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Poprawka 382
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania wykorzystywanych w placówkach 
służby zdrowia, przy obliczaniu całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej instalacji 
określonej w pkt 1.1, dla celów niniejszego 
obliczenia uwzględnia się jedynie 
normalną sprawność eksploatacyjną.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce uznaje się konieczność posiadania w szpitalach awaryjnych źródeł zasilania o 
znacznej mocy, niezbędnych do zagwarantowania ciągłości opieki nad pacjentami w 
przypadku wystąpienia awarii zasilania. W ten sposób unika się również karania szpitali za 
emisję potencjalną zamiast emisji rzeczywistej.

Poprawka 383
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania wykorzystywanych w placówkach 
służby zdrowia, przy obliczaniu całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej instalacji 
określonej w pkt 1.1, dla celów niniejszego 
obliczenia uwzględnia się jedynie 
normalną sprawność eksploatacyjną.

Or. en
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Uzasadnienie

W poprawce uznaje się konieczność posiadania w szpitalach awaryjnych źródeł zasilania 
znacznej mocy, niezbędnych do zagwarantowania ciągłości opieki nad pacjentami w 
przypadku wystąpienia awarii zasilania. W ten sposób unika się również karania szpitali za 
emisję potencjalną zamiast emisji rzeczywistej.

Poprawka 384
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej instalacji, o których mowa 
w pkt 1.1, instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, 
które są eksploatowane najwyżej 350 
godzin rocznie, nie są uwzględniane dla 
celów tego obliczania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przy sumowaniu pojemności należy uwzględniać jednostki spalania energetycznego o 
pojemności cieplnej z przedziału 3-50 MW w celu stwierdzenia, czy dane jednostki spalania 
energetycznego nie przekraczają określonej w niniejszej dyrektywie wartości progowej 
wynoszącej 20 MW.

Poprawka 385
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej instalacji, o których mowa 
w pkt 1.1, instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, 

skreślony
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które są eksploatowane najwyżej 350 
godzin rocznie, nie są uwzględniane dla 
celów tego obliczania.

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant 
health and environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT 
that largely outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net 
benefits vary between 13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The 
CAFE evaluation method also suggest for the major 100 plants the estimated health 
benefits are 3.4 times bigger than the estimated control costs (without including damage to 
ecosystems and buildings) and that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT. Combustion 
units with a thermal capacity between 3-50 MW should be considered when adding together 
the capacities in order to determine whether those combustion units pass the 20 MW 
threshold of this Directive.

Poprawka 386
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2.5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) eksploatacja odlewni metali 
nieżelaznych produkujących odlewy 
metalowe o wydajności produkcji dobrych 
odlewów przekraczającej 2,4 tony dziennie 
dla ołowiu i kadmu lub 12 ton dziennie dla 
wszystkich innych metali.

c) eksploatacja odlewni metali 
nieżelaznych produkujących odlewy 
metalowe o wydajności produkcji 
przekraczającej 2,4 tony dziennie dla 
ołowiu i kadmu lub 12 ton dziennie dla 
wszystkich innych metali.

Or. en

Uzasadnienie

Złe odlewy są równie szkodliwe dla środowiska naturalnego jak dobre odlewy, zatem te dwa 
słowa można skreślić.



PE412.329v01-00 6/116 AM\743553PL.doc

PL

Poprawka 387
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Produkcja klinkieru cementowego w 
piecach rotacyjnych o wydajności 
przekraczającej 500 ton dziennie lub do 
produkcji wapna w piecach rotacyjnych 
albo innych piecach o wydajności powyżej 
50 ton dziennie

Produkcja klinkieru cementowego w 
piecach rotacyjnych o wydajności 
przekraczającej 50 ton dziennie lub do 
produkcji wapna w piecach rotacyjnych 
albo innych piecach o wydajności powyżej 
50 ton dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wartości progowej z 50 ton dziennie na 500 ton dziennie w przypadku pieców 
cementowych wydaje się pomyłką. Wymaga to korekty.

Poprawka 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3.5.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany, o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie lub  o gęstości 
powyżej 300 kg/m3 na piec

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany, o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie i o gęstości 
powyżej 300 kg/m3 na piec

Or. xm

Uzasadnienie

Bardzo małe instalacje, takie jak piece o pracy przerywanej czy piece nieprzemysłowe 
używane w laboratoriach i rzemiośle (piece o wielkości 1 lub 2 m³), powinny pozostać 
nieobjęte zakresem obowiązywania dyrektywy. Dzięki niniejszej poprawce kryterium mówiące 
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o „pojemności pieca przekraczającej 4 m³” stałoby się niepotrzebne do utrzymania 
niezamierzonych instalacji poza zakresem obowiązywania. Równocześnie ujednoliciłoby to i 
uprościło definicję instalacji ceramicznych w Europie przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych.

Poprawka 389
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4.1. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1. Produkcja organicznych substancji 
chemicznych, takich jak:

4.1. Produkcja podstawowych 
organicznych substancji chemicznych, 
takich jak:

Or. en

Uzasadnienie

„Wniosek nowelizacyjny” ma na celu wyjaśnienie sformułowania (poprzez zmiany 
redakcyjne) oraz utrzymanie dotychczasowego zakresu czynności związanych z wytwarzaniem 
substancji chemicznych objętych dyrektywą IPPC. Skreślenie słowa „podstawowych” 
mogłoby jednak doprowadzić do znacznego rozszerzenia zakresu, ewentualnie dodając 
mieszaniny, w których zachodzą oddziaływania chemiczne. Mogłoby to mieć wpływ na wiele 
sektorów, podczas gdy nie jest to w istocie zamiarem Komisji. Proponuje się zatem 
zachowanie pierwotnego brzmienia dokumentu w celu utrzymania jasności i pewności 
prawnej zamierzonego zakresu.

Poprawka 390
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4.2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2 Produkcja nieorganicznych substancji 
chemicznych, takich jak:

4.2 Produkcja podstawowych 
nieorganicznych substancji chemicznych, 
takich jak:

Or. en
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Uzasadnienie

„Wniosek nowelizacyjny” ma na celu wyjaśnienie sformułowania (poprzez zmiany 
redakcyjne) oraz utrzymanie dotychczasowego zakresu czynności związanych z wytwarzaniem 
substancji chemicznych objętych dyrektywą IPPC. Skreślenie słowa „podstawowych” 
mogłoby jednak doprowadzić do znacznego rozszerzenia zakresu, ewentualnie dodając 
mieszaniny, w których zachodzą oddziaływania chemiczne. Mogłoby to mieć wpływ na wiele 
sektorów, podczas gdy nie jest to w istocie zamiarem Komisji. Proponuje się zatem 
zachowanie pierwotnego brzmienia dokumentu w celu utrzymania jasności i pewności 
prawnej zamierzonego zakresu. 

Poprawka 391
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) magazynowanie o pojemności 
przekraczającej 10 ton;

f) magazynowanie (D15, R13) o całkowitej 
pojemności przekraczającej 10 000 m3;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do magazynowania, jako dopuszczalna wartość sens ma jedynie całkowita 
pojemność. Do tego rodzaju pojemności odnoszą się również pozwolenia. Ponadto należy 
utrzymać klasyfikację według kodów R i D, gdyż są one używane w gospodarce odpadami.

Poprawka 392
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Spalanie odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę.

5.2. Spalanie i współspalanie odpadów 
innych niż niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę.

Or. en
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Uzasadnienie

Z uwagi na podobny poziom emisji zakresem obowiązywania należy również objąć 
współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne, jak ma to miejsce w pkt 5.1 lit. c) dla 
odpadów niebezpiecznych.

Poprawka 393
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Spalanie odpadów innych niż 
niebezpieczne  o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę.

5.2. Spalanie i współspalanie odpadów 
innych niż niebezpieczne  o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką wprowadzającą punkt 23a preambuły (nowy).

Poprawka 394
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3. Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie
odpadów innych niż niebezpieczne , o 
wydajności przekraczającej 50 ton 
dziennie obejmujące następujące rodzaje 
działalności:

5.3. Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie
odpadów innych niż niebezpieczne, 
obejmujące następujące rodzaje 
działalności:

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na podobny poziom emisji zakresem obowiązywania należy również objąć 
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współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne, jak ma to miejsce w pkt 5.1 lit. c) dla 
odpadów niebezpiecznych.

Z uwagi na wpływ na środowisko zakresem niniejszej dyrektywy należy objąć inne operacje 
przetwarzania odpadów, również przetwarzające poniżej 50 ton dziennie.

Poprawka 395
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obróbka biologiczna; a) obróbka biologiczna (D8);

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji rozszerza zakres systemu IPPC na kompostownie i biogazownie. 
Rozszerzenie takie jest nieuzasadnione, ponieważ działania te pod względem emisji nie są 
porównywalne z działaniami objętymi już systemem IPPC.

Poprawka 396
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obróbka wstępna odpadów 
przeznaczonych do współspalenia;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie systemu IPPC na ten rodzaj działań jest nieuzasadnione, ponieważ działania te 
pod względem emisji nie są porównywalne z działaniami objętymi już systemem IPPC.
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Poprawka 397
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obróbka żużlu i popiołów; skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie systemu IPPC na ten rodzaj działań jest nieuzasadnione, ponieważ działania te 
pod względem emisji nie są porównywalne z działaniami objętymi już systemem IPPC.

Poprawka 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obróbka żużlu i popiołów; d) obróbka żużlu i popiołów nieobjęta 
innymi kategoriami działalności 
przemysłowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z nowych rodzajów działalności ujętych we wniosku Komisji są już częściowo objęte 
innymi rodzajami działalności przemysłowej wymienionymi w załączniku I. Należy zatem 
wyjaśnić, że te nowe rodzaje działalności odnoszą się do przypadków dotychczas 
nieuwzględnionych.
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Poprawka 399
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obróbka złomu. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie IPPC zwiększono wysiłki na rzecz objęcia jej zakresem szczególnie istotnych 
dla środowiska rodzajów działalności przemysłowej. Objęcie nią prostych procesów 
mechanicznych występujących przy obróbce złomu nie byłoby spójne z założonym celem. 
Ponadto obowiązująca dyrektywa ramowa w sprawie odpadów daje w pełni właściwą 
podstawę prawną do kontrolowania takich rodzajów działalności, które po niedawno 
przeprowadzonym przez Parlament przeglądzie uległy dalszej poprawie w zakresie pozwoleń, 
rejestracji i minimalnych standardów.

Poprawka 400
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obróbka złomu. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie IPPC zwiększono wysiłki na rzecz objęcia jej zakresem szczególnie istotnych 
dla środowiska rodzajów działalności przemysłowej. Objęcie nią prostych procesów 
mechanicznych występujących przy obróbce złomu nie byłoby spójne z założonym celem. 
Ponadto obowiązująca dyrektywa ramowa w sprawie odpadów daje w pełni właściwą 
podstawę prawną do kontrolowania takich rodzajów działalności, które po niedawno 
przeprowadzonym przez Parlament przeglądzie uległy dalszej poprawie w zakresie pozwoleń, 
rejestracji i minimalnych standardów.
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Poprawka 401
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obróbka złomu. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie IPPC zwiększono wysiłki na rzecz objęcia jej zakresem szczególnie istotnych 
dla środowiska rodzajów działalności przemysłowej. Objęcie nią prostych procesów 
mechanicznych występujących przy obróbce złomu nie byłoby spójne z założonym celem. 
Ponadto obowiązująca dyrektywa ramowa w sprawie odpadów daje w pełni właściwą 
podstawę prawną do kontrolowania takich rodzajów działalności, które po niedawno 
przeprowadzonym przez Parlament przeglądzie uległy dalszej poprawie w zakresie pozwoleń, 
rejestracji i minimalnych standardów.

Poprawka 402
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obróbka złomu. e) strzępiarki złomu (R4, R12).

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie systemu IPPC na same strzępiarki złomu jest nieuzasadnione, ponieważ 
działanie to pod względem emisji nie jest porównywalne z działaniami objętymi już systemem 
IPPC. Ponadto należy utrzymać klasyfikację według kodów R i D, gdyż są one używane w 
gospodarce odpadami.
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Poprawka 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obróbka złomu. e) obróbka złomu nieobjęta innymi 
kategoriami działalności przemysłowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z nowych rodzajów działalności ujętych we wniosku Komisji są już częściowo objęte 
innymi rodzajami działalności przemysłowej wymienionymi w załączniku I. Należy zatem 
wyjaśnić, że te nowe rodzaje działalności odnoszą się do przypadków dotychczas 
nieuwzględnionych.

Poprawka 404
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.3. a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3.a. Załącznik I nie ma zastosowania do 
procesów obróbki biologicznej i fizyko-
chemicznej służących odzyskiwaniu
odpadów innych niż niebezpieczne 
objętych już zakresem dyrektywy 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych [zob. Dz.U.] 1 oraz takich, 
które dają w wyniku wyłącznie osad 
oczyszczony zgodnie z definicją zawartą w 
dyrektywie 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 
1986 r.
1 [Dz.U. nr Dziennik Urzędowy L 181 z 4.7.1986, s. 
0006 - 0012 jako przypis].

Or. en



AM\743553PL.doc 15/116 PE412.329v01-00

PL

Uzasadnienie

Wdrożenie dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przyniosło znaczną 
poprawę w zakresie ochrony środowiska, co zostało jeszcze wzmocnione dzięki wdrożeniu 
ramowej dyrektywy wodnej i dyrektyw pochodnych. Zastosowanie wymogów dyrektywy IPPC 
do pozostałych aktów legislacyjnych dodałoby zatem kolejną warstwę uregulowań, co kłóci 
się z zasadami lepszego stanowienia prawa oraz racjonalizacji prawodawstwa. Działalność z 
zakresu oczyszczania ścieków nie stanowi ponadto działalności przemysłowej.

Poprawka 405
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.4. Składowiska odpadów przyjmujące 
ponad 10 ton odpadów dziennie lub o 
całkowitej pojemności przekraczającej 
25000 ton, z wyjątkiem składowisk 
odpadów obojętnych

5.4. Składowiska odpadów o całkowitej 
pojemności przekraczającej 25000 ton, z 
wyjątkiem składowisk odpadów 
obojętnych (D1, D5, D12).

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do składowisk odpadów, jako dopuszczalna wartość sens ma jedynie całkowita 
pojemność. Do tego rodzaju pojemności odnoszą się również pozwolenia. Ponadto należy 
utrzymać klasyfikację według kodów R i D, gdyż są one używane w gospodarce odpadami.

Poprawka 406
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4. a) Prowadzenie  rzeźni, w których 
produkcja tusz przekracza 50 ton dziennie

6.4. a) Prowadzenie  rzeźni, w których 
produkcja tusz przekracza 50 ton dziennie 
(średnia wartość kwartalna)

Or. en
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Uzasadnienie

W przygotowanej wersji przekształcona dyrektywa obejmie swoim zakresem szereg 
mniejszych rzeźni, podczas gdy młynów paszowych na farmach i jednostek przetwórczych 
płynnej karmy dotyczyć będą zmiany w pkt 6.4 załącznika 1. Poprzez przywrócenie słów 
„średnia wartość kwartalna” uniknie się karania drobnych producentów, którzy mogą 
posiadać pewien poziom zdolności wytwórczych, ale ich nie wykorzystują.

Poprawka 407
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej przekraczającej 300 
ton produktu końcowego

(ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej przekraczającej 300 
ton produktu końcowego (średnia wartość 
kwartalna)

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do załącznika I - pkt 6.4 lit. a).

Poprawka 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej przekraczającej 300 
ton produktu końcowego

(ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej przekraczającej 300 
ton produktu końcowego (średnia wartość 
kwartalna)

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie to wskazuje, że należy wyciągać trzymiesięczną średnią kroczącą z wartości 
produkcji produktu końcowego. Maksima dziennej produkcji (zasadniczo spowodowane 
zmiennością przepływów surowców, w zależności również od czynników sezonowo-
środowiskowych warunkujących działalność rolniczą) nie powinny pociągać za sobą objęcia 
ich dyrektywą IPPC, jeżeli w trzymiesięcznym okresie maksima takie zostają wygładzone. Nie 
ma zatem powodu, aby zmieniać dotychczasowe podejście.

Poprawka 409
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej przekraczającej 300 
ton () produktu końcowego

ii) surowych produktów roślinnych, o 
wydajności dziennej produktu końcowego 
przekraczającej 300 ton (średnia wartość 
kwartalna)

Or. fr

Uzasadnienie

Okres odniesienia w przypadku surowych produktów roślinnych nadal powinien wynosić 
kwartał. Nie ma powodu zmieniania tej zasady dobrze rozumianej przez sektor przemysłu i 
właściwe organy.

Konsultacyjna grupa robocza złożona ze służb prawnych trzech instytucji wyraźnie 
stwierdziła w sprawozdaniu opublikowanym dnia 6 czerwca 2008 r., że ta zmiana 
proponowana przez Komisję stanowi zmianę zasadniczą, która kwalifikuje się w związku z 
tym do procedury przekształcenia.

Poprawka 410
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) mieszanki surowych produktów (iii) mieszanki surowych produktów 
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pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, o 
wydajności dziennej produktu końcowego 
przekraczającej:

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, o 
wydajności dziennej produktu końcowego 
(średnia wartość kwartalna) 
przekraczającej: 

– 75 ton jeżeli A wynosi 10 lub więcej; lub 75 ton, przy czym ilość surowych 
produktów pochodzenia roślinnego 
zawartych w wydajności dziennej 
produktu końcowego dzielona jest przez 4.

– [300- (22,5 x A)] w pozostałych 
przypadkach
gdzie „A” oznacza część materiału 
zwierzęcego (w procentach) w odniesieniu 
do wydajności produkcji produktu 
końcowego

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do załącznika I - pkt 6.4 lit. a).

Poprawka 411
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) surowych produktów pochodzenia 
zwierzęcego (innych niż wyłącznie
mleko), o wydajności dziennej 
przekraczającej 75 ton produktu 
końcowego

(i) surowych produktów pochodzenia 
zwierzęcego (innych niż wyłącznie
mleko), o wydajności dziennej 
przekraczającej 75 ton produktu 
końcowego (średnia wartość kwartalna)

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do załącznika I - pkt 6.4 lit. a).
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Poprawka 412
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.4. – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) mieszanki surowych produktów 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, o 
wydajności dziennej produktu końcowego 
przekraczającej:

(iii) mieszanki surowych produktów 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, o 
wydajności dziennej produktu końcowego 
przekraczającej:

- 75 ton jeżeli A wynosi 10 lub więcej; lub - 75 ton, gdzie ilość surowych produktów 
pochodzenia roślinnego zawartych w 
wydajności produktów końcowych należy 
podzielić przez liczbę 4

- [300- (22,5 x A)] w pozostałych 
przypadkach
gdzie „A” oznacza część materiału 
zwierzęcego (w procentach) w odniesieniu 
do wydajności produkcji produktu 
końcowego

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada mieszana proponowana przez Komisję Europejską jest bardzo złożona i zarówno 
władze krajowe, jak i podmioty będą miały duże trudności z jej zastosowaniem. Nie 
odzwierciedla ona w szczególności stosunku zachodzącego między pułapami produkcji w 
przypadku surowych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego wynoszącego 1 do 4 
ustalonego w obowiązującej obecnie dyrektywie (75 ton dla surowych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, 300 ton dla surowych produktów pochodzenia roślinnego). 
Niniejsza poprawka wprowadza spójne zastosowanie stosunku 1 do 4 w przypadku wszystkich 
możliwych kombinacji mieszanek. 
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Poprawka 413
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 40000 miejscami dla brojlerów lub 
30 000 miejscami dla kur niosek lub 
24 000 miejscami dla kaczek lub 11 500
miejscami dla indyków

a) 36 000 miejsc dla brojlerów lub 27 000
miejsc dla kur niosek lub 22 000 miejsc dla 
kaczek lub 10 000 miejsc dla indyków

Or. en

Uzasadnienie

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Poprawka 414
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 40000 miejscami dla brojlerów lub 
30 000 miejscami dla kur niosek lub 
24 000 miejscami dla kaczek lub 11 500
miejscami dla indyków

(a) 36 000 miejsc dla brojlerów lub 27 000
miejsc dla kur niosek lub 22 000 miejsc dla 
kaczek lub 10 000 miejsc dla indyków

Or. en
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Uzasadnienie

W badaniu przeprowadzonym przez instytut Alterra obliczono dopuszczalne wartości dla 
drobiu, wykorzystując za podstawę analogiczne wartości dla tuczników (>30kg) o założonym 
średnim tempie wydalania azotu (N) w ilości 11 kg na zwierzę rocznie, co oznacza, że 
dopuszczalną wartość IPPC ustalono na poziomie 22 000 kg azotu rocznie na instalację. 
Obliczenie dopuszczalnych wartości przy wykorzystaniu średniego tempa wydzielania azotu 
wg metody instytutu Alterra sugeruje niższe dopuszczalne wartości: 36 667 brojlerów, 27 500 
kur niosek, 22 000 kaczek i 10 476 indyków.

Poprawka 415
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 40000 miejscami dla brojlerów lub 
30 000 miejscami dla kur niosek lub 
24 000 miejscami dla kaczek lub 11 500 
miejscami dla indyków,

a) 40 000 miejsc dla drobiu,

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie przepisów z pierwotnej dyrektywy, ponieważ zmiana proponowana przez 
Komisję jest nieproporcjonalna do oddziaływania tych hodowli na środowisko naturalne i 
dlatego została uznana za wysoce problematyczną.

Poprawka 416
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 40000 miejscami dla brojlerów lub 
30 000 miejscami dla kur niosek lub 
24 000 miejscami dla kaczek lub 11 500 
miejscami dla indyków

a) 40 000 miejsc dla drobiu
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Or. en

Uzasadnienie

Wraz z podziałem definicji drobiu zakresem dyrektywy objętych zostanie więcej instalacji. 
Wątpliwe jest, czy rozszerzenie zakresu pociągnie za sobą istotne korzyści dla środowiska 
naturalnego, natomiast obciążenie administracyjne będzie znaczne.

Poprawka 417
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gatunków drobiu innych niż 
wymienione w lit. a) lub hodowli różnych 
gatunków wymienionych w lit. a), b) i c) w 
tej samej instalacji, próg oblicza się na 
podstawie równoważnych czynników 
wydzielania azotu porównanych z 
powyższymi progami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z podziałem definicji drobiu zakresem dyrektywy objętych zostanie więcej instalacji. 
Wątpliwe jest, czy rozszerzenie zakresu pociągnie za sobą istotne korzyści dla środowiska 
naturalnego, natomiast obciążenie administracyjne będzie znaczne.

Poprawka 418
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gatunków drobiu innych niż 
wymienione w lit. a) lub hodowli różnych 
gatunków wymienionych w lit. a), b) i c) w 

skreślony
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tej samej instalacji, próg oblicza się na 
podstawie równoważnych czynników 
wydzielania azotu porównanych z 
powyższymi progami.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp wniosku odnosi się do „równoważnych współczynników wydzielania azotu”, 
które nie są zdefiniowane ani przywoływane, a ponadto nie ma mechanizmu umożliwiającego 
uczynienie tego w przyszłości, z wyjątkiem pełnego procesu współdecyzji. W każdym razie 
wskazanie instalacji objętych zakresem stosowania przepisu pociągnęłoby za sobą dodatkowe 
koszty regulacyjne.

Poprawka 419
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.6. a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6.a. Intensywna hodowla lub tucz 
gatunków wodnych, jak następuje:
a) w instalacjach, które bezpośrednio 
zrzucają ścieki i w których produkcja 
wynosi:
- co najmniej 45 000 kg ryb rocznie w 
systemach przepływowych i 
recyrkulacyjnych zrzucających ścieki 
przez co najmniej 30 dni w roku,
- co najmniej 45 000 kg ryb rocznie w 
kojcach siatkowych lub zanurzonych 
systemach klatek,
b) we wszelkich instalacjach bezpośrednio 
umieszczonych w wodach morskich lub 
przybrzeżnych, produkujących co 
najmniej 1000 t/ha małży rocznie,
c) decyzją właściwego organu w okręgu 
wodnym zgodnie z definicją w dyrektywie 
UE ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej1, 
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przy uwzględnieniu lokalnych warunków 
w miejscu planowanego zlokalizowania 
instalacji i zgodnie z kryteriami 
określonymi w dokumencie referencyjnym 
BAT.
____________
1 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie akwakultury zakresem dyrektywy IPPC umożliwi znalezienie i rozwój 
systematycznego podejścia do ograniczenia u źródła zanieczyszczeń powodowanych przez tę 
działalność, co poprawi tym samym oddziaływanie akwakultury na środowisko naturalne.

Poprawka 420
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.9.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.9. Konserwacja drewna i produktów z 
drewna o wydajności przekraczającej 75
m3 dziennie.

6.9. Konserwacja drewna i produktów z 
drewna o wydajności przekraczającej 
50 m3 dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dopuszczalną należy obniżyć do poziomu 50 m³/dzień w celu uzyskania spójności z 
wartością dopuszczalną określoną w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń oraz ograniczenia konkretnych rodzajów oddziaływania na środowisko 
naturalne, jak emisja lotnych związków organicznych pochodzących z czynników na bazie 
rozpuszczalników i wpływ na zanieczyszczenie gleby i wody czynnymi substancjami 
(biocydami) lub innymi substancjami ekotoksycznymi.
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Poprawka 421
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6.9.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.9. Konserwacja drewna i produktów z 
drewna o wydajności przekraczającej 75 
m3 dziennie.

6.9. Konserwacja drewna i produktów z 
drewna o wydajności przekraczającej 
50 m3 dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dopuszczalną należy obniżyć do poziomu 50 m³/dzień w celu uzyskania spójności z 
wartością dopuszczalną określoną w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń oraz ograniczenia konkretnych rodzajów oddziaływania na środowisko 
naturalne, jak emisja lotnych związków organicznych pochodzących z czynników na bazie 
rozpuszczalników i wpływ na zanieczyszczenie gleby i wody czynnymi substancjami 
(biocydami) lub innymi substancjami ekotoksycznymi.

Poprawka 422
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II - ZIEMIA (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZIEMIA
1. Dwutlenek siarki i inne związki siarki
2. Tlenki azotu i inne związki azotu
3. Lotne związki organiczne występujące 
w glebie
4. Związki fosforoorganiczne
5. Włókna azbestowe
6. Chlor i jego związki
7. Związki chloroorganiczne i substancje 
mogące tworzyć takie związki w glebie 
8. Związki cynoorganiczne
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9. Biocydy i środki ochrony roślin
10. Fluor i jego związki
11. Węglowodory trwałe oraz trwałe i 
bioakumulacyjne, toksyczne substancje
12. Metale i ich związki
13. Arsen i jego związki
14. Cyjanki
15. Substancje, które mają niepożądany 
wpływ na równowagę tlenową w glebie
16. Polichlorowane dwubenzodioksyny i 
polichlorowane dwubenzofurany
17. Substancje i preparaty, co do których 
udowodniono, że posiadają właściwości 
rakotwórcze i mutagenne lub właściwości, 
które na powierzchni ziemi mogą wpłynąć 
na rozmnażanie.

Or. pl

Uzasadnienie

Określono substancje zanieczyszczajace tylko dwa elementy środowiska, pozostawiono jeszcze 
wykaz substancji zanieczyszczajacych powierzchnię Ziemi.

Poprawka 423
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – WODA – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Substancje wymienione w załączniku
X do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej

13. Substancje wymienione w 
załącznikach VIII i X do dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Związane z objęciem akwakultury zakresem dyrektywy IPPC.

Poprawka 424
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Społeczeństwo jest informowane 
(poprzez ogłoszenia publiczne lub inne 
właściwe środki, takie jak media 
elektroniczne, gdy są dostępne) o 
następujących kwestiach w procedurze 
podejmowania decyzji lub, najpóźniej, 
kiedy tylko informacje mogą być należycie 
dostarczone:

1. Uwzględniając zapisy Konwencji z 
Aarhus społeczeństwo jest informowane 
(poprzez ogłoszenia publiczne lub inne 
właściwe środki, takie jak media 
elektroniczne, gdy są dostępne) o 
następujących kwestiach w procedurze 
podejmowania decyzji lub, najpóźniej, 
kiedy tylko informacje mogą być należycie 
dostarczone:

Or. pl

Poprawka 425
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Szczegółowe regulacje dotyczące 
informowania społeczeństwa (na przykład 
poprzez rozlepianie plakatów w obrębie 
określonego promienia lub publikację 
w lokalnych gazetach) oraz konsultowania 
zainteresowanej społeczności (na przykład 
poprzez pisemne propozycje lub w drodze 
publicznego zapytania), są ustalane przez 
państwa członkowskie. Przewidziane są 
odpowiednie ramy czasowe dla różnych 
faz, dające wystarczającą ilość czasu na
poinformowanie społeczeństwa oraz 
zainteresowanej społeczności, aby 

5. Szczegółowe regulacje dotyczące 
informowania społeczeństwa (na przykład 
poprzez rozlepianie plakatów w obrębie 
określonego promienia lub publikację w 
lokalnych gazetach) oraz konsultowania 
zainteresowanej społeczności (na przykład 
poprzez pisemne propozycje lub w drodze 
publicznego zapytania), są ustalane przez 
państwa członkowskie. Przewidziane są 
odpowiednie ramy czasowe dla różnych 
faz, dające wystarczającą ilość czasu na 
poinformowanie społeczeństwa oraz 
zainteresowanej społeczności, aby 
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przygotowało i skutecznie uczestniczyło 
w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska, z zastrzeżeniem przepisów 
niniejszego załącznika.

przygotowało i skutecznie uczestniczyło w 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska, zgodnie z zastosowaniem 
Konwencji z Aarhus z zastrzeżeniem 
przepisów niniejszego załącznika.

Or. pl

Poprawka 426
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 
listopada 2002 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają dopuszczalnej wielkości  emisji ditlenku siarki 
wynoszącej 800 mg/Nm3.

Poprawka

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, które w ciągu roku działają przez okres 
nie dłuższy niż 1500 godzin  (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają dopuszczalnej 
wielkości  emisji ditlenku siarki wynoszącej 800 mg/Nm3.
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Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, które otrzymały pozwolenie przed 
dniem 27 listopada 2002 r. oraz które nie będą działały przez okres dłuższy niż 20 000 
godzin w ciągu następnych ośmiu lat podlegają dopuszczalnej wielkości emisji ditlenku 
siarki wynoszącej 800 mg/Nm3.

Or. fi

Poprawka 427
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Poprawka

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim przestrzeganie dopuszczalnych wielkości emisji do 2020 r. W przypadku dużych 
zakładów spalania dopuszczalne wielkości emisji należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.
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Poprawka 428
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Poprawka

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* w przypadku spalania w łożu fluidalnym

**w przypadku spalania w cyrkulacyjnym lub ciśnieniowym łożu fluidalnym

Or. en

Uzasadnienie

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total 
annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro 
while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of 
best performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the 
EU.
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Poprawka 429
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Poprawka

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* w przypadku spalania w łożu fluidalnym

**w przypadku spalania w cyrkulacyjnym lub ciśnieniowym łożu fluidalnym

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 
What could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! 
This equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement 
costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Poprawka 430
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Poprawka

2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel 
kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* w przypadku spalania w łożu fluidalnym
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**w przypadku spalania w cyrkulacyjnym lub ciśnieniowym łożu fluidalnym

Or. en

Uzasadnienie

Duże instalacje spalania przyczyniają się w największym stopniu do ogólnego 
zanieczyszczenia powietrza, wydzielając około 90% całkowitych emisji przemysłowych. W 
stosunku do całkowitych emisji zawartych w dokumentach EPER na 2004 rok, 74% głównej 
substancji zanieczyszczającej, jaką jest SO2, zostało wyemitowane przez spalarnie o mocy 
powyżej 50MW (2 853 000 ton). Krajowe prognozy przewidują wzrost tej wartości do 
poziomu 78% (w 2010 r.). Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania 
stwierdza, że proponowane dopuszczalne wielkości emisji były osiągalne w przypadku SO już 
w owym roku.

Poprawka 431
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – podpunkt 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli powyższe dopuszczalne wartości 
emisji nie mogą być osiągnięte z uwagi na 
właściwości paliwa, w przypadku 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej nie 
większej niż 100 MWth należy osiągać 
stopień odsiarczania na poziomie co 
najmniej 60%, w przypadku instalacji o 
nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 
MWth i nie większej niż 300 MWth 
dopuszczalna wartość emisji wynosi 400 
mg/Nm³ lub stopień odsiarczania musi 
osiągać co najmniej 92%, a w przypadku 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej 
powyżej 300 MWth dopuszczalna wartość 
emisji wynosi 400 mg/Nm³, a stopień 
odsiarczania musi osiągać co najmniej 
95%. 

Or. de
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Uzasadnienie

Jeżeli nie jest możliwe przestrzeganie wartości dopuszczalnych w przypadku podwyższonej 
naturalnej zawartości siarki w paliwie, podobnie jak na mocy obecnie obowiązujących 
przepisów musi być możliwe osiągnięcie bardziej ambitnego stopnia odsiarczenia. Treść 
poprawki wyraźnie odpowiada dotychczasowym przepisom dyrektywy 2001/80/WE; wymogi 
zostały jednak odpowiednio zaostrzone. Przepis ma niewielkie znaczenie dla emisji SO2 we 
Wspólnocie, ale duże znaczenie gospodarcze dla zainteresowanych regionów.

Poprawka 432
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 300
450 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 500 
MW, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz  które w ciągu roku 
działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin  (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
wielkości  dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.
Instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 500 MW 
lub więcej, które otrzymały pozwolenie przed dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu roku 
działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Rated thermal input 

(MW/h)
Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 600
450 w przypadku spalania 

600 450
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sproszkowanego węgla 
brunatnego

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, o nominalnej mocy cieplnej 
nieprzekraczającej 500 MW, które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 
godzin  (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają dopuszczalnej wielkości emisji dla NOx 
(zmierzonego jako NO2) wynoszącej 450 mg/Nm3.

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 
500 MW lub więcej, które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin 
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 
600 mg/Nm3.

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, które otrzymały pozwolenie przed 
dniem 27 listopada 2002 r. oraz które nie będą działały przez okres dłuższy niż 20 000 
godzin w ciągu następnych ośmiu lat podlegają dopuszczalnej wielkości emisji NOx
wynoszącej 600 mg/Nm3.

Or. fi

Poprawka 433
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 300
450 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
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Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny*

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* w przypadku spalania pyłu węglowego: dopuszczalna wielkość emisji 90 mg/Nm3 dla 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej do 300 MWth włącznie

Or. en

Uzasadnienie

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 
2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 
2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be 
enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Poprawka 434
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 300
450 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Poprawka
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4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny*

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200
w przypadku spalania pyłu 
węglowego: wielkość emisji 
90mg/Nm3 dla instalacji o 
nominalnej mocy cieplnej 

do 300 MWth włącznie

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Uzasadnienie

Duże instalacje spalania przyczyniają się w największym stopniu do ogólnego 
zanieczyszczenia powietrza, wydzielając około 90% całkowitych emisji przemysłowych. W 
stosunku do całkowitych emisji zawartych w dokumentach EPER na 2004 rok, 74% głównej 
substancji zanieczyszczającej, jaką jest SO2, zostało wyemitowane przez spalarnie o mocy 
powyżej 50MW (2 853 000 ton). Krajowe prognozy przewidują wzrost tej wartości do 
poziomu 78% (w 2010 r.). Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania 
stwierdza, że proponowane dopuszczalne wielkości emisji były osiągalne w przypadku SO już 
w owym roku. 

Poprawka 435
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Energia z 
paliw palnych

50-100 300
450 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Energia z 
paliw palnych

50-100 300
450 w przypadku spalania 

węgla brunatnego

300 450

100-300 200
400 w przypadku spalania 

węgla brunatnego

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku instalacji o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 50-100 MWth wartość 450 
mg/Nm³ nie powinna ograniczać się jedynie do samego spalania sproszkowanego węgla 
brunatnego. Analogicznie w przypadku instalacji o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 100-
300 MWth należy wprowadzić dopuszczalną wartość emisji w wysokości 400 mg/Nm³ dla 
spalania węgla brunatnego, gdyż z uwagi na rozmiar komory spalania w instalacjach o tej 
kategorii wielkości niemożliwe jest osiągnięcie 200 mg/m³ w sposób, który byłby do przyjęcia 
z ekonomicznego punktu widzenia.

Poprawka 436
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 300
450 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

300 450

100-300 200 250 200
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> 300 200 200 150

Instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 
500 MW, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz  które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin  (średnia krocząca z pięciu lat) 
podlegają wielkości  dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.
Instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 500 MW 
lub więcej, które otrzymały pozwolenie przed dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu roku 
działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne*

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* w przypadku spalania pyłu węglowego: dopuszczalna wielkość emisji 90 mg/Nm3 dla 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej do 300 MWth włącznie

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75%
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 



PE412.329v01-00 40/116 AM\743553PL.doc

PL

against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Poprawka 437
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości  emisji 
(mg/Nm3)  dla NOx oraz CO dla instalacji 
spalania opalanych gazem

5. Dopuszczalne wielkości  emisji 
(mg/Nm3)  dla NOx (wyrażonego jako 
NO2) dla instalacji spalania opalanych 
gazem

Or. en

Uzasadnienie

Jak dotąd ograniczenia CO przewidziano jedynie głównie dla paliw gazowych.  Jeżeli chodzi 
o dopuszczalne wielkości emisji CO, różne paliwa nie są zatem traktowane jednakowo. 
Dlatego proponuje się całkowite wykreślenie dopuszczalnych wielkości emisji CO. NOx są 
znormalizowane jako NO2.

Poprawka 438
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości  emisji (mg/Nm3)  dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z 90 100
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CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4) 

Silniki gazowe 100 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości  emisji (mg/Nm3)  dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100

Dla instalacji w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 

2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 23.10.2001 r. 

w sprawie ograniczenia 
emisji do powietrza 

niektórych zanieczyszczeń z 
dużych obiektów 

energetycznego spalania 
stosuje się następujący 

przepis:

Dla instalacji do 
wykorzystywania gazu 

wielkopiecowego lub gazu 
koksowniczego, ditlenku 

azotu i tlenku azotu 
wyrażonego jako ditlenek 

azotu, stosuje się 
dopuszczalną wartość 

emisji w wysokości 
135 mg/Nm³.

100

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4) 

90 100

Silniki gazowe 100 100

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzając wymogi dotyczące emisji, obowiązujący akt prawny dokonuje rozróżnienia na 
instalacje starsze i nowsze. Podejście takie należy utrzymać w odniesieniu do 
wykorzystywania gazu wielkopiecowego i koksowniczego. Z uwagi na odniesienie do czasu 
zawarte w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/80/WE (rozpoczęcie eksploatacji do listopada 2003 
r.), w przypadku nowych przedsięwzięć standard nie zostanie obniżony. Wartość 135 mg/Nm3

wprowadza jeszcze bardziej ambitny cel niż dyrektywa 2001/80/WE, uwzględniajcy 
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szczególne uwarunkowania związane z wykorzystywaniem gazu wielkopiecowego i 
koksowniczego.

Poprawka 439
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4) 

90 100

Silniki gazowe 100 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  50

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4)

90 50

Silniki gazowe 20 30

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację dopuszczalnych wielkości emisji do 2020 r. W przypadku dużych 
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zakładów spalania dopuszczalne wielkości emisji należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 440
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4)

90 100

Silniki gazowe 100 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx

Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

20(²) 5
30 w przypadku korzystania z 

dodatkowego opalania (generator 
pary z odzyskiem ciepła) 

Silniki gazowe 20 30

Or. en

Uzasadnienie

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
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annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Poprawka 441
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4)

90 100

Silniki gazowe 100 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx

Kotły opalane gazem o 
nominalnej mocy cieplnej
nie wyższej niż 300 MW

150

Kotły opalane gazem o 
nominalnej mocy cieplnej 
powyżej 300 MW

100)(6)(

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż ziemny(4)

90

Silniki gazowe 200 (6)

Or. en
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Uzasadnienie

Uzależnione od rozmiaru rozróżnienie wymogów w stosunku do kotłów opalanych gazem jest 
zgodne z dokumentem dotyczącym dużych instalacji spalania i powinno zostać utrzymane. 
Jeżeli chodzi o dopuszczalne wielkości emisji CO, różne rodzaje paliwa nie są traktowane 
jednakowo, ponieważ jak dotąd ograniczenia CO przewidziano jedynie dla paliw gazowych. 
Dlatego lepsze byłoby całkowite wykreślenie dopuszczalnych wielkości emisji CO. 

Poprawka 442
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z 
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz ziemny(1)

50(2)(3)  100

Turbiny gazowe (łącznie z
CCGT) wykorzystujące jako 
paliwo gaz inny niż
ziemny(4)

90 100

Silniki gazowe 100 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z
turbinami gazowymi 
pracującymi w cyklu 
łączonym (CCGT))(1)

20(2) 5
30 w przypadku korzystania z 

dodatkowego opalania (generator 
pary z odzyskiem ciepła) 

Silniki gazowe 20 30

Or. en
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Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Poprawka 443
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla turbin gazowych o pojedynczym 
cyklu, niepodlegających żadnej z kategorii 
wymienionych w pkt 2 uwagi, ale o 
wydajności większej niż 35 % — ustalonej 
przy obciążeniu podstawowym według 
normy ISO — dopuszczalna wielkość
emisji NOx  wynosi 50xη/35, gdzie  η jest 
wydajnością turbiny gazowej 
w warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO, wyrażoną 
procentowo.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Poprawka 444
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla turbin gazowych o pojedynczym 
cyklu, niepodlegających żadnej z kategorii 
wymienionych w pkt 2 uwagi, ale o 
wydajności większej niż 35 % — ustalonej 
przy obciążeniu podstawowym według 
normy ISO — dopuszczalna wielkość
emisji NOx  wynosi 50xη/35, gdzie  η jest 
wydajnością turbiny gazowej 
w warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO, wyrażoną 
procentowo.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
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ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Poprawka 445
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Te dopuszczalne wielkości emisji 
stosuje się również w odniesieniu do 
turbin gazowych wykorzystujących
średnie i lekkie destylaty jako paliwo 
płynne.

skreślona

Dla turbin gazowych  (łącznie z CCGT)
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO 
wymienione w tabeli znajdującej się w 
niniejszym punkcie stosuje się jedynie 
powyżej 70 % obciążenia). 
Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 
500 godzin rocznie, nie są objęte
wielkościami  dopuszczalnymi emisji, 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów 
zapisuje wykorzystany czas działania.

Or. en

Uzasadnienie

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
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EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Poprawka 446
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Te dopuszczalne wielkości emisji 
stosuje się również w odniesieniu do 
turbin gazowych wykorzystujących
średnie i lekkie destylaty jako paliwo 
płynne.

skreślona

Dla turbin gazowych  (łącznie z CCGT)
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO 
wymienione w tabeli znajdującej się w 
niniejszym punkcie stosuje się jedynie 
powyżej 70 % obciążenia). 
Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 
500 godzin rocznie, nie są objęte
wielkościami  dopuszczalnymi emisji, 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów 
zapisuje wykorzystany czas działania.

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
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electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Poprawka 447
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla turbin gazowych  (łącznie z CCGT)
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO
wymienione w tabeli znajdującej się w 
niniejszym punkcie stosuje się jedynie 
powyżej 70 % obciążenia). 

4a) Dla turbin gazowych  (łącznie z 
CCGT)  wielkości dopuszczalne emisji 
NOx wymienione w tabeli stosuje się 
jedynie powyżej 70 % obciążenia przy 
obciążeniu podstawowym według normy 
ISO.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wprowadzenia dla wszystkich rodzajów paliw wielkości dopuszczalnych emisji 
CO, CO zostanie w tym miejscu przywrócone.

Poprawka 448
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 500 godzin 

4b) Kotły opalane gazem, turbiny gazowe 
lub silniki gazowe, które działają krócej 
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rocznie, nie są objęte  wielkościami
dopuszczalnymi emisji, określonymi w 
niniejszym punkcie. Operator takich 
obiektów zapisuje wykorzystany czas 
działania.

niż 500 godzin rocznie, nie są objęte
wielkościami  dopuszczalnymi emisji, 
określonymi w niniejszym punkcie.
Operator takich obiektów 
zapisuje wykorzystany czas działania.

Or. en

Uzasadnienie

Kilka starszych turbin gazowych utrzymywanych jest jako jednostki awaryjne lub zapasowe, 
przeznaczone do zastąpienia nowych w przypadku awarii, konserwacji lub szczytowego 
zapotrzebowania. Jednostki te mogą działać przez najwyżej 500 godzin rocznie, jednak ich 
całkowita emisja nie jest znacząca. W tym przypadku dopuszczalna wartość emisji nie 
powinna mieć zastosowania.

Poprawka 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 500 godzin 
rocznie, nie są objęte  wielkościami
dopuszczalnymi emisji, określonymi w 
niniejszym punkcie. Operator takich 
obiektów zapisuje wykorzystany czas 
działania.

Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 500 godzin 
rocznie obliczone jako średnia krocząca z 
pięciu lat, nie są objęte  wielkościami
dopuszczalnymi emisji, określonymi w 
niniejszym punkcie. Operator takich 
obiektów zapisuje wykorzystany czas 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady przyczyniające się do obciążeń szczytowych działają przez cały rok bez ustalonego 
wcześniej harmonogramu, zgodnie z zapotrzebowaniem na energię i ewentualnymi awariami 
innych elektrowni. Byłoby zatem bardziej wskazane obliczanie okresu funkcjonowania na 
zasadzie pięcioletniej średniej kroczącej. Z tego samego powodu w dyrektywie 2001/80/WE 
odnoszącej się do elektrowni objętych odstępstwem prawidłowo przyjęto pięcioletnią średnią 
kroczącą.
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Poprawka 450
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) W odniesieniu do turbin gazowych 
opalanych gazem ziemnym o nominalnej 
mocy cieplnej poniżej 50 MW, które są 
częścią wspólnego zakładu o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 
50 MW lub więcej, powyżej 70% 
obciążenia, w warunkach obciążenia 
podstawowego według normy ISO, stosuje 
się inną dopuszczalną wielkość emisji 
NOx, wynoszącą 100 mg/m³.

Or. en

Uzasadnienie

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Poprawka 451
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d) Wymogi w zakresie ograniczania 
emisji NOx nie mają zastosowania w 
odniesieniu do turbin gazowych ani 
silników gazowych o maksymalnym 
wskaźniku rocznego przepływu masy 
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wynoszącym 20 mg NOx wyrażonym jako 
NO2. W terminie do 31 marca każdego 
roku w odniesieniu do roku poprzedniego 
operator takiej turbiny gazowej 
przedstawia właściwym organom 
obiektywne dowody zgodności z tym 
wskaźnikiem przepływu masy.

Or. en

Uzasadnienie

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Poprawka 452
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) Turbiny gazowe, które otrzymały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. oraz  które w ciągu roku działają 
przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin
liczone jako średnia krocząca z pięciu lat, 
podlegają dopuszczalnej wielkości  emisji 
wynoszącej 150 mg NOx wyrażonego jako 
NO2/m3.

Or. en

Uzasadnienie

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
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Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Poprawka 453
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – uwaga 4 f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4f) Turbiny gazowe mogą być zwolnione 
z wymogu zgodności z dopuszczalnymi 
wartościami emisji w przypadku, gdy 
operator istniejącej turbiny gazowej 
zobowiąże się w pisemnej deklaracji 
przedłożonej właściwemu organowi 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r., że 
począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. nie 
będzie eksploatował turbiny gazowej przez 
dłużej niż 10 000 godzin funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Poprawka 454
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc cieplna 
(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Poprawka

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc cieplna 
(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe lub płynne, o nominalnej mocy cieplnej 
nieprzekraczającej 500 MW, które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 
godzin liczone jako średnia krocząca z pięciu lat podlegają dopuszczalnej wielkości emisji 
pyłu wynoszącej 50 mg/Nm3.
Instalacje spalania, stosujące paliwa stałe, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 
listopada 2002 r. oraz które nie będą działały przez okres dłuższy niż 20 000 godzin w ciągu 
następnych ośmiu lat podlegają dopuszczalnej wielkości emisji pyłu wynoszącej 50 mg/Nm3.

Or. fi

Poprawka 455
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
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stałe lub płynne
Nominalna moc cieplna 

(MWth)
Węgiel kamienny i 

brunatny
Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Poprawka

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc cieplna 
(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim przestrzeganie dopuszczalnych wielkości emisji do 2020 r. W przypadku dużych 
zakładów spalania dopuszczalne wielkości emisji należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 456
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 1 – punkt 7 – tabela – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 10

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
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członkowskim przestrzeganie dopuszczalnych wielkości emisji do 2020 r. W przypadku dużych 
zakładów spalania dopuszczalne wielkości emisji należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF. 

Poprawka 457
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
paliwa stałe lub płynne 

Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

200

> 300 150
200 w przypadku 

spalania w 
cyrkulacyjnym lub 
ciśnieniowym łożu 

fluidalnym

150 150
200 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

150

Poprawka

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
paliwa stałe lub płynne 

Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50



PE412.329v01-00 58/116 AM\743553PL.doc

PL

* w przypadku spalania w łożu fluidalnym

**w przypadku spalania w cyrkulacyjnym lub ciśnieniowym łożu fluidalnym

Or. en

Uzasadnienie

Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania stwierdza, że proponowane 
dopuszczalne wielkości emisji już wtedy były osiągalne dla SO2. Powinno się to stać normą 
przynajmniej w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy (spodziewanego w 2014 r.).

Poprawka 458
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
paliwa stałe lub płynne 

Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

200

> 300 150
200 w przypadku 

spalania w 
cyrkulacyjnym lub 
ciśnieniowym łożu 

fluidalnym

150 150
200 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

150

Poprawka

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
paliwa stałe lub płynne 

Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200 200 200 100
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100-300 100 200 200
150 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację celów w zakresie wielkości emisji do 2020 r. Dopuszczalne wielkości 
emisji w przypadku dużych zakładów spalania należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 459
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
paliwa stałe lub płynne 

Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

200

> 300 150
200 w przypadku 

spalania w 
cyrkulacyjnym lub 
ciśnieniowym łożu 

fluidalnym

150 150
200 w przypadku 
spalania w łożu 

fluidalnym

150

Poprawka

nowy 2. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla SO2 dla kotłów wykorzystujących 
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paliwa stałe lub płynne 
Nominalna 
moc cieplna 

(MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny

Biomasa Torf Paliwa płynne

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* w przypadku spalania w łożu fluidalnym
**w przypadku spalania w cyrkulacyjnym lub ciśnieniowym łożu fluidalnym

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.
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Poprawka 460
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 1 – podpunkt 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy powyższe 
dopuszczalne wartości emisji nie mogą 
być osiągnięte z uwagi na właściwości 
paliwa, w instalacjach o nominalnej mocy 
cieplnej mniejszej niż 300 MWth 
dopuszczalna wartość emisji wynosi 300 
mg/Nm³ dla tlenku siarki lub musi być 
osiągnięty stopień odsiarczania na 
poziomie co najmniej 92%; w przypadku 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej 
większej od 300 MWth stopień 
odsiarczania musi wynosić co najmniej 
96% wraz z najwyższą dopuszczalną 
wartością emisji wynoszącą 400 mg/Nm³.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nie jest możliwe przestrzeganie wartości dopuszczalnych w przypadku podwyższonej 
naturalnej zawartości siarki w paliwie, podobnie jak na mocy obecnie obowiązujących 
przepisów musi być możliwe osiągnięcie bardziej ambitnego stopnia odsiarczenia. Treść 
poprawki wyraźnie odpowiada dotychczasowym przepisom dyrektywy 2001/80/WE; wymogi 
zostały jednak odpowiednio zaostrzone. Przepis ma niewielkie znaczenie dla emisji SO2 we 
Wspólnocie, ale duże znaczenie gospodarcze dla zainteresowanych regionów.

Poprawka 461
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne
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cieplna (MWth)
50-100 300

400 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego

150 100

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny*

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* w przypadku spalania pyłu węglowego: dopuszczalna wielkość emisji 90 mg/Nm3 dla 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej do 300 MWth włącznie

Or. en

Uzasadnienie

Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania stwierdza, że proponowane 
dopuszczalne wielkości emisji już wtedy były osiągalne dla NOx. Powinno się to stać normą 
przynajmniej w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy (spodziewanego w 2014 r.). 

Poprawka 462
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne
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cieplna (MWth)
50-100 300

400 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego

150 100

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację celów w zakresie wielkości emisji do 2020 r. Dopuszczalne wielkości 
emisji w przypadku dużych zakładów spalania należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 463
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 300 250 300
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400 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego
100-300 200 200 150

> 300 150
200 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

150 100

Poprawka

4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe i płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i 
brunatny*

Biomasa i torf Paliwa płynne

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* w przypadku spalania pyłu węglowego: dopuszczalna wielkość emisji 90 mg/Nm3 dla 
instalacji o nominalnej mocy cieplnej do 300 MWth włącznie

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).
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Poprawka 464
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

  4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Energia z 
paliw palnych

50-100 300
400 w przypadku spalania 

sproszkowanego węgla 
brunatnego

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 w przypadku spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego

150 100

Poprawka

  4. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne

Nominalna moc 
cieplna (MWth)

Węgiel kamienny i brunatny Biomasa i torf Energia z 
paliw palnych

50-100 300
450 w przypadku spalania 

węgla brunatnego

300 450

100-300 200
400 w przypadku spalania 

węgla brunatnego

250 200

> 300 150
200 w przypadku spalania 

węgla brunatnego

200 150

Or. de

Uzasadnienie

Różnice w dopuszczalnych wartościach emisji nie powinny ograniczać się do spalania 
sproszkowanego węgla brunatnego. Zaproponowanych przez Komisję dopuszczalnych 
wartości emisji nie da się osiągnąć – w sposób, który byłby do przyjęcia z ekonomicznego 
punktu widzenia – w istniejących instalacjach wykorzystujących węgiel brunatny.
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Poprawka 465
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 50(2) 100
Silniki gazowe 75 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx

Kotły opalane gazem o nominalnej 
mocy cieplnej nie wyższej niż 
300 MW

150(6)

Kotły opalane gazem o nominalnej 
mocy cieplnej powyżej 300 MW

100(6)

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Silniki gazowe 200(6)

Or. en

Uzasadnienie

Te same zmiany, co w części I niniejszego załącznika 5: uzależnione od rozmiaru rozróżnienie 
wymagań w stosunku do kotłów opalanych gazem jest zgodne z dokumentem dotyczącym 
dużych instalacji spalania i powinno zostać utrzymane. Jeżeli chodzi o dopuszczalne wielkości 
emisji CO, różne rodzaje paliwa nie są traktowane w ten sam sposób, ponieważ jak dotąd 
ograniczenia CO były przewidziane jedynie dla paliw gazowych. Dlatego lepsze byłoby 
całkowite wykreślenie dopuszczalnych wielkości emisji CO. 
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Poprawka 466
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 50(2) 100
Silniki gazowe 75 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 20(2) 5

30 w przypadku korzystania z 
dodatkowego opalania 

(generator pary z odzyskiem 
ciepła) 

Silniki gazowe 20 30

Or. en

Uzasadnienie

Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania stwierdza, że proponowane 
dopuszczalne wielkości emisji już wtedy były osiągalne dla NOx. Powinno się to stać normą 
przynajmniej w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy (spodziewanego w 2014 r.). 

Poprawka 467
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję
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5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 50(2) 100
Silniki gazowe 75 100

Poprawka

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 20(2) 50
Silniki gazowe 20 30

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację celów w zakresie wielkości emisji do 2020 r. Dopuszczalne wielkości 
emisji w przypadku dużych zakładów spalania należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF. 

Poprawka 468
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 100 100
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 50(2) 100
Silniki gazowe 75 100

Poprawka



AM\743553PL.doc 69/116 PE412.329v01-00

PL

5. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla NOx oraz CO dla instalacji spalania 
opalanych gazem

NOx CO
Kotły opalane gazem 50 30
Turbiny gazowe (łącznie z CCGT)(1) 20(2) 5

30 w przypadku korzystania z 
dodatkowego opalania 

(generator pary z odzyskiem 
ciepła) 

Silniki gazowe 20 30

Or. en

Uzasadnienie

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% 
of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Poprawka 469
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – uwaga 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W odniesieniu do turbin gazowych 
wykorzystujących jako paliwo płynne 
lekkie i średnie destylaty mają również 
zastosowanie wielkości dopuszczalne 
emisji dla NOx i CO określone w 
niniejszym punkcie.

(1) Gaz ziemny to naturalnie występujący 
metan o zawartości nie większej niż 20% 
(objętościowo) składników obojętnych 
i innych składników.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w części 1 definicję gazu ziemnego należy podać w uwadze 1. Tekst Komisji 
powinien zostać przeniesiony do uwagi 4 (co zostanie uczynione w poprawce 7).

Poprawka 470
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 5 – uwaga 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-2) 75 mg/Nm3 w następujących 
przypadkach, gdy wydajność turbiny 
gazowej jest ustalona przy obciążeniu 
podstawowym według normy ISO:
(i) turbiny gazowe wykorzystywane 
w połączonych systemach ciepła i energii 
elektrycznej o ogólnej wydajności większej 
niż 75%;
(ii) turbiny gazowe wykorzystywane w 
obiektach cyklu łączonego  o rocznej 
średniej ogólnej wydajności elektrycznej 
większej niż 55%;
(iii) turbiny gazowe dla napędów 
mechanicznych.
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(2) Dla turbin gazowych o pojedynczym 
cyklu, o wydajności większej niż 35% —
ustalonej przy obciążeniu podstawowym 
według normy ISO — dopuszczalna 
wielkość emisji NOx wynosi 50η/35, gdzie 
η jest wydajnością turbiny gazowej 
w warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO, wyrażoną procentowo. 

(2) Dla turbin gazowych o pojedynczym 
cyklu, o wydajności większej niż 35% —
ustalonej przy obciążeniu podstawowym 
według normy ISO — dopuszczalna 
wielkość emisji NOx wynosi 50η/35, gdzie 
η jest wydajnością turbiny gazowej w 
warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO, wyrażoną procentowo.

(2a) W odniesieniu do turbin gazowych 
wykorzystujących jako paliwo płynne 
lekkie i średnie destylaty mają również 
zastosowanie dopuszczalne wielkości 
emisji dla NOx i CO określone w 
niniejszym punkcie.

Dla turbin gazowych  (łącznie z CCGT)
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO
wymienione w tabeli znajdującej się w 
niniejszym punkcie stosuje się jedynie 
powyżej 70 % obciążenia).

(2b) Dla turbin gazowych  (łącznie z 
CCGT) dopuszczalne wielkości emisji 
NOx wymienione w tabeli stosuje się 
jedynie powyżej 70 % obciążenia w 
warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO.

Turbiny gazowe do użytku na wypadek 
awarii, które działają krócej niż 500 godzin 
rocznie, są wyłączone z wielkości
dopuszczalnych emisji, określonych w 
niniejszym punkcie . Operator takich 
obiektów zapisuje wykorzystany czas 
działania.

(2c) Kotły opalane gazem, turbiny gazowe
lub silniki gazowe, które działają krócej 
niż 500 godzin rocznie, nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w niniejszym punkcie.
Operator takich obiektów 
zapisuje wykorzystany czas działania.

(2d) W odniesieniu do pojedynczych 
turbin gazowych opalanych gazem 
ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 50 MW, które są częścią 
wspólnego zakładu o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 50 
MW lub więcej, powyżej 70% obciążenia, 
w warunkach obciążenia podstawowego 
według normy ISO, stosuje się inną 
dopuszczalną wielkość emisji NOx, 
wynoszącą 100 mg/m³.
(2e) Wymogi w zakresie ograniczania 
emisji NOx nie mają zastosowania w 
odniesieniu do pojedynczych turbin 
gazowych o maksymalnym wskaźniku 
rocznego przepływu masy wynoszącym 20 
mg NOx wyrażonego jako NO2. Do 31 
marca każdego roku w odniesieniu do 
roku poprzedniego operator takiej 
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pojedynczej jednostki turbiny gazowej 
przedstawia właściwym organom 
obiektywne dowody na zgodność z tym 
wskaźnikiem przepływu masy.

Or. en

Uzasadnienie

Uwaga 2a (nowa) ma to samo brzmienie, co w części 1.

Tekst Komisji z uwagi 1 powinien zostać przeniesiony do uwagi 4. Pozostały tekst ma to samo 
brzmienie, co w części 1.

Poprawka 471
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 6 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc cieplna (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 dla biomasy i torfu

Poprawka

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc cieplna (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację celów w zakresie wielkości emisji do 2020 r. Dopuszczalne wielkości 
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emisji w przypadku dużych zakładów spalania należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 472
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 6 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa
stałe lub płynne
Nominalna moc cieplna (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 dla biomasy i torfu

Poprawka

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla pyłu dla kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe lub płynne
Nominalna moc cieplna (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Uzasadnienie

Dokument BREF z 2006 r. dotyczący dużych instalacji spalania stwierdza (str. 271 i 336), że 
ogólny poziom dopuszczalnych wielkości emisji wynoszący 5mg/Nm3 dla pyłów jest osiągalny 
niezależnie od użytego paliwa. To, co było osiągalne już w 2006 r. powinno się stać normą 
przynajmniej w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy (należy mieć nadzieję, że nie 
później niż w 2014 r.). Dopuszczalne wielkości emisji sprowadza się zatem do 10mg/Nm3 w 
przypadku wszyskich zakładów i wszystkich rodzajów paliw, co stanowi średni zakres BAT i 
umożliwi uniknięcie zakłóceń w zależności od rodzaju użytego paliwa.
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Poprawka 473
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 2 – punkt 7 – tabela – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 10

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji przemysłowych jest szczególnie istotne w przypadku zanieczyszczenia 
powietrza. Dyrektywa IPPC stanowi ważny europejski środek umożliwiający państwom 
członkowskim realizację celów w zakresie wielkości emisji do 2020 r. Dopuszczalne wielkości 
emisji w przypadku dużych zakładów spalania należy zatem bardziej dostosować do 
obowiązujących najlepszych dostępnych technik, jak podano w dokumencie BREF.

Poprawka 474
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 3 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stężenie CO w gazach odlotowych z 
instalacji spalania opalanych paliwami 
gazowymi o nominalnej mocy cieplnej 100 
MW lub większej podlega ciągłym 
pomiarom.

Stężenie CO w gazach odlotowych ze 
wszystkich zakładów spalania o 
nominalnej mocy cieplnej 100 MW lub 
większej podlega ciągłym pomiarom.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zakłady spalania emitują CO, a ciągły pomiar CO nie jest kosztowny; powinien być 
zatem wymagany w odniesieniu do zakładów spalania wykorzystujących wszystkie rodzaje 
paliw.
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Poprawka 475
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 4 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w części 1 i 2 są przestrzegane, 
jeżeli ocena wyników pomiarowych 
wskazuje – w odniesieniu do godzin 
funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w części 1 i 2 są przestrzegane, 
jeżeli ocena wyników pomiarowych 
wskazuje – w odniesieniu do godzin 
funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

(a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości miesięcznych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w części 1 i 2;

(a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 
odnośnych liczb określonych w części 1 i 2 
oraz

(b) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 110 % 
odpowiedniej wielkości dopuszczalnej 
emisji określonej w części 1 i 2;
(c) w przypadku instalacji spalania 
składających się jedynie z kotłów 
wykorzystujących węgiel, o nominalnej 
mocy cieplnej poniżej 50 MW, żadna z 
zatwierdzonych średnich wartości 
dziennych nie przekracza 150 % 
odpowiednich wielkości dopuszczalnych 
emisji określonych w części 1 i 2;
(d) 95 % wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200 % odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji
określonych w części 1 i 2.

(b) 95 % wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200 % odpowiednich liczb 
określonych w części 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
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ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Poprawka 476
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – Część 4 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w części 1 i 2 są przestrzegane, 
jeżeli ocena wyników pomiarowych 
wskazuje – w odniesieniu do godzin 
funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w części 1 i 2 są przestrzegane, 
jeżeli ocena wyników pomiarowych 
wskazuje – w odniesieniu do godzin 
funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

(a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości miesięcznych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w części 1 i 2;

(a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 
odnośnych liczb określonych w części 1 i 2 
oraz

(b) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 110 % 
odpowiedniej wielkości dopuszczalnej 
emisji określonej w części 1 i 2;
(c) w przypadku instalacji spalania 
składających się jedynie z kotłów 
wykorzystujących węgiel, o nominalnej 
mocy cieplnej poniżej 50 MW, żadna z 
zatwierdzonych średnich wartości 
dziennych nie przekracza 150 % 
odpowiednich wielkości dopuszczalnych 
emisji określonych w części 1 i 2;
(d) 95 % wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200 % odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji
określonych w części 1 i 2.

(d) 95 % wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200 % odpowiednich liczb 
określonych w części 1 i 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Systemy zgodności, które nie powinny dopuszczać przekroczenia średnich dziennych 
dopuszczalnych wartości emisji, zwłaszcza że należy to interpretować łącznie z częścią 3 ust. 
9 (95% przedział ufności zmierzonych emisji i dopuszczonych przekroczeń). Wartości 
uzyskane w przypadku niedoboru pewnych paliw, niesprawności lub awarii wyposażenia 
służącego redukcji emisji, podczas rozruchu i wyłączenia nie są uwzględniane, a 
zatwierdzone wartości średnie określa się uwzględniając przydział ufności dopuszczający 
przekroczenie dopuszczalnych wartości emisji o maksymalnie 30%.

Poprawka 477
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Współczynnik 
równoważnika toksyczności

2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioksyna (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioksyna (HpCDD) 0,01

Oktachlorodibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
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1,2,3,7,8,9 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

Oktachlorodibenzofuran (OCDF) 0,001

Poprawka

Współczynnik 
równoważnika toksyczności

2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioksyna (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlorodibenzodioksyna (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioksyna (HpCDD) 0,01

Oktachlorodibenzodioksyna (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlorodibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksachlorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

Oktachlorodibenzofuran (OCDF) 0,001
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3,3’,4’,5 - Trichlorobifenyl (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ - Trichlorobifenyl (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentachlorobifenyl (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ - Heksachlorobifenyl (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - Pentachlorobifenyl (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - Pentachlorobifenyl (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 - Pentachlorobifenyl (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 - Pentachlorobifenyl (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- Heksachlorobifenyl (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - Heksachlorobifenyl (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Heksachlorobifenyl (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ - Heptachlorobifenyl (PCB189) 0,0001

Or. it

Uzasadnienie

Różnice między współczynnikami równoważnika toksyczności stosowanymi przez NATO (UE) 
i WHO w przypadku PCDD/F (dla ludzi i ssaków) odnoszą się do pentaCDD i oktafuranów. 
Przejście na równoważniki WHO oznaczałoby przyjęcie „wspólnego języka” z resztą świata 
w odniesieniu do stężenia dioksyn, ale przede wszystkim wiązałoby się z uwzględnieniem PCB 
o toksyczności podobnej do PCDD/F („dioksynopodobnych”) przy obliczaniu stężenia.

Poprawka 478
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.1 – tabela – kolumna 2 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 0,5

Or. de
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Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana.

Poprawka 479
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.1 – tabela – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

Tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako NO2  dla 
istniejących spalarni odpadów  o zdolności nominalnej  ponad 6 ton 
na godzinę lub nowych spalarni odpadów

200

Poprawka

Tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako NO2  dla 
spalarni odpadów  o zdolności nominalnej  ponad 6 ton na godzinę 

100

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy 
przestrzegać tych samych dopuszczalnych wartości. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku 
azotu (NO) i ditlenku azotu (NO2).

Poprawka 480
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.1 – tabela – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

Tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako NO2 dla 
istniejących spalarni odpadów  o zdolności nominalnej  6 ton na 
godzinę lub mniej

400
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Poprawka

Tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako NO2  dla 
spalarni odpadów  o zdolności nominalnej ponad 2 tony na 
godzinę, ale nie więcej niż 6 ton na godzinę 

150

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy 
przestrzegać tych samych dopuszczalnych wartości. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku 
azotu (NO) i ditlenku azotu (NO2). 

Poprawka 481
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.1 – tabela – wiersz 7 a (nowy)

Poprawka

 Tlenek azotu (NO) i ditlenek azotu (NO2) wyrażone jako NO2  dla 
spalarni odpadów  o zdolności nominalnej nie większej niż 2 tony 
na godzinę 

200

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy 
przestrzegać tych samych dopuszczalnych wartości. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku 
azotu (NO) i ditlenku azotu (NO2).

Poprawka 482
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.1 – tabela – wiersz 7 b (nowy)

Poprawka
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Rtęć (Hg) 0,05

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość wynika z aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana.

Poprawka 483
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – kolumna 2 – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 20

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana.

Poprawka 484
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60 20

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana.



AM\743553PL.doc 83/116 PE412.329v01-00

PL

Poprawka 485
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60 20

Or. it

Uzasadnienie

Zmniejszenie dopuszczalnych wartości dla kwasu solnego (100% wartości półgodzinnych) 
uwzględnia konkretne emisje otrzymywane w spalarniach w chwili obecnej i nieuzasadniony 
związek, w przypadku tej substancji zanieczyszczającej, o wartości od 100% do 97%. Nie ma 
technicznych powodów, by zezwalać na szczytowy poziom emisji sześciokrotnie wyższy niż 
średnie wartości dzienne.

Poprawka 486
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – kolumna 2 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

200 100

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana.
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Poprawka 487
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Fluorek wodoru (HF) 4 2

Poprawka

Fluorek wodoru (HF) 1,4 0,7

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana.

Poprawka 488
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

Tlenek azotu (NO) i ditlenek 
azotu (NO2) wyrażone jako 
NO2  dla istniejących spalarni 
odpadów  o zdolności 
nominalnej  ponad 6 ton na 
godzinę lub nowych spalarni 
odpadów 

400 200

Poprawka

Tlenek azotu (NO) i ditlenek 
azotu (NO2) wyrażone jako 
NO2  dla palarni odpadów  o 
zdolności nominalnej  ponad 6 
ton na godzinę 

200 100

Or. de
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Uzasadnienie

Dopuszczalną wartość należy dostosować do aktualnego stanu techniki i w sposób oczywisty 
jest już ona przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy 
przestrzegać tych samych dopuszczalnych wartości. Jedyne rozróżnienie należy wprowadzić w 
przypadku zdolności nominalnej. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku azotu (NO) i ditlenku 
azotu (NO2).

Poprawka 489
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – wiersz 7 a (nowy)

Poprawka

Rtęć (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość odpowiada aktualnemu stanowi techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana.

Poprawka 490
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – wiersz 7 b (nowy)

Poprawka

Tlenek azotu (NO) i ditlenek 
azotu (NO2) wyrażone jako 
NO2  dla palarni odpadów  o 
zdolności nominalnej  ponad
2 tony na godzinę, ale nie 
więcej niż 6 ton na godzinę 

400 200

Or. de
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Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość odpowiada aktualnemu stanowi techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy przestrzegać tych 
samych dopuszczalnych wartości. Jedyne rozróżnienie należy wprowadzić w przypadku 
zdolności nominalnej. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku azotu (NO) i ditlenku azotu (NO2).

Poprawka 491
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.2 – tabela – wiersz 7 c (nowy)

Poprawka

Tlenek azotu (NO) i ditlenek 
azotu (NO2) wyrażone jako 
NO2 dla spalarni odpadów  o 
zdolności nominalnej  nie 
większej niż 2 tony na 
godzinę 

600 300

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość odpowiada aktualnemu stanowi techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana. Zarówno dla istniejących, jak i nowych instalacji należy przestrzegać tych 
samych dopuszczalnych wartości. Jedyne rozróżnienie należy wprowadzić w przypadku 
zdolności nominalnej. Zob. inne poprawki dotyczące tlenku azotu (NO) i ditlenku azotu (NO2).

Poprawka 492
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 3 – punkt 1.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5a Średnia dopuszczalna wartość emisji 
(w mg/Nm3) dla amoniaku, jeżeli amoniak 
lub podobne substancje wykorzystuje się 
do denitryfikacji przy czasie pobierania 
próbek wynoszącym co najmniej 30 minut 
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i nie więcej niż 8 godzin
Amoniak (NH3) 5

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość odpowiada aktualnemu stanowi techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana.

Poprawka 493
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Dopuszczalne wielkości emisji
określone w pkt 2.2 i 2.3 stanowią średnie 
wartości dzienne w przypadku pyłu 
ogółem, HCI, HF, NOx, SO2 i TOC (dla 
pomiarów ciągłych), wartości średnie w 
okresie pobierania próbek wynoszącym 
minimalnie 30 minut, a maksymalnie 8 
godzin w przypadku metali ciężkich oraz 
wartości średnie w okresie pobierania 
próbek wynoszącym minimalnie 6 godzin, 
a maksymalnie 8 godzin w przypadku 
dioksyn i furanów. Wszystkie wartości  są 
znormalizowane przy:

2.1 Dopuszczalne wielkości emisji 
określone w pkt 2.2 i 2.3 stanowią średnie 
wartości dzienne w przypadku pyłu 
ogółem, HCI, HF, NOx, SO2, Hg i TOC 
(dla pomiarów ciągłych), wartości średnie 
w okresie pobierania próbek wynoszącym 
minimalnie 30 minut, a maksymalnie 8 
godzin w przypadku metali ciężkich oraz 
wartości średnie w okresie pobierania 
próbek wynoszącym minimalnie 6 godzin, 
a maksymalnie 8 godzin w przypadku 
dioksyn i furanów. Wszystkie wartości  są 
znormalizowane przy:

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie spalania odpadów (2000/76/WE), zastępowaną niniejszym 
wnioskiem dotyczącym dyrektywy, niezwłocznie po udostępnieniu właściwych procedur 
pomiarowych należy m.in. przeprowadzać ciągłe pomiary pod kątem obecności metali 
ciężkich. Ma to miejsce w przypadku Hg.
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Poprawka 494
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 2.2 – tabela – kolumna 2 – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 20

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalna wartość odpowiada aktualnemu stanowi techniki i w sposób oczywisty jest już 
przestrzegana.

Poprawka 495
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 2.2. – tabela – kolumna 2 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

500 200

Or. en

Uzasadnienie

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German.
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Poprawka 496
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 2.3. – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala w drodze procedury 
komitologii ujednoliconą metodę, w 
oparciu o którą właściwy organ będzie 
wymagał od zakładu współspalania 
wykazania, że wyemitowane TOC i SO2
nie powstały w wyniku spalania odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić metodologię, w oparciu o którą można dowieść, że SO2 / TOC emitowane przez 
dany piec cementowy nie pochodzą ze spalania odpadów, tak aby możliwe było skorzystanie 
ze zwolnienia. Metodologia ta powinna zostać ujednolicona na szczeblu UE w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania zarówno przez władze lokalne we wszystkich państwach 
członkowskich, jak i przez wszystkie piece cementowe wykorzystujące współspalanie. 

Poprawka 497
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3a Jeżeli do ograniczenia poziomu 
emisji NOx wykorzystuje się amoniak lub 
podobne substancje, organ udzielający 
pozwolenia ustanawia dopuszczalną 
wartość emisji amoniaku uwalnianego w 
procesie denitryfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na ochronę środowiska, organ powinien ustalić odpowiednią dopuszczalną wartość 
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w celu ograniczenia emisji amoniaku.

Poprawka 498
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.1. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³) obowiązujące do dnia 
31 grudnia 2015 r.

3.1. Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³) obowiązujące do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści dla środowiska i zdrowia muszą się urzeczywistnić jak najszybciej, dlatego data 
wejścia w życie osiągalnych dopuszczalnych wielkości emisji w przypadku współspalania 
odpadów w spalarniach musi zostać przyspieszona o dwa lata.

Poprawka 499
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³) obowiązujące do dnia 
31 grudnia 2015 r.

Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³)

 W celu określenia nominalnej mocy 
cieplnej instalacji spalania stosuje się 
zasady łączenia określone w art. 32.

Wartości Cproc wyrażone jako średnie 
wartości dobowe (mg/Nm³) są określone w 
dopuszczalnych wielkościach emisji 
zawartych w części 2 załącznika V.

Średnie wartości półgodzinne potrzebne 
są tylko w celu obliczenia średnich 
wartości dziennych.
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Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem 
biomasy  (zawartość O2 6 %):

Tabele do skreślenia

Or. en

Uzasadnienie

Podczas współspalania odpadów zastosowanie ma reguła mieszania (załącznik VI część 4 pkt 
1), która odpowiada średnim zmierzonym emisjom z odpadów i paliwa. Dla zachowania 
spójności, jasności i logiki wartości Cproc użyte w przypadku emisji przy normalnym 
funkcjonowaniu dużych instalacji spalania powinny być takie same, jak dopuszczalne 
wielkości emisji ustalone w załączniku V dla dużych instalacji spalania. Niniejsza poprawka 
koryguje pominięcie w przekształceniu i pozwala na uniknięcie wielu podwójnych przepisów.

Poprawka 500
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.1 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy  (zawartość O2 6 %):

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

pył 50 50 30 30

Poprawka

Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy  (zawartość O2 6 %):

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2
przypadek ogólny

- 850 200 200

SO2 przy użyciu 
wysoko 

- 850 400 lub stopień 400 lub stopień 
odsiarczania ≥ 
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zasiarczonych 
paliw krajowych

odsiarczania ≥ 92 % 95 %

NOx - 400 200
300 w przypadku 
spalania węgla 

brunatnego

200

pył 50 50 30 30

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyraźnie odpowiada dotychczasowym przepisom dyrektywy 2000/76/WE 
w przypadku podwyższonej naturalnej zawartości siarki w paliwie. Zaproponowane 
minimalne wartości stopnia odsiarczania praktycznie sięgają granic technicznej 
wykonalności. W przypadku spalania węgla brunatnego dopuszczalną wartość emisji NOx w 
instalacjach o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 100-300 MWth można osiągnąć w 
sposób, który byłby do przyjęcia z ekonomicznego punktu widzenia.

Poprawka 501
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podczas współspalania odpadów zastosowanie ma reguła mieszania (załącznik VI część 4 pkt 
1), która odpowiada średnim zmierzonym emisjom z odpadów i paliwa. Dla zachowania 
spójności, jasności i logiki wartości Cproc użyte w przypadku emisji przy normalnym 
funkcjonowaniu dużych instalacji spalania powinny być takie same, jak dopuszczalne 
wielkości emisji ustalone w załączniku V dla dużych instalacji spalania. Niniejsza poprawka 
koryguje pominięcie w przekształceniu i pozwala na uniknięcie wielu podwójnych przepisów.
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Poprawka 502
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.2. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2 Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³) obowiązujące od dnia 1 
stycznia 2016 r.

3.2 Cproc wyrażone jako średnie wartości 
dobowe (mg/Nm³) obowiązujące od dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści dla środowiska i zdrowia muszą się urzeczywistnić jak najszybciej, dlatego data 
wejścia w życie osiągalnych dopuszczalnych wielkości emisji w przypadku współspalania 
odpadów w spalarniach musi zostać przyspieszona o dwa lata.

Poprawka 503
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.2.1 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy (zawartość O2 6 %):

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

dla torfu: 300

200 200

NOx - 300

dla 
sproszkowaneg

o węgla 
brunatnego: 400

200 200

pył 50 30 25
dla torfu: 20

20

Poprawka
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Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy (zawartość O2 6 %):

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50 bis100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2
przypadek ogólny

- 400
dla torfu: 300

200 200

SO2 przy użyciu 
wysoko 

zasiarczonych 
paliw krajowych

- 400
(dla torfu: 300)

400 lub stopień 
odsiarczania ≥ 92 %

400 i stopień 
odsiarczania ≥ 

96 %

NOx - 300
dla 

sproszkowaneg
o węgla 

brunatnego: 
400

200
300 w przypadku 
spalania węgla 

brunatnego

200

pył 50 30 25
dla torfu: 20

20

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

Or. de

Uzasadnienie

Dopuszczalnych wartości emisji SO2 w istniejących instalacjach wykorzystujących wysoko 
zasiarczone paliwa nie da się osiągnąć przy proporcjonalnym nakładzie kosztów. Minimalne 
wartości stopnia odsiarczania praktycznie sięgają granic technicznej wykonalności. W 
przypadku NOx, zaproponowanej przez Komisję dopuszczalnej wartości emisji w instalacjach 
o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 100-300 MWth nie można osiągnąć w sposób, który 
byłby do przyjęcia z ekonomicznego punktu widzenia.

Poprawka 504
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3.2.2 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy (zawartość O2 6 %):
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Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

dla torfu:
300

200

dla torfu: 300, z 
wyjątkiem 

spalania w łożu 
fluidalnym: 250

150

dla spalania w 
cyrkulacyjnym lub 
ciśnieniowym łożu 
fluidalnym lub, w 

przypadku spalania torfu, 
dla każdego spalania w łożu 

fluidalnym: 

200

NOx - 300

dla torfu:
250

200 150

dla spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego: 200

pył 50 20 20 10

dla torfu: 20

Poprawka

Cproc dla paliw stałych z wyjątkiem biomasy (zawartość O2 6 %):

Zanieczyszczenie < 50 
MWth

50-100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2

przypadek ogólny

- 400

dla torfu:
300

200

dla torfu: 300, 
z wyjątkiem spalania w 

łożu fluidalnym: 

250

150

dla spalania w 
cyrkulacyjnym lub 
ciśnieniowym łożu 
fluidalnym lub, w 

przypadku spalania torfu, 
dla każdego spalania w 

łożu fluidalnym: 

200

SO2 przy użyciu 
wysoko

zasiarczonych 
paliw krajowych

- 400 (dla 
torfu: 300)

300 lub stopień 
odsiarczania ≥ 92%

400 i stopień odsiarczania 
≥ 96%
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NOx - 300

dla torfu:
250

200

dla spalania 
sproszkowanego węgla 

brunatnego: 

300

150

dla spalania węgla 
brunatnego: 

200

pył 50 20 20 10

dla torfu: 20

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyraźnie ukierunkowuje się na dotychczasowe przepisy dyrektywy 2000/76/WE 
obowiązujące w przypadku podwyższonej naturalnej zawartości siarki w paliwie. 
Zaproponowane minimalne wartości stopnia odsiarczania praktycznie sięgają granic 
technicznej wykonalności. Zaproponowane przez Komisję dopuszczalne wartości NOx w 
przypadku spalania węgla brunatnego nie będą osiągalne przy proporcjonalnym nakładzie 
kosztów nawet w nowych instalacjach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 MWth.

Poprawka 505
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 4 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Szczególne przepisy dla pieców 
metalurgicznych wykorzystywanych do 
współspalania odpadów
3a.1 W przypadku pieców 
metalurgicznych wymogi dotyczące 
stosowania reguły mieszania (załącznik 
VI część 4 sekcja 1) przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 69 ust. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Stosunkowo duże ilości odpadów spalane są w piecach metalurgicznych, czyli w nieujętych w
niniejszym załączniku współspalarniach. Dla metalurgicznych procesów spalania należy 
jednak sformułować specjalne przepisy.

W przypadku kierowania większych partii odpadów do innych niewymienionych w załączniku 
rodzajów współspalarni należy przewidzieć dokonanie przez Komisję zmiany załącznika 
również do dotychczasowej dyrektywy w sprawie spalania, która obecnie ma być zastąpiona 
dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych.

Poprawka 506
Karin Scheele

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciągłe pomiary następujących substancji: 
NOX pod warunkiem że ustalono 
dopuszczalne wielkości emisji, CO, pył 
ogółem, TOC, HCl, HF, SO2;

a) ciągłe pomiary następujących substancji: 
NOX pod warunkiem że ustalono 
dopuszczalne wielkości emisji, CO, pył 
ogółem, TOC, HCl, HF, SO2, Hg; 

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z dotychczasową dyrektywą w sprawie spalania, niezwłocznie po udostępnieniu 
właściwych procedur pomiarowych należy przeprowadzać m.in. ciągłe pomiary pod kątem 
obecności metali ciężkich. Ma to miejsce także w przypadku rtęci (Hg).

Poprawka 507
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCl, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
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pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c),  jeśli operator potrafi udowodnić, 
że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis działałby na szkodę spalania odpadów jako paliwa, ponieważ odnośne instalacje 
nigdy nie są w stanie „udowodnić”, że ich emisje nie będą wyższe niż określone przepisami 
dopuszczalne wielkości emisji - nawet jeżeli w rzeczywistości tak będzie - podczas gdy 
instalacja spalający paliwa inne niż odpady może to udowodnić. W konsekwencji mamy do 
czynienia z dyskryminacją działającą na niekorzyść zakładów spalających odpady.

Poprawka 508
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCl, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji. 

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCl, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c), jeśli operator potrafi udowodnić, 
że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest możliwe całkowite zwolnienie z pomiarów gazów wymienionych w pkt 2.5. 
Niemożliwe jest zagwarantowanie stałego przestrzegania ustalonych dopuszczalnych 
wartości, dlatego należy umożliwić przynajmniej okresowe pomiary. Co do NOx, musi on być 
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mierzony w sposób ciągły, ponieważ stanowi niebezpieczeństwo dla jakości powietrza i dla 
zdrowia.

Poprawka 509
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5. Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c), jeśli operator potrafi udowodnić, 
że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Bez monitorowania niemożliwe jest zagwarantowanie, że palone odpady nie spowodują emisji 
HCl, HF, SO2 czy NOx przewyższających dopuszczalne wielkości emisji z powodu 
niejednorodności odpadów i ich potencjalnego skażenia chlorkiem, fluorkiem czy siarką. 
Jeżeli odpady nie pochodzą z jednolitych źródeł produkcji, należy zawsze przeprowadzać 
pomiary ciągłe. Jakość oceny monitorowania zależy w dużym stopniu od pobierania próbek 
odpadów, stąd też zmieszane odpady z różnych źródeł mogą dać niską jakość próbek.

Poprawka 510
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 

2.5 Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
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HF i SO2  w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub nie wymagać żadnych 
pomiarów, jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c), jeśli operator potrafi udowodnić, 
że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie zwolnienia od monitorowania pod kątem HCl, HF czy SO2 w przypadku spalania
lub współspalania odpadów na podstawie jakości emisji nie jest realistyczne.  Niemożliwe jest 
zagwarantowanie, że palone odpady nigdy nie spowodują emisji HCl, HF czy SO2 
przewyższających dopuszczalne wielkości emisji z powodu niejednorodności odpadów i ich 
potencjalnego skażenia chlorkiem, fluorkiem czy siarką.

Poprawka 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5. Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń, 
zgodnie z wiedzą techniczną i opiniami 
ekspertów, w żadnych warunkach nie 
mogą być wyższe od określonych 
przepisami dopuszczalnych wielkości 
emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Zwolnienie z monitorowania mniejszych spalarni odpadów, często prowadzonych przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa, nie powinno się ograniczać do istniejących instalacji. 

Jeżeli określone przepisami dopuszczalne wielkości emisji będą przestrzegane, opinia podlega 
ocenie ekspertów i opiera się na wiedzy technicznej. Taka poprawka w pierwszym akapicie 
jest dopuszczalna zgodnie z art. 80a Regulaminu z uwagi na bliski związek między oboma 
akapitami załącznika VI części 6 pkt 2.5.

Poprawka 512
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub 
współspalarniach odpadów  i wymagać 
pomiarów okresowych określonych w pkt 
2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych 
pomiarów,  jeśli operator potrafi 
udowodnić, na podstawie informacji 
dotyczących jakości odnośnych odpadów, 
że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy się upewnić, że zmniejszenie wymogów w zakresie monitorowania jest uzasadnione. 
Należy losowo sprawdzać takie instalacje, żeby zagwarantować zgodność z warunkami.
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Poprawka 513
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do pkt 2.5 - akapit 1.

Zmiana 514
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 

skreślony
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zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą pkt 2.5 - ust. 1.

Poprawka 515
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Pierwszy akapit nie ma zastosowania w 
przypadku odpadów mieszanych z różnych 
źródeł, dla których wymagane są pomiary 
ciągłe.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do pkt 2.5 - akapit 1.
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Poprawka 516
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Pierwszy akapit może nie mieć 
zastosowania w przypadku odpadów 
mieszanych z różnych źródeł, dla których 
wymagane są pomiary ciągłe.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do pkt 2.5 - akapit 1.

Poprawka 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących
spalarniach odpadów o zdolności 

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w spalarniach 
odpadów o zdolności nominalnej poniżej 6 
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nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

ton na godzinę lub we współspalarniach 
odpadów o zdolności nominalnej poniżej 6 
ton na godzinę, jeżeli operator potrafi 
udowodnić – na podstawie informacji 
dotyczących jakości danych odpadów, 
stosowanych technologii i wyników 
monitorowania emisji – że emisje NOx, 
zgodnie z wiedzą techniczną i opiniami 
ekspertów, w żadnych warunkach nie 
mogą być wyższe od określonych 
przepisami dopuszczalnych wielkości 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do pkt 2.5 - akapit 1.

Poprawka 518
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5. – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji.

Właściwy organ może zdecydować o 
niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i 
wymagać losowych pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o zdolności 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w 
istniejących współspalarniach odpadów o 
zdolności nominalnej poniżej 6 ton na 
godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić 
– na podstawie informacji dotyczących 
jakości danych odpadów, stosowanych 
technologii i wyników monitorowania 
emisji – że emisje NOx w żadnych 
warunkach nie mogą być wyższe od 
określonych przepisami dopuszczalnych 
wielkości emisji. W przypadku naruszenia 
warunków pozwolenia właściwy organ 
wymaga pomiarów ciągłych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do pkt 2.5 - akapit 1.

Poprawka 519
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. W następujących przypadkach
właściwy organ może zdecydować o 
wymaganiu mniej niż dwóch pomiarów 
rocznie lub o niewymaganiu żadnych 
pomiarów metali ciężkich oraz dioksyn i 
furanów:

skreślony

(a) emisje powstające ze współspalania 
lub spalania odpadów  wynoszą we 
każdych warunkach  poniżej 50 % 
dopuszczalnych wielkości emisji;
(b) odpady współspalane lub spalane
składają się wyłącznie z niektórych 
segregowanych palnych frakcji odpadów 
innych niż  niebezpieczne, które nie 
nadają  się do recyklingu i posiadają 
określoną charakterystykę, i które są dalej 
określone w oparciu o ocenę, o której 
mowa  w lit. c);
(c) operator może udowodnić na 
podstawie  informacji dotyczących  jakości 
danych odpadów oraz monitorowania
emisji że emisje są w każdych warunkach 
znacząco niższe od dopuszczalnych 
wielkości emisji dla metali ciężkich, 
dioksyn i furanów;

Or. en

Uzasadnienie

Nieodpowiedzialne jest dopuszczenie braku pomiarów emisji metali ciężkich, dioksyn i 
furanów. Obowiązujące wymogi w zakresie monitorowania dotyczą jedynie 0,2% godzin 
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eksploatacji, z pominięciem okresów rozruchu i wyłączenia, co nie może stanowić 
miarodajnej próby substancji zanieczyszczających emitowanych przez daną spalarnię. 
Niniejsza dyrektywa powinna nadążać za postępami w dziedzinie technologii monitorowania.

Poprawka 520
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. W następujących 
przypadkach właściwy organ może 
zdecydować o wymaganiu mniej niż 
dwóch pomiarów rocznie lub o 
niewymaganiu żadnych pomiarów metali 
ciężkich oraz dioksyn i furanów: 

2.6. Właściwy organ wymaga regularnych 
pomiarów metali ciężkich, dioksyn i 
furanów oraz okresowego pobierania 
próbek fluorowcowanych dioksyn. 
Regularne pomiary można sprowadzić do 
dwóch pomiarów rocznie w następujących 
przypadkach: 

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest zbyt odpowiedzialne dopuszczenie braku pomiarów emisji metali ciężkich, dioksyn i 
furanów. Obowiązujące wymogi w zakresie monitorowania dotyczą jedynie 0,2% godzin 
eksploatacji, z pominięciem okresów rozruchu i wyłączenia, co nie może stanowić 
miarodajnej próby substancji zanieczyszczających emitowanych przez daną spalarnię. 
Niniejsza dyrektywa powinna nadążać za postępami w dziedzinie technologii monitorowania.
Ponadto jedyne próbki dioksyn pobierane obecnie w spalarniach to związki chlorowane. Inne 
chlorowcowane i mieszane związki chloro-bromowe są obecnie np. całkowicie zaniedbywane.

Poprawka 521
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. W następujących przypadkach
właściwy organ może zdecydować o 
wymaganiu mniej niż dwóch pomiarów 
rocznie lub o niewymaganiu żadnych 

2.6. Właściwy organ może zdecydować o 
wymaganiu krótszego niż 6-miesięczny 
okresu badań rocznie w przypadku 
pomiarów ciągłych sumy metali ciężkich, 
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pomiarów metali ciężkich oraz dioksyn i 
furanów:

z zachowaniem przynajmniej 3-
miesięcznego okresu badań rocznie. 
Właściwy organ może zdecydować o 
zastosowaniu mniejszych wymogów niż 
ciągłe pobieranie próbek dioksyn i 
furanów, zastępując je przynajmniej 4 
seriami 14-dniowych analiz próbek i 
pomiarów rocznie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć prawo do dokonywania pomiarów emisji do powietrza metali 
ciężkich, dioksyn i furanów niezależnie od pojawiania się sprawozdań operatorów 
dotyczących jakości odpadów. Kontrola jakości odpadów jest niewiarygodnym mechanizmem 
unikania niebezpiecznych emisji, ponieważ niebezpieczeństwa wynikającego z mieszanych 
odpadów nie można wyeliminować i nie można uzyskać wiarygodnych dowodów w przypadku 
mieszanych odpadów z różnych źródeł.

Poprawka 522
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6. – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. W następujących przypadkach
właściwy organ może zdecydować o 
wymaganiu mniej niż dwóch pomiarów 
rocznie lub o niewymaganiu żadnych 
pomiarów metali ciężkich oraz dioksyn i 
furanów:

2.6. Właściwy organ może zdecydować o 
wymaganiu krótszego niż 6-miesięczny 
okresu badań rocznie w przypadku 
pomiarów ciągłych sumy metali ciężkich, 
z zachowaniem przynajmniej 3-
miesięcznego okresu badań rocznie; a 
także zdecydować o zastosowaniu 
mniejszych wymogów niż ciągłe 
pobieranie próbek dioksyn i furanów, 
zastępując je przynajmniej 4 seriami 14-
dniowych analiz próbek i pomiarów 
rocznie w następujących przypadkach:

Or. en
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Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest zezwolenie na niedokonywanie pomiarów emisji do powietrza metali 
ciężkich, dioksyn i furanów na podstawie sprawozdań operatorów dotyczących jakości 
odpadów. Po zakończeniu monitorowania dwa warunki stają się nieistotne, ponieważ 
informacje z zakresu monitorowania nie są dostępne do dokonania oceny emisji. Kontrola 
jakości odpadów jest niewiarygodnym mechanizmem unikania niebezpiecznych emisji, 
ponieważ skutki wynikające z mieszanych odpadów nie mogą zostać wyeliminowane. Bez 
monitorowania wzrost emisji przeszedłby niezauważony.

Poprawka 523
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) operator może udowodnić na podstawie
informacji dotyczących  jakości danych 
odpadów oraz monitorowania  emisji że 
emisje są w każdych warunkach znacząco 
niższe od dopuszczalnych wielkości emisji 
dla metali ciężkich, dioksyn i furanów;

c) operator może udowodnić na podstawie
informacji dotyczących  jakości danych 
odpadów oraz monitorowania  emisji że 
emisje są w każdych warunkach znacząco 
niższe od dopuszczalnych wielkości emisji 
dla metali ciężkich, dioksyn i furanów; 
odpowiednie właściwości przedmiotowych 
odpadów można udowodnić na podstawie 
zgodności z wymogami art. 47 ust. 4a.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. odnośne poprawki do art. 47 ust. 4a (nowy), względnie załącznik VI część 9 (nowa).

Poprawka 524
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6. – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) operator może udowodnić, że nie 
przetwarza odpadów elektronicznych ani 
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odpadów zawierających związki 
chlorowane

Or. en

Uzasadnienie

Głównym źródłem dioksyn jest spalanie związków chlorowanych, a jednym z głównych źródeł 
metali ciężkich są odpady elektroniczne; dlatego w instalacjach, w których nie dokonuje się 
pomiarów dioksyn i metali ciężkich nie powinno się spalać tego typu odpadów.

Poprawka 525
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 8 – punkt 1.1. – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do tlenku węgla (CO): d) w odniesieniu do tlenku węgla (CO):

(-i) co najmniej 97 % średnich wartości 
dziennych w okresie roku nie przekracza 
dopuszczalnych wielkości emisji 
wymienionych w części 3 pkt 1.5 lit. a);

(i) w przypadku spalarni odpadów: (i) w przypadku spalarni odpadów innych 
niż niebezpieczne:

- co najmniej 97 % średnich wartości 
dziennych w okresie roku nie przekracza 
dopuszczalnych wielkości emisji 
wymienionych w części 3 pkt 1.5 lit. a);
i i

- co najmniej 95 % wszystkich średnich 
wartości 10-minutowych pobranych w 
dowolnym okresie 24 godzin lub 
wszystkich średnich wartości 
półgodzinnych pobranych w tym samym 
okresie nie przekracza dopuszczalnych 
wielkości emisji wymienionych w części 3 
pkt 1.5 lit. b) i c);

- co najmniej 95 % wszystkich średnich 
wartości 10-minutowych pobranych w 
dowolnym okresie 24 godzin lub 
wszystkich średnich wartości 
półgodzinnych pobranych w tym samym 
okresie nie przekracza dopuszczalnych 
wielkości emisji wymienionych w części 3 
pkt 1.5 lit. b) i c);

(ia) w przypadku spalarni odpadów 
niebezpiecznych:
- co najmniej 95% wszystkich średnich 



AM\743553PL.doc 111/116 PE412.329v01-00

PL

wartości 10-minutowych pobranych w 
ciągu miesiąca lub wszystkich średnich 
wartości półgodzinnych pobranych w 
dowolnym okresie dobowym nie 
przekracza dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w części 3 pkt 1.5 lit. b) 
i c);

(ii) w przypadku współspalarni odpadów: 
spełnione są przepisy części 4.

(ii) w przypadku współspalarni odpadów: 
spełnione są przepisy części 4.

Or. en

Uzasadnienie

Spalarnie odpadów niebezpiecznych stoją w obliczu innego problemu niż miejskie spalarnie 
odpadów, jako że odpady są bardziej niejednorode i proces jest inny (poprzez wykorzystanie 
piecy rotacyjnych).  Miejskie spalarnie odpadów nie mają tych samych szczytowych wartości 
CO, co spalarnie odpadów niebezpiecznych. Uzasadnione zatem jest, by średnie dopuszczalne 
wielkości emisji były obliczane w dłuższym okresie.

Poprawka 526
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 8 – punkt 1.1. – litera d – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w przypadku spalarni odpadów 
niebezpiecznych:

- co najmniej 95% wszystkich średnich 
wartości 10-minutowych lub wszystkich 
średnich wartości półgodzinnych 
pobranych w dowolnym okresie dobowym 
nie przekracza dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w części 3 pkt 1.5 lit. b) 
i c);

Or. en

Uzasadnienie

W spalarniach odpadów niebezpiecznych przetwarzanie, prowadzenie instalacji, jak również 
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niejednorodność przetwarzanych odpadów mogą spowodować w krótkich okresach szereg 
wzrostów CO do wartości szczytowych, podczas gdy w dłuższej perspektywie emisje CO są 
dużo niższe niż dopuszczalne wielkości. Z tych wyłącznie technicznych przyczyn zgodność 
wartości 10-minutowych dla CO należy obserwować w przedziałach dłuższych niż doba.

Poprawka 527
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – Część 8 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część 8a
Wymogi dotyczące odpadów spalanych we 

współspalarniach
W przypadku spalania we 
współspalarniach Komisja ustala 
wejściowe dopuszczalne wartości dla 
odpadów, jak również odpowiednie 
przepisy dotyczące zgodności i 
monitorowania. Komisja przestrzega przy 
tym odpowiednich norm CEN.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 69 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. odnośne poprawki do art. 47 ust. 4a (nowy).

W celu ograniczenia masy zanieczyszczeń w pozostałościach i produktach należy nałożyć na 
spalanie odpadów we współspalarniach wymóg nieprzekraczania ustalonych dopuszczalnych 
wartości w odniesieniu do najniższej akceptowalnej jakości spalanych odpadów oraz wymogi 
zapewnienia jakości.
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Poprawka 528
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – Część 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stosowania powłok, 
lakierów, klejów lub farb drukarskich 
może zostać zastosowany następujący plan. 
W przypadkach, w których poniższa 
metoda okaże się nieodpowiednia, 
właściwy organ  może pozwolić 
operatorowi na zastosowanie każdego 
alternatywnego planu, prowadzącego do 
osiągnięcia równoważnego obniżenia 
emisji do tego, które zostałoby osiągnięte 
przy zastosowaniu dopuszczalnych 
wielkości emisji z części 2 i 3. Projekt tego 
planu uwzględnia następujące fakty:

1. W przypadku stosowania powłok, 
lakierów, klejów lub farb drukarskich 
może zostać zastosowany następujący plan. 
W przypadkach innej działalności 
przemysłowej lub w przypadkach, 
w których poniższa metoda okaże się 
nieodpowiednia, właściwy organ  może 
pozwolić operatorowi na zastosowanie 
każdego alternatywnego planu , 
prowadzącego do osiągnięcia 
równoważnego obniżenia emisji do tego, 
które zostałoby osiągnięte przy 
zastosowaniu dopuszczalnych wielkości 
emisji z części 2 i 3. Projekt tego planu 
uwzględnia następujące fakty:

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania planu obniżenia emisji nie powinien być ograniczony do wspomnianych 
przykładów, ale może się stosować również w przypadku innej działalności przemysłowej. Tak 
było już wyraźnie w pierwotnej dyrektywie LZO (1999/13/WE) i powinno to pozostać jasne w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 529
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – Część 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stosowania powłok, 
lakierów, klejów lub farb drukarskich 
może zostać zastosowany następujący plan. 
W przypadkach, w których poniższa 
metoda okaże się nieodpowiednia, 

1. W przypadku stosowania powłok, 
lakierów, klejów lub farb drukarskich 
może zostać zastosowany następujący plan. 
W przypadkach innej działalności 
przemysłowej lub w przypadkach, 
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właściwy organ  może pozwolić 
operatorowi na zastosowanie każdego 
alternatywnego planu, prowadzącego do 
osiągnięcia równoważnego obniżenia 
emisji do tego, które zostałoby osiągnięte 
przy zastosowaniu dopuszczalnych 
wielkości emisji z części 2 i 3. Projekt tego 
planu uwzględnia następujące fakty:

w których poniższa metoda okaże się 
nieodpowiednia, właściwy organ  może 
pozwolić operatorowi na zastosowanie 
każdego alternatywnego planu , 
prowadzącego do osiągnięcia 
równoważnego obniżenia emisji do tego, 
które zostałoby osiągnięte przy 
zastosowaniu dopuszczalnych wielkości 
emisji z części 2 i 3. Projekt tego planu 
uwzględnia następujące fakty:

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten wymaga ujednolicenia z art. 54 dotyczącym stosowania planu obniżenia emisji do 
działalności przemysłowej.

Poprawka 530
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – Część 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Badanie ostrej toksyczności 
przeprowadza się  na niektórych gatunkach 
mięczaków, skorupiaków, ryb i planktonu, 
które są powszechnie spotykane 
w obszarach zrzutów. Ponadto 
przeprowadza się badania na próbkach 
gatunku solowców (Artemia salina). 

1. Badanie ostrej toksyczności 
przeprowadza się na gatunkach 
reprezentatywnych dla danego obszaru 
zrzutu.

Or. en

Uzasadnienie

Badania na żywych gatunkach powinny być ograniczone do minimum, co można osiągnąć 
badając jedynie te rodzaje gatunków, które są istotne dla danego obszaru zrzutu. Badanie 
solowców nie ma racji bytu jeżeli zrzut nie odbywa się do wody słonej.
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Poprawka 531
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – Część 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dopuszczalne wielkości emisji 
wyrażone jako stężenie w masie na metr 
sześcienny (Nm3) oblicza się 
w temperaturze 273,15 K, pod  ciśnieniem 
101,3 kPa i po odliczeniu zawartości pary 
wodnej w gazach odlotowych. 

1. Dopuszczalne wielkości emisji 
wyrażone jako stężenie w masie na metr 
sześcienny (Nm3) oblicza się w
temperaturze 273,15 K, pod  ciśnieniem 
101,3 kPa. 

Or. en

Uzasadnienie

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Poprawka 532
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – Część 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 500 mg/Nm3 jako średnia godzinna
dla zakładów koncentracji odpadów 
kwasów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Figurujący w wykazie zawartym w 92/112/EWG dopuszczalna wartość 500mg/Nm3 dla 
stężenia odpadów kwaśnych nigdy nie był stosowany w przemyśle i nie jest jasne, do jakich 
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rodzajów operacji miałby być stosowany. Wspomniany limit nie jest ujęty w dokumencie 
BREF dla sektora przemysłu.

Poprawka 533
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w załącznikach V-VII, tam 
gdzie ma to zastosowanie.

Wielkości te nie przekraczają jednak 
dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w art. 14 ust. 1a), tam gdzie 
ma to zastosowanie.

Jeżeli dopuszczalne wielkości emisji, 
równoważne parametry i równoważne 
środki techniczne ustanowiono zgodnie z 
niniejszym ustępem, należy w załączniku 
do warunków pozwolenia udokumentować 
i uzasadnić przyczyny zezwolenia na 
poziomy emisji opisane w dokumentach 
referencyjnych BAT.

Or. en

Uzasadnienie

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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