 

operatora otrzymał on pozwolenie lub 
został zarejestrowany przez właściwy 

organ. 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Jeżeli audyty i inspekcje już się 

odbywają celem kontroli zgodności z 

innymi przepisami w zakresie ochrony 



 

 

 PE568.450/ 6 

 PL 

środowiska, właściwe organy w jak 

największym stopniu powinny 

wykorzystywać już istniejące mechanizmy 

celem weryfikacji zgodności z niniejszą 

dyrektywą. Mechanizmy takie powinny na 

przykład obejmować mechanizmy 

określone w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2003/87/WE1a lub w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE1b.  

 ______________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 

2003 r. ustanawiająca system handlu 

przydziałami emisji gazów cieplarnianych 

we Wspólnocie oraz zmieniająca 

dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 

25.10.2003, s. 32). 

 1bDyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmieniająca dyrektywy 

2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 

uchylająca dyrektyw 2004/8/WE 

i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, 

s. 1). 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zgodnie z art. 193 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

niniejsza dyrektywa nie stanowi 

przeszkody dla państw członkowskich w 

utrzymaniu lub ustanowieniu bardziej 

rygorystycznych środków ochronnych, na 

przykład w celu zapewnienia zgodności z 

normami jakości środowiska. Państwa 

członkowskie powinny w szczególności 

stosować bardziej rygorystyczne 

dopuszczalne wielkości emisji, takie jak 

wartości odniesienia określone w 

załączniku III do niniejszej dyrektywy, w 

(13) Zgodnie z art. 193 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

niniejsza dyrektywa nie stanowi 

przeszkody dla państw członkowskich w 

utrzymaniu lub ustanowieniu bardziej 

rygorystycznych środków ochronnych, na 

przykład w celu zapewnienia zgodności z 

normami jakości środowiska. Państwa 

członkowskie powinny w szczególności 

rozważyć bardziej rygorystyczne 

dopuszczalne wielkości emisji, takie jak 

wartości odniesienia określone w 

załączniku III do niniejszej dyrektywy, w 
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strefach, które nie zachowują zgodności z 

dopuszczalnymi wartościami jakości 

powietrza; takie ograniczenia 

umożliwiłyby również promowanie 

ekoinnowacji w Unii, ułatwiając w 

szczególności dostęp do rynku małym i 

średnim przedsiębiorstwom. 

strefach, które nie zachowują zgodności z 

dopuszczalnymi wartościami jakości 

powietrza; takie ograniczenia 

umożliwiłyby również promowanie 

ekoinnowacji w Unii, ułatwiając w 

szczególności dostęp do rynku małym i 

średnim przedsiębiorstwom. Państwa 

członkowskie powinny przeprowadzić 

ocenę możliwych skutków, jeśli zdecydują 

się podjąć takie środki. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W celu ograniczenia obciążenia dla 

małych i średnich przedsiębiorstw 

eksploatujących średnie obiekty 

energetycznego spalania obowiązki 

administracyjne operatorów dotyczące 

powiadamiania, monitorowania i 

sprawozdawczości powinny być 

proporcjonalne, a jednocześnie powinny 

umożliwiać właściwym organom 

przeprowadzenie skutecznej weryfikacji 

zgodności.  

(15) W celu ograniczenia obciążenia dla 

małych i średnich przedsiębiorstw 

eksploatujących średnie obiekty 

energetycznego spalania obowiązki 

administracyjne operatorów dotyczące 

powiadamiania, monitorowania i 

sprawozdawczości powinny być 

proporcjonalne i unikać powielania 

przepisów, a jednocześnie powinny 

umożliwiać właściwym organom 

przeprowadzenie skutecznej weryfikacji 

zgodności.  

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Komisja powinna w rozsądnym 

terminie ocenić konieczność zmiany 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w załączniku II na podstawie 

bardziej zaawansowanych technologii. 

Komisja powinna również ocenić 
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konieczność przedstawienia 

dopuszczalnych wielkości emisji dla 

innych substancji zanieczyszczających, 

takich jak tlenek węgla, na podstawie 

monitorowania, o którym mowa w art. 6. 

W tym celu państwa członkowskie 

powinny przyjąć środki gwarantujące, że 

takie monitorowanie będzie realizowane. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) Przeglądu niniejszej dyrektywy 

należy dokonać w odniesieniu do 

[dyrektywa (UE) .../...*]. 

 _____________ 

 *Dz.U.: proszę wstawić numer, tytuł i 

odniesienie zawarte w dokumencie 

2013/0443(COD). 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W niniejszej dyrektywie określa się 

również zasady monitorowania emisji 

tlenku węgla. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Niniejsza dyrektywa ma również 

zastosowanie do połączeń nowych 
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średnich obiektów energetycznego 

spalania zgodnych z art. 3a, w tym takich, 

w których całkowita nominalna moc 

cieplna połączenia jest równa lub większa 

niż 50 MW, chyba że połączenie takie 

stanowi obiekt energetycznego spalania 

objęty rozdziałem III dyrektywy 

2010/75/UE. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) obiektów energetycznego spalania 

objętych dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 97/68/WE1a; 

 __________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 97/68/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. 

w sprawie zbliżenia ustawodawstwa 

państw członkowskich odnoszącego się do 

środków dotyczących ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 

silników spalinowych montowanych w 

maszynach samojezdnych 

nieporuszających się po drogach 

(Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1). 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) obiektów energetycznego spalania w 

gospodarstwach rolnych o całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej 

nieprzekraczającej 5 MW 

wykorzystujących jako paliwo wyłącznie 

nieprzetworzony obornik drobiowy, o 

którym mowa w art. 9 lit. a) 
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rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/20091a; 

 __________________ 

 1aRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r. określające 

przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, 

s. 1). 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) produktów związanych z energią 

objętych środkami wykonawczymi 

przyjętymi zgodnie z dyrektywą 

2009/125/WE, jeżeli w tych aktach 

wykonawczych określa się dopuszczalne 

wielkości emisji dla zanieczyszczeń 

wymienionych w załączniku II do 

niniejszej dyrektywy; 

skreślona 

Uzasadnienie 

Z punktu widzenia prawa zakres stosowania dyrektywy o średnich obiektach energetycznego 

spalania – jako kluczowa część dyrektywy – nie powinien zostać zmieniony/ograniczony przez 

przepisy wykonawcze przyjęte zgodnie z inną dyrektywą. W przypadku nierozszerzenia 

zakresu stosowania dyrektywy o średnich obiektach energetycznego spalania w celu objęcia 

nią obiektów poniżej 1 MW, zwolnienie nie jest potrzebne, gdyż akty wykonawcze do 

dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie będą obejmować obiektów o mocy 1 MW lub wyższej. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) obiektów energetycznego spalania, w 

których gazowe produkty spalania 

wykorzystywane są do bezpośredniego 

ogrzewania, suszenia lub każdej innej 

obróbki przedmiotów lub materiałów; 

c) obiektów energetycznego spalania, w 

których gazowe produkty spalania 

wykorzystywane są do bezpośredniego 

ogrzewania, suszenia lub każdej innej 

obróbki przedmiotów lub materiałów, lub 

do ogrzewania bezpośrednio zasilanego 

gazem w celu ogrzewania pomieszczeń z 

myślą o poprawie warunków pracy; 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) turbin gazowych oraz silników 

gazowych i wysokoprężnych stosowanych 

na platformach morskich; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) urządzeń do regeneracji katalizatorów 

w krakowaniu katalitycznym; 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f c (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fc) urządzeń do konwersji siarkowodoru 

w siarkę; 
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 PL 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f d (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fd) reaktorów wykorzystywanych 

w przemyśle chemicznym; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f e (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fe) pieców baterii koksowniczych, 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f f (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ff) nagrzewnic Cowpera. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do działalności 

badawczo-rozwojowej ani do testów 

dotyczących średnich obiektów 

energetycznego spalania. Państwa 

członkowskie mogą ustalić szczegółowe 
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warunki stosowania niniejszego ustępu. 

 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Dopuszczalne wielkości emisji 

określone w załączniku II nie mają 

zastosowania do średnich obiektów 

energetycznego spalania znajdujących się 

na Wyspach Kanaryjskich, we 

francuskich departamentach zamorskich 

oraz w archipelagach Madery i Azorów. 

Państwa członkowskie określą 

dopuszczalne wielkości emisji dla tych 

obiektów, aby ograniczyć ich emisje do 

powietrza i potencjalne zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i dla środowiska. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „cząstki stałe” oznaczają cząstki o 

dowolnym kształcie, strukturze i gęstości, 

rozproszone w fazie gazowej w warunkach 

punktu pobierania próbki, które mogą 

zostać zebrane przez filtrację w 

określonych warunkach po 

reprezentatywnym pobraniu próbek gazu 

do analizy i które pozostają w górnej części 

filtra i na filtrze po suszeniu w określonych 

warunkach;  

4) „pył” oznacza cząstki o dowolnym 

kształcie, strukturze i gęstości, rozproszone 

w fazie gazowej w warunkach punktu 

pobierania próbki, które mogą zostać 

zebrane przez filtrację w określonych 

warunkach po reprezentatywnym pobraniu 

próbek gazu do analizy i które pozostają w 

górnej części filtra i na filtrze po suszeniu 

w określonych warunkach;  

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 
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dokumencie). 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „istniejący obiekt energetycznego 

spalania” oznacza obiekt energetycznego 

spalania oddany do eksploatacji przed 

dniem [1 year after the date of 

transposition] r.; 

6) „istniejący obiekt energetycznego 

spalania” oznacza obiekt energetycznego 

spalania oddany do eksploatacji przed 

dniem [12 months after the date of 

transposition] r. lub w odniesieniu do 

którego uzyskano pozwolenie przed dniem 

[6 months after the date of transposition] 

r. zgodnie z prawodawstwem krajowym, 

pod warunkiem że obiekt został oddany do 

eksploatacji nie później niż [ 18 months 

after the date of transposition] r.; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas 

wyrażony w godzinach, w którym obiekt 

energetycznego spalania odprowadza 

emisje do powietrza;  

16) „czas funkcjonowania” oznacza czas 

wyrażony w godzinach, w którym obiekt 

energetycznego spalania pracuje i 

odprowadza emisje do powietrza, w tym 

okres uruchamiania i wyłączania; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19a) „mały system wydzielony” (SIS) 

oznacza mały system wydzielony 
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zdefiniowany w art. 2 pkt 26 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/72/WE1a; 

 __________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej i 

uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. 

L 211 z 14.8.2009, s. 55). 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – punkt 19 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19b) „mikrosystem wydzielony” (MIS) 

oznacza mikrosystem wydzielony 

zdefiniowany w art. 2 pkt 27 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/72/WE1a; 

 __________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej i 

uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. 

L 211 z 14.8.2009, s. 55). 

 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 –  punkt 19 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19c) „istotna zmiana” oznacza zmianę 

cech lub sposobu funkcjonowania albo 

rozbudowę obiektu energetycznego 

spalania, która może mieć znaczący 

niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie lub 
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na środowisko; 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 –  punkt 19 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19d) „gaz ziemny” oznacza gaz paliwowy 

zgodnie z definicją ISO 13686:2013. 

 

 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Zasady łączenia 

 1. Połączenie co najmniej dwóch nowych 

średnich obiektów energetycznego 

spalania uznaje się do celów niniejszej 

dyrektywy za jeden średni obiekt 

energetycznego spalania, a ich nominalną 

moc cieplną sumuje się do celów 

obliczenia dla danego obiektu całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej, jeżeli: 

 – gazy odlotowe takich średnich obiektów 

energetycznego spalania są odprowadzane 

przez wspólny komin; lub 

 – przy uwzględnieniu czynników 

technicznych i ekonomicznych gazy 

odlotowe takich średnich obiektów 

energetycznego spalania w ocenie 

właściwego organu mogłyby być 

odprowadzane przez wspólny komin.  

 2. Do celów obliczania całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej połączenia co 

najmniej dwóch obiektów energetycznego 
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spalania nie uwzględnia się pojedynczych 

obiektów energetycznego spalania 

o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 

MW, chyba że co najmniej dwa średnie 

obiekty energetycznego spalania instaluje 

się w tym samym celu w jednym miejscu w 

celu dzielenia się obciążeniem. W takim 

przypadku dzielące się obciążeniem 

połączenie takich obiektów jest uznawane 

za jeden obiekt energetycznego spalania, a 

ich moc jest sumowana do celów 

obliczania całkowitej nominalnej mocy 

cieplnej, nawet jeżeli każdy poszczególny 

obiekt energetycznego spalania posiada 

nominalną moc cieplną poniżej 1 MW. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rejestracja Pozwolenia i rejestracja 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

średnie obiekty energetycznego spalania 

były eksploatowane wyłącznie, jeśli zostały 

zarejestrowane przez właściwy organ. 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

żadne nowe średnie obiekty 

energetycznego spalania nie były 

eksploatowane bez pozwolenia lub 

rejestracji. 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

od dnia 1 stycznia 2020 r. żadne istniejące 

średnie obiekty energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 

15 MW nie były eksploatowane bez 

pozwolenia lub rejestracji.  

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

od dnia 1 stycznia 2022 r. żadne istniejące 

średnie obiekty energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW 

oraz nie wyższej niż 15 MW nie były 

eksploatowane bez pozwolenia lub 

rejestracji. 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

od dnia 1 stycznia 2025 r. żadne istniejące 

średnie obiekty energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej 5 MW lub 

mniejszej nie były eksploatowane bez 

pozwolenia lub rejestracji. 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Procedura rejestracji obejmuje 

przynajmniej powiadomienie przez 

operatora właściwego organu o 

eksploatacji lub zamiarze eksploatacji 

średniego obiektu energetycznego spalania. 

2. Państwa członkowskie określają 

procedury wydawania pozwoleń lub 
rejestracji. Procedury obejmują co 

najmniej obowiązek powiadomienia lub 

poinformowania przez operatora 

właściwego organu o eksploatacji lub 

zamiarze eksploatacji średniego obiektu 

energetycznego spalania. 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt 

energetycznego spalania w terminie 

jednego miesiąca od otrzymania 

powiadomienia od operatora i informuje 

operatora o dokonaniu rejestracji. 

4. Właściwy organ rejestruje średni obiekt 

energetycznego spalania lub wszczyna 

procedurę udzielenia pozwolenia 

dotyczącą takiego obiektu w terminie 

jednego miesiąca od otrzymania 

powiadomienia od operatora lub 

przekazania przez niego odpowiedniej 

informacji i informuje operatora o 

dokonaniu rejestracji. 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Istniejące średnie obiekty 

energetycznego spalania mogą zostać 

zwolnione z obowiązku powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 2, pod warunkiem że 

wszystkie informacje, o których mowa w 

ust. 3, zostały udostępnione właściwym 

organom. 

skreślony 

Obiekty te zostają zarejestrowane przed 

dniem [thirteen months after the date of 

transposition] r. 
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Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Rejestr prowadzony przez właściwe 

organy dla każdego średniego obiektu 

energetycznego spalania obejmuje co 

najmniej informacje wymienione w 

załączniku I, jak również wszelkie 

informacje uzyskane w ramach weryfikacji 

wyników monitorowania lub innych 

kontroli zgodności, o których mowa w art. 

7 i 8. 

6. Właściwe organy prowadzą publicznie 

dostępny rejestr średnich obiektów 
energetycznego spalania, który obejmuje 

co najmniej informacje wymienione w 

załączniku I, jak również wszelkie 

informacje uzyskane w ramach weryfikacji 

wyników monitorowania lub innych 

kontroli zgodności, o których mowa w art. 

7 i 8, oraz wszelkie informacje otrzymane 

w wyniku zmian przeprowadzonych w 

średnich obiektach energetycznego 

spalania w rozumieniu art. 9. 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Każde pozwolenie lub rejestracja 

wydane lub wykonane zgodnie z innymi 

krajowymi lub unijnymi przepisami może 

zostać połączone z pozwoleniem lub 

rejestracją wymaganymi na mocy ust. 1 w 

taki sposób, aby tworzyły pojedyncze 

pozwolenie lub rejestrację, pod 

warunkiem że pozwolenie lub rejestracja 

zawiera informacje wymagane na mocy 

tego artykułu.  

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie mogą zwolnić 

średnie obiekty energetycznego spalania 
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stanowiące część instalacji objętej 

rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE z 

obowiązku zgodności z dopuszczalnymi 

wielkościami emisji określonymi w 

załączniku II do niniejszej dyrektywy i 

przepisach art. 6 w odniesieniu do 

substancji zanieczyszczających, wobec 

których dopuszczalne wielkości emisji 

obowiązują na mocy art. 13 ust. 5 i art. 15 

ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE dla tych 

obiektów, jeżeli owe dopuszczalne 

wartości emisji nie przekraczają wielkości 

określonych w załączniku II do niniejszej 

dyrektywy. 

 W przypadku obiektów energetycznego 

spalania spalających paliwa w rafineriach 

oleju mineralnego i gazu oraz w 

przypadku kotłów odzysknicowych 

wykorzystywanych w produkcji masy 

celulozowej na wniosek operatora 

średniego obiektu energetycznego 

spalania państwa członkowskie zwalniają 

średnie obiekty energetycznego spalania 

będące częścią instalacji objętej 

rozdziałem II dyrektywy 2010/75/UE z 

obowiązku przestrzegania dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w załączniku 

II do niniejszej dyrektywy i w przepisach 

art. 6 w odniesieniu do substancji 

zanieczyszczających, wobec których 

dopuszczalne wielkości emisji obowiązują 

na mocy art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 3 

dyrektywy 2010/75/UE dla tych obiektów. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Od dnia 1 stycznia 2025 r. emisje do 

powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i cząstek stałych z istniejących średnich 

obiektów energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW 

nie przekraczają dopuszczalnych wielkości 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. emisje do 

powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i pyłu z istniejących średnich obiektów 

energetycznego spalania o nominalnej 

mocy cieplnej powyżej 15 MW nie 

przekraczają dopuszczalnych wielkości 
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emisji określonych w części 1 załącznika 

II. 

emisji określonych w części 1 załącznika 

II. 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje do 

powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i pyłu z istniejących średnich obiektów 

energetycznego spalania o nominalnej 

mocy cieplnej powyżej 5 MW i nie więcej 

niż 15 MW nie mogą przekraczać 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w części 1 załącznika II. 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Od dnia 1 stycznia 2030 r. emisje do 

powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i cząstek stałych z istniejących średnich 

obiektów energetycznego spalania o 

nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie 

przekraczają dopuszczalnych wielkości 

emisji określonych w części 1 załącznika 

II. 

Od dnia 1 stycznia 2027 r. emisje do 

powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i pyłu z istniejących średnich obiektów 

energetycznego spalania o nominalnej 

mocy cieplnej do 5 MW nie przekraczają 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w części 1 załącznika II. 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą zwolnić 

istniejące średnie obiekty energetycznego 

spalania stanowiące część małego systemu 

wydzielonego lub mikrosystemu 
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wydzielonego z obowiązku przestrzegania 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w części 1 załącznika II na 

okres do pięciu lat, lecz nie później niż do 

2030 r., odpowiednio od dat określonych 

w pierwszym, drugim i trzecim akapicie 

ustępu 2 niniejszego artykułu, jeżeli nie 

stanowi to naruszenia istniejących 

zobowiązań międzynarodowych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz bez 

uszczerbku dla norm środowiskowych i 

norm jakości powietrza właściwy organ 

może w szczególnych przypadkach na 

okres do pięciu lat od daty wypełnienia 

obowiązku przestrzegania dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w załączniku 

II, lecz nie później niż do 2030 r., 

ustanowić mniej rygorystyczne 

dopuszczalne wielkości emisji, pod 

warunkiem że co najmniej 50% produkcji 

ciepła użytkowego obiektu, podane jako 

średnia krocząca z pięciu lat, jest 

dostarczane w postaci pary lub ciepłej 

wody do lokalnej publicznej sieci 

ciepłowniczej lub pod warunkiem że 

głównym paliwem obiektu jest biomasa 

stała. Takie odstępstwo może mieć 

zastosowanie tylko wówczas, jeżeli zgodnie 

z oceną osiągnięcie poziomów emisji, o 

których mowa w załączniku II, 

doprowadziłoby do nieproporcjonalnie 

wyższych kosztów w porównaniu z 

korzyściami dla środowiska z uwagi na: 

 a) położenie geograficzne danej instalacji 

lub lokalne warunki środowiskowe; lub 

 b) charakterystykę techniczną danej 

instalacji. 

 Maksymalne dopuszczalne wielkości 



 

 

 PE568.450/ 24 

 PL 

emisji określone przez właściwy organ nie 

przekraczają 1100 mg/Nm3 w przypadku 

SO2 i 150 mg/Nm³ w przypadku pyłu. 

 Właściwe organy w każdym przypadku 

dbają o to, aby nie spowodowano 

znaczącego zanieczyszczenia oraz aby 

osiągnięto wysoki poziom ochrony 

środowiska jako całości. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zwolnić 

istniejące średnie obiekty energetycznego 

spalania, których czas funkcjonowania 

wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, 

z obowiązku przestrzegania 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w załączniku II część 1. W 

takim przypadku, w odniesieniu do 

obiektów opalanych paliwem stałym, dla 

cząstek stałych stosuje się dopuszczalną 

wielkość emisji wynoszącą 200 mg/Nm³. 

Państwa członkowskie mogą zwolnić 

istniejące średnie obiekty energetycznego 

spalania, których czas funkcjonowania 

wynosi nie więcej niż 500 godzin rocznie, 

jako średnia krocząca z pięciu lat, z 

obowiązku przestrzegania dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w załączniku 

II część 1 w przypadku awarii lub 

zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, 

które wymagają wykorzystania tych 

średnich obiektów energetycznego 

spalania. W następujących przypadkach 

państwa członkowskie mogą podnieść ten 

limit do 800 godzin: 

 – na potrzeby zasilania awaryjnego na 

połączonych wyspach, jeżeli doszłoby do 

przerwania głównego źródła zasilania 

wyspy energią; 

 – w przypadku średnich obiektów 

energetycznego spalania do wytwarzania 

ciepła w okresach wyjątkowego chłodu. 

 W takim przypadku, w odniesieniu do 

obiektów opalanych paliwem stałym, dla 

pyłu stosuje się dopuszczalną wielkość 

emisji wynoszącą 200 mg/Nm³. 
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Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Od dnia [1 year after the date of 

transposition] r. emisje do powietrza 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek 

stałych z nowego średniego obiektu 

energetycznego spalania nie przekraczają 

dopuszczalnych wielkości emisji 

określonych w załączniku II część 2. 

Od dnia [12 months after the date of 

transposition] r. emisje do powietrza 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z 

nowego średniego obiektu energetycznego 

spalania nie przekraczają dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w załączniku 

II część 2. 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe 

średnie obiekty energetycznego spalania, 

których czas funkcjonowania wynosi nie 

więcej niż 500 godzin rocznie, z 

obowiązku przestrzegania dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w załączniku 

II część 2. W takim przypadku, w 

odniesieniu do obiektów opalanych 

paliwem stałym, dla cząstek stałych stosuje 

się dopuszczalną wielkość emisji 

wynoszącą 100 mg/Nm³. 

Państwa członkowskie mogą zwolnić nowe 

średnie obiekty energetycznego spalania, 

których czas funkcjonowania wynosi nie 

więcej niż 500 godzin rocznie, jako 

średnia krocząca z trzech lat, z obowiązku 

przestrzegania dopuszczalnych wielkości 

emisji określonych w załączniku II część 2 

w przypadku awarii wymagającej 

wykorzystania tych średnich obiektów 

energetycznego spalania. W takim 

przypadku, w odniesieniu do obiektów 

opalanych paliwem stałym, dla pyłu 

stosuje się dopuszczalną wielkość emisji 

wynoszącą 100 mg/Nm³. 

 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W odniesieniu do poszczególnych 

średnich obiektów energetycznego spalania 

znajdujących się w strefach, które nie 

zachowują zgodności z unijnymi 

dopuszczalnymi wartościami jakości 

powietrza określonymi w dyrektywie 

2008/50/WE, państwa członkowskie 

stosują dopuszczalne wielkości emisji na 

podstawie wartości odniesienia 

określonych w załączniku III lub na 

podstawie bardziej rygorystycznych 

wartości przez siebie ustalonych, chyba że 

Komisja otrzyma dowody, że zastosowanie 

takich dopuszczalnych wielkości emisji 

pociągałby za sobą nieproporcjonalnie 

wysokie koszty oraz że do planów ochrony 

jakości powietrza wymaganych na mocy 

art. 23 dyrektywy 2008/50/WE włączono 

inne środki zapewniające zgodność z 

dopuszczalnymi wartościami jakości 

powietrza. 

4. W odniesieniu do poszczególnych 

średnich obiektów energetycznego spalania 

znajdujących się w strefach, które nie 

zachowują zgodności z unijnymi 

dopuszczalnymi wartościami jakości 

powietrza określonymi w dyrektywie 

2008/50/WE, państwa członkowskie 

oceniają potrzebę zastosowania bardziej 

rygorystycznych dopuszczalnych wielkości 

emisji, które opierają się na wartościach 

odniesienia określonych w załączniku III. 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 

 Efektywność energetyczna 

 1. Państwa członkowskie podejmują 

środki w celu promowania większej 

efektywności energetycznej średnich 

obiektów energetycznego spalania. 

 2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja na 

podstawie najlepszych dostępnych technik 

oceni minimalne standardy efektywności 

energetycznej dla średnich obiektów 

energetycznego spalania. 

 3. Wyniki tej oceny Komisja przekaże 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

w stosownych przypadkach wraz 

z wnioskiem ustawodawczym, w którym w 
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odpowiednich przypadkach ustali poziomy 

efektywności energetycznej nowych 

obiektów energetycznego spalania, które 

będą stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 

system kontroli środowiskowych średnich 

obiektów energetycznego spalania lub 

wdrażają inne środki w celu sprawdzenia 

zgodności z wymogami niniejszej 

dyrektywy. 

1. W oparciu o kontrole środowiskowe lub 

inne środki państwa członkowskie 

ustanawiają skuteczny system w celu 

sprawdzenia zgodności z wymogami 

niniejszej dyrektywy. 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeżeli audyty i inspekcje już się 

odbywają celem kontroli zgodności z 

innymi przepisami Unii dotyczącymi 

emisji, państwa członkowskie mogą 

wykorzystać te audyty i inspekcje w celu 

weryfikacji zgodności z niniejszą 

dyrektywą. 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

okresy rozruchu i wyłączenia średnich 

obiektów energetycznego spalania oraz 

3. Państwa członkowskie wprowadzają 

niezbędne środki zobowiązujące 

operatorów do dbania o to, by okresy 

rozruchu i wyłączenia średnich obiektów 
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okresy niesprawności były jak najkrótsze. 

W przypadku niesprawności lub awarii 

dodatkowych urządzeń służących do 

redukcji emisji operator natychmiast 

informuje o tym właściwy organ. 

energetycznego spalania oraz okresy 

niesprawności były jak najkrótsze. W 

przypadku niesprawności lub awarii 

dodatkowych urządzeń służących do 

redukcji emisji operator natychmiast 

informuje o tym właściwy organ. 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Przypadki niezgodności są jak 

najszybciej przekazywane właściwemu 

organowi przez operatora w formacie 

określonym przez państwa członkowskie. 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku niezgodności z wymogami 

państwa członkowskie zapewniają: 

4. W przypadku niezgodności z wymogami 

państwa członkowskie wymagają od 

właściwego organu, aby zobowiązał 

operatora do niezwłocznego podjęcia 

niezbędnych środków gwarantujących 

przywrócenie zgodności.  

a) niezwłoczne poinformowanie 

właściwego organu przez operatora; 

 

b) natychmiastowe wprowadzenie przez 

operatora niezbędnych środków w celu 

zapewnienia przywrócenia zgodności 

w możliwie najkrótszym czasie; 

 

c) wymaganie przez właściwy organ, by 

operator wprowadził wszelkie właściwe 

środki dodatkowe uznane przez ten 

właściwy organ za niezbędne do 

przywrócenia zgodności. 

 

Jeżeli przywrócenie zgodności nie jest 

możliwe, właściwy organ zawiesza 

Jeżeli przywrócenie zgodności nie jest 

możliwe, właściwy organ zawiesza 

eksploatację obiektu i cofa jego zezwolenie 
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eksploatację obiektu i cofa jego rejestrację. lub rejestrację. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) nie naruszając przepisów art. 4 ust. 5 – 

dowód przekazania powiadomienia 

właściwemu organowi; 

skreślona 

 

 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dowód rejestracji przez właściwy organ; b) zezwolenie lub dowód rejestracji przez 

właściwy organ; 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w stosownych przypadkach zapis czasu 

funkcjonowania, o którym mowa w art. 5 

ust. 2 akapit drugi; 

d) w stosownych przypadkach zapis czasu 

funkcjonowania, o którym mowa w art. 5 

ust. 2 akapit trzeci i w art. 5 ust. 3 akapit 

drugi; 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) zapis dotyczący przypadków 

niezgodności z wymogami oraz podjętych 

działań zgodnie z art. 7 ust. 4; 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) dokumenty, o których mowa w art. 9. 

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Dane wymienione w ust. 2 udostępnia 

się lokalnym i regionalnym organom w 

miejscu lokalizacji średniego obiektu 

energetycznego spalania. 

 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Operator zawiadamia właściwy organ o 

każdej planowanej zmianie w średnim 

obiekcie energetycznego spalania, która 

miałaby wpływ na obowiązujące 

dopuszczalne wielkości emisji. 

Powiadomienie takie jest dostarczane co 

najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem 

zmiany. 

1. Operator informuje właściwy organ o 

każdej planowanej zmianie w średnim 

obiekcie energetycznego spalania, która 

miałaby wpływ na obowiązujące 

dopuszczalne wielkości emisji. Informacja 

jest dostarczana co najmniej na miesiąc 

przed wprowadzeniem zmiany. 
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Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po powiadomieniu przez operatora 

zgodnie z ust. 1 właściwy organ rejestruje 

każdą taką zmianę w terminie jednego 

miesiąca. 

2. Po otrzymaniu informacji przekazanej 

przez operatora zgodnie z ust. 1 właściwy 

organ aktualizuje odpowiednio w ciągu 

trzech miesięcy zezwolenie lub rejestrację 

i informuje o tym operatora. 

Uzasadnienie 

Właściwemu organowi należy pozostawić możliwość aktualizacji zezwolenia lub rejestracji 

obiektu w zależności od skutków, jakie zmiany mogłyby wywrzeć na jakość powietrza i na 

mające zastosowanie dopuszczalne wielkości emisji. 

 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku istotnej zmiany 

istniejącego średniego obiektu 

energetycznego spalania, zgodnie z 

definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19a, 

właściwy organ aktualizuje zezwolenie lub 

rejestrację dla nowego obiektu 

energetycznego spalania i informuje o tym 

operatora. 

 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając przepisów dyrektywy 

2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 

Nie naruszając przepisów dyrektywy 

2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady24, właściwy organ podaje do 

wiadomości publicznej, w tym w 

internecie, rejestr średnich obiektów 

energetycznego spalania. 

Rady24, właściwy organ podaje do 

wiadomości publicznej, w tym w 

internecie, rejestr średnich obiektów 

energetycznego spalania, o którym mowa 

w art. 4 ust. 6.. 

__________________ __________________ 

24 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska (Dz.U. 

L 41 z 14.2.2003, s. 26). 

24 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska (Dz.U. 

L 41 z 14.2.2003, s. 26). 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie do dnia [2 years 

after the date of transposition] r., 

przekazują Komisji podsumowanie danych 

wymienionych w załączniku I oraz 

szacunkowe całkowite roczne wielkości 

emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i 

cząstek stałych z tych obiektów, 

zgrupowane według rodzaju paliwa i klasy 

mocy cieplnej. 

1. Państwa członkowskie do dnia 31 

grudnia 2024 r. przekazują Komisji 

podsumowanie danych wymienionych w 

załączniku I oraz szacunkowe całkowite 

roczne wielkości emisji dwutlenku siarki, 

tlenków azotu i pyłu ze średnich obiektów 

energetycznego spalania, zgrupowane 

według rodzaju obiektu i paliwa oraz klasy 

mocy cieplnej. 

Uzasadnienie 

Dłuższy termin jest uzasadniony ze względu na wprowadzenie ewentualnego systemu 

wydawania zezwoleń, który jest bardziej złożony niż sama rejestracja. 

 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Do dnia 31 grudnia 2024 r. państwa 

członkowskie przekazują Komisji również 

szacunkowe całkowite roczne wielkości 
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emisji tlenku węgla z tych obiektów, 

zgrupowane według rodzaju paliwa i klasy 

mocy cieplnej. 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przesyłają Komisji 

drugie i trzecie sprawozdanie zawierające 

uaktualnione dane, o których mowa w ust. 

1, odpowiednio do dnia 1 października 

2026 r. i 1 października 2031 r. 

Państwa członkowskie przesyłają Komisji 

drugie i trzecie sprawozdanie zawierające 

uaktualnione dane, o których mowa w ust. 

1 i 1a, odpowiednio do dnia 1 października 

2029 r. i 1 października 2034 r. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprawozdania sporządzone na podstawie 

akapitu pierwszego zawierają informacje o 

charakterze jakościowym i ilościowym na 

temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

wszelkich działań podejmowanych w celu 

sprawdzenia zgodności eksploatacji 

średnich obiektów energetycznego spalania 

z niniejszą dyrektywą i podejmowanych w 

tym celu działań w zakresie egzekwowania 

prawa. 

Sprawozdania sporządzone na podstawie 

ust. 1 i 1a oraz akapitu pierwszego 

niniejszego ustępu zawierają informacje o 

charakterze jakościowym i ilościowym na 

temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

wszelkich działań podejmowanych w celu 

sprawdzenia zgodności eksploatacji 

średnich obiektów energetycznego spalania 

z niniejszą dyrektywą i podejmowanych w 

tym celu działań w zakresie egzekwowania 

prawa. 

 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W drugim sprawozdaniu 

podsumowującym Komisja dokonuje 

przeglądu procesu wdrażania niniejszej 

dyrektywy, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeby ustanowienia 

wartości odniesienia określonych w 

załączniku III jako ogólnounijnych 

dopuszczalnych wielkości emisji; w razie 

potrzeby sprawozdaniu towarzyszy 

wniosek ustawodawczy. 

skreślony 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 Przegląd 

 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 

dokonuje przeglądu dopuszczalnych 

wielkości emisji dla nowych średnich 

obiektów energetycznego spalania z 

wyjątkiem dopuszczalnych wielkości 

emisji NOx, których przegląd nastąpi do 

dnia 31 grudnia 2021 r. Dopuszczalne 

wielkości emisji dla nowych i istniejących 

średnich obiektów energetycznego 

spalania zostaną poddane przeglądowi do 

dnia 31 grudnia 2030 r. Następnie 

przeglądu dokonuje się co dziesięć lat. 

Przegląd uwzględnia najlepsze dostępne 

technologie i w miarę możliwości dane 

zgromadzone w ramach monitorowania, o 

którym mowa w art. 6. 

 2. Komisja ocenia, czy należy uregulować 

emisje tlenku węgla w przypadku średnich 

obiektów energetycznego spalania. 

 3. Komisja składa sprawozdanie z 

wyników tego przeglądu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby 

wraz z wnioskiem ustawodawczym. 
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Uzasadnienie 

Przy tak długich okresach ważne jest regularne dokonywanie przeglądu dyrektywy pod kątem 

nowych zdobyczy technologicznych. 

 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 13, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia [the date of entry into force] r. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem wspomnianego okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 

nie później niż cztery miesiące przed 

końcem każdego okresu. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 13, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia [the date of entry into force] r. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem wspomnianego okresu pięciu lat i 

przekazuje je Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż cztery miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 

[date: 1,5 years after the entry into force] r. 

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 

tych przepisów. 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 

[date: 18 months after the entry into force] 

r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 

tych przepisów. 
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Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeżeli zastosowanie ma art. 5 ust. 2 

akapit drugi – podpisane przez operatora 

oświadczenie, w którym stwierdza się, że 

obiekt jest eksploatowany przez nie więcej 

niż 300 godzin rocznie; 

8. Jeżeli zastosowanie ma art. 5 ust. 2 

akapit trzeci lub art. 5 ust. 3 akapit drugi – 

podpisane przez operatora oświadczenie, w 

którym stwierdza się, że obiekt jest 

eksploatowany przez nie większą liczbę 

godzin niż liczba, o której mowa w tych 

akapitach; 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Monitorowanie emisji Monitorowanie emisji i ocena zgodności 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I – punkt 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Część I – Metody monitorowania 

1. Okresowe pomiary SO2, NOx i cząstek 

stałych są wymagane co najmniej co trzy 

lata w przypadku średnich obiektów 

energetycznego spalania, których 

nominalna moc cieplna jest większa niż 1 

MW i mniejsza niż 20 MW, oraz co 

najmniej raz w roku w przypadku 

średnich obiektów energetycznego 

spalania, których nominalna moc cieplna 

wynosi 20 MW lub więcej, ale mniej niż 

50 MW.  

1. Okresowe pomiary SO2, NOx i pyłu są 

wymagane co najmniej: 
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 – co trzy lata w przypadku średnich 

obiektów energetycznego spalania, 

których nominalna moc cieplna jest 

większa niż 1 MW i mniejsza niż 5 MW;  

 – co dwa lata w przypadku średnich 

obiektów energetycznego spalania, 

których nominalna moc cieplna wynosi co 

najmniej 5 MW, lecz mniej niż 15 MW;  

 – raz w roku w przypadku średnich 

obiektów energetycznego spalania, 

których nominalna moc cieplna wynosi co 

najmniej 15 MW. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pomiary są wymagane jedynie w 

odniesieniu do zanieczyszczeń, dla których 

dopuszczalną wielkość emisji w 

odniesieniu do danego obiektu 

ustanowiono w załączniku II. 

2. Państwa członkowskie podejmą 

niezbędne kroki w celu zadbania o to, by 
pomiary przeprowadzano również w 

odniesieniu do tlenku węgla (CO). 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I – punkt 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w 

ciągu trzech miesięcy po rejestracji 

obiektu. 

3. Pierwsze pomiary przeprowadza się w 

ciągu trzech miesięcy po rejestracji obiektu 

lub wydaniu nań pozwolenia. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I – punkt 4 a (nowy) 

 



 

 

 PE568.450/ 38 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Alternatywnie do pomiarów 

okresowych, o których mowa w pkt 1, 

państwa członkowskie mogą wymagać 

pomiarów ciągłych.  

 W przypadku pomiarów ciągłych wyniki 

uzyskiwane ze zautomatyzowanych 

systemów pomiarowych są weryfikowane 

przy zastosowaniu pomiarów 

równoległych co najmniej raz w roku, a 

operator informuje właściwy organ o 

wynikach tej weryfikacji. 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I – punkt 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Pobieranie próbek i analizę substancji 

zanieczyszczających oraz pomiary 

parametrów procesu, jak również 

procedury alternatywne stosowane zgodnie 

z pkt 4 przeprowadza się zgodnie z 

normami CEN. Jeśli normy CEN nie są 

dostępne, stosuje się normy ISO, normy 

krajowe lub inne normy międzynarodowe, 

które zapewniają dostarczenie danych o 

równoważnej jakości naukowej. 

5. Pobieranie próbek i analizę substancji 

zanieczyszczających oraz pomiary 

parametrów procesu, jak również 

procedury alternatywne stosowane zgodnie 

z pkt 4 przeprowadza się zgodnie z 

normami CEN. Podczas pomiaru obiekt 

musi funkcjonować w stabilnych 

warunkach przy reprezentatywnym, 

równomiernym obciążeniu. Nie 

uwzględnia się okresów rozruchu ani 

wyłączenia. Jeśli normy CEN nie są 

dostępne, stosuje się normy ISO, normy 

krajowe lub inne normy międzynarodowe, 

które zapewniają dostarczenie danych o 

równoważnej jakości naukowej. 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – część I a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Część Ia – Ocena zgodności 
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 1. W przypadku pomiarów okresowych 

dopuszczalne wielkości emisji, o których 

mowa w art. 5, uważa się za zachowane, 

jeśli wyniki każdej serii pomiarów lub 

innych procedur określonych i ustalonych 

zgodnie z zasadami przewidzianymi przez 

właściwe organy nie przekraczają 

odnośnej dopuszczalnej wielkości emisji. 

 2. W przypadku pomiarów ciągłych 

zgodność z dopuszczalnymi wartościami 

emisji, o których mowa w art. 5, ocenia się 

zgodnie z załącznikiem V część 1 pkt 4 

dyrektywy 2010/75/UE. 

 Zatwierdzone wartości średnie określa się 

zgodnie z załącznikiem V część 9 pkt 10 i 3 

dyrektywy 2010/75/UE. 

 Do celów obliczenia średnich wielkości 

emisji pomija się wartości zmierzone 

w okresach, o których mowa w art. 5 ust 6 

i 7, jak również w okresach rozruchu 

i wyłączenia.  

 

 

 

 


