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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 10.2.2012 r.
ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji
przemysłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i
ich kontrola)1, w szczególności jej art. 41 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 32 dyrektywy 2010/75/UE stanowi, że państwa członkowskie w okresie od dnia 1
stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. mogą opracować i wdrażać przejściowe
plany krajowe obejmujące określone obiekty energetycznego spalania oraz, dla tych
obiektów, emisje co najmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: tlenków azotu,
dwutlenku siarki i pyłu. W przypadku turbin gazowych plan obejmuje jedynie emisje
tlenków azotu.

(2)

Obiekty energetycznego spalania objęte przejściowym planem krajowym mogą zostać
zwolnione z wymogu przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji, o których
mowa w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w odniesieniu do zanieczyszczeń
objętych planem lub, w stosownych przypadkach, z wymogu przestrzegania stopni
odsiarczania, o których mowa w art. 31 dyrektywy 2010/75/UE.

(3)

Dla zapewnienia jednolitego stosowania art. 32 dyrektywy 2010/75/UE muszą zostać
przyjęte przepisy wykonawcze.

(4)

Środki wprowadzone niniejszą decyzją są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w
art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
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Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
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Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowych planach krajowych
Zgodnie ze szczegółowymi przepisami części 1 załącznika do niniejszej decyzji w
przejściowym planie krajowym ujmuje się jedynie całe obiekty energetycznego spalania
objęte zakresem rozdziału III dyrektywy 2010/75/UE, z uwzględnieniem przepisów art. 32
ust. 1 i zasad łączenia przewidzianych w art. 29 dyrektywy 2010/75/UE.

Artykuł 2
Treść przejściowych planów krajowych
1.
Zgodnie z przepisami części 2 załącznika do niniejszej decyzji każdy przejściowy plan
krajowy zawiera następujące informacje:
a)
wykaz wszystkich obiektów energetycznego spalania objętych planem, w tym
wszelkie istotne informacje o ich właściwościach eksploatacyjnych;
b)
wyliczony udział każdego pojedynczego obiektu energetycznego spalania w pułapach
emisji na rok 2016 i na rok 2019;
c)
tabelę określającą pułapy emisji na lata 2016, 2017, 2018 i 2019oraz na pierwsze
półrocze 2020 r. dla każdego zanieczyszczenia objętego planem;
d)

szczegóły wyliczenia tych pułapów emisji.

Ponadto przejściowy plan krajowy zawiera następujące informacje:
a)
opis tego, jak monitoruje się realizację planu i prowadzi sprawozdawczość dla
Komisji w tym zakresie;
b)
wykaz środków, które stosuje się dla dopilnowania, aby wszystkie obiekty
energetycznego spalania ujęte w planie przestrzegały najpóźniej do dnia 1 lipca 2020 r.
dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku V do dyrektywy 2010/75/UE.
2.
Dla celów ust. 1 akapit pierwszy lit. a) państwa członkowskie korzystają ze wzoru
zawartego w tabeli A.1 w dodatku A do załącznika do niniejszej decyzji.
Dla celów ust. 1 akapit pierwszy lit. c) państwa członkowskie korzystają z szablonu
zawartego w tabeli B.3 w dodatku B do załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 3
Określanie pułapów emisji w przejściowych planach krajowych

1.
Na potrzeby art. 32 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE pułapy emisji należy wyliczyć
zgodnie z metodami określonymi w części 3 załącznika do niniejszej decyzji.
2.
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minimalnych stopni odsiarczania, wyliczonego udziału każdego obiektu energetycznego
spalania w pułapach emisji na 2016 r. i w łącznych pułapach emisji na 2016 r. państwa
członkowskie korzystają z szablonu zawartego w tabeli B.1 w dodatku B do załącznika do
niniejszej decyzji.
W następujących przypadkach w kolumnie zatytułowanej „Uwagi” zawartej w
szablonie tabeli państwa członkowskie przekazują dodatkowe informacje dotyczące
dopuszczalnych wielkości emisji stosowanych dla celów wyliczeń:
a)
gdy zastosowano dopuszczalne wielkości emisji, o których mowa w uwagach do tabel
C.1 i C.2 w dodatku C do załącznika do niniejszej decyzji;
b)
gdy obiekty stosują paliwa różnego rodzaju lub stanowią połączenie obiektów różnego
rodzaju.

3.
Dla celów przedstawienia odnośnych dopuszczalnych wielkości emisji oraz
minimalnych stopni odsiarczania, wyliczonego udziału każdego obiektu energetycznego
spalania w pułapach emisji na 2019 r. i w łącznych pułapach emisji na 2019 r. państwa
członkowskie korzystają z szablonu zawartego w tabeli B.2 w dodatku B do załącznika do
niniejszej decyzji.
W następujących przypadkach w kolumnie zatytułowanej „Uwagi” zawartej w szablonie
tabeli państwa członkowskie przekazują dodatkowe informacje dotyczące dopuszczalnych
wielkości emisji stosowanych dla celów wyliczeń:
a)
gdy zostały zastosowane dopuszczalne wielkości emisji, o których mowa w uwagach
do tabel D.1 i D.2 w dodatku D do załącznika do niniejszej decyzji;

b)
gdy obiekty stosują paliwa różnego rodzaju lub stanowią połączenie obiektów różnego
rodzaju.

Artykuł 4
Wdrażanie przejściowych planów krajowych

Zgodnie z art. 32 ust. 5 akapit drugi i trzeci dyrektywy 2010/75/UE państwo członkowskie
może wdrażać swój przejściowy plan krajowy jedynie po jego zatwierdzeniu przez Komisję.

Artykuł 5
Późniejsze zmiany w przejściowym planie krajowym
1.
Państwa członkowskie ustanawiają mechanizm, który umożliwia identyfikację
wszelkich istotnych zmian dotyczących obiektów energetycznego spalania wchodzących w

PL

4

PL

zakres przejściowego planu krajowego, które mogą wpłynąć na obowiązujące pułapy emisji.
2.
Na potrzeby art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE państwa członkowskie informują
Komisję o wszelkich późniejszych zmianach planu, które wpływają na obowiązujące pułapy
emisji, jak określono w części 4 załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 6
Monitorowanie zgodności, działania zaradcze i sprawozdawczość dla Komisji

1.
Dla celów art. 32 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE właściwe organy monitorują emisje
tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu z każdego obiektu energetycznego spalania objętego
przejściowym planem krajowym przez sprawdzanie danych z monitorowania lub z wyliczeń
operatorów obiektów energetycznego spalania.
2.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby emisje tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu
z obiektów energetycznego spalania objętych przejściowym planem krajowym ograniczone
były do takiej wielkości, która umożliwia przestrzeganie pułapów emisji. W przypadku
wystąpienia ryzyka, że pułapy emisji nie będą przestrzegane, państwa członkowskie
podejmują niezbędne środki, aby nie dopuścić do przekroczenia tych pułapów przez emisje.
3.
Państwa członkowskie wdrażające przejściowe plany krajowe przekazują co roku do
Komisji w ciągu 12 miesięcy dane dotyczące poszczególnych obiektów, określone w art. 72
ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE, dla wszystkich obiektów energetycznego spalania objętych
planem.

Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
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Sporządzono w Brukseli, dnia 10.2.2012 r.

W imieniu Komisji
Janez POTOČNIK
Członek Komisji
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