
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie przekazania przez Królestwo Hiszpanii przejściowego planu krajowego, o którym 
mowa w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9089) 

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) 

(2013/799/UE) 

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. 32 ust. 5 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 32 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 
2010/75/UE Królestwo Hiszpanii przedłożyło Komisji 
przejściowy plan krajowy (PPK) drogą elektroniczną 
w dniu 21 grudnia 2012 r. ( 2 ) i oficjalnym pismem 
z dnia 28 grudnia 2012 r., które wpłynęło do Komisji 
w dniu 2 stycznia 2013 r. ( 3 ). 

(2) Przejściowy plan krajowy został oceniony zgodnie z art. 
32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz decyzją 
wykonawczą Komisji 2012/115/UE ( 4 ). 

(3) W ramach oceny kompletności PPK przekazanego przez 
Królestwo Hiszpanii Komisja stwierdziła, że wiele 
obiektów wymienionych w PPK nie zgadza się z obiek
tami ujętymi w wykazie emisji za 2009 r. przekazanym 
przez Królestwo Hiszpanii zgodnie z dyrektywą 
2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 5 ). 

Komisja stwierdziła również, że w przypadku obiektu nr 
5 udział w pułapie PKP w odniesieniu do SO 2 na lata 
2001–2007 został obliczony na podstawie minimalnego 
stopnia odsiarczania, a w latach 2008–2010 udział ten 
został określony metodą dopuszczalnej wielkości emisji, 
chociaż warunki stosowania tego podejścia nie zostały 
spełnione. 

(4) Ponieważ rozbieżności między danymi w PPK i w 
wykazie emisji na mocy dyrektywy 2001/80/WE utrud
niły ocenę PPK, w piśmie z dnia 11 czerwca 2013 r. ( 6 ) 
Komisja poprosiła Królestwo Hiszpanii o wyjaśnienie 
wykrytych rozbieżności. Komisja zwróciła się również 
do Królestwa Hiszpanii o ponowne obliczenie udziału 
obiektu nr 5 w pułapie PPK w odniesieniu do SO 2 . 

(5) Królestwo Hiszpanii przedłożyło Komisji informacje 
uzupełniające pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. ( 7 ), 
które zawierało wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy infor
macjami zawartymi w PPK i w wykazie emisji na 2009 r. 
na mocy dyrektywy 2001/80/WE. Królestwo Hiszpanii 
stwierdziło również we wspomnianym piśmie, że nie 
zaistniała konieczność skorygowania udziału obiektu nr 
5 w pułapie PPK w odniesieniu do SO 2 . 

(6) Po dalszej ocenie PPK i przedstawieniu przez Królestwo 
Hiszpanii dodatkowych informacji Komisja w dniu 
19 września 2013 r. przesłała do Królestwa Hiszpanii 
drugie pismo ( 8 ), w którym potwierdziła swoje stano
wisko w kwestii stosowania metody minimalnego 
stopnia odsiarczania do obliczania udziału obiektu nr 5 
w pułapie PPK w odniesieniu do SO 2 . Komisja zauważyła 
ponadto, że w przypadku obiektu nr 2 do obliczenia 
jego udziału w pułapie PPK na 2016 r. Królestwo Hisz
panii zastosowało dopuszczalną wielkość emisji w odnie
sieniu do SO 2 w wysokości 800 mg/Nm 3 na podstawie 
przepisów art. 5 ust. 2 dyrektywy 2001/80/WE, które 
Komisja uznała za niemające zastosowania do tego 
celu. Komisja zwróciła również uwagę na fakt, że w przy
padku dziewięciu obiektów dopuszczalną wielkość emisji
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( 1 ) Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17. 
( 2 ) Ares(2012)1551138. 
( 3 ) Ares(2013)146. 
( 4 ) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/115/UE z dnia 10 lutego 2012 r. 

ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, 
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23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1). 

( 6 ) Ares(2013)1984918. 
( 7 ) Ares(2013)2535734. 
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NO x w wysokości 1 200 mg/Nm 3 zastosowano do obli
czenia ich udziału w pułapie PPK na 2016 r. na 
podstawie dodatku C tabela C.1 uwaga 2 załącznika do 
decyzji wykonawczej 2012/115/UE, nie przedstawiono 
jednak żadnych informacji na temat zawartości substancji 
lotnych paliw stałych wykorzystywanych w tych obiek
tach, które uzasadniałyby stosowanie tej uwagi. Komisja 
zwróciła się również do Królestwa Hiszpanii o dodatkowe 
informacje na temat środków przewidzianych w odnie
sieniu do każdego obiektu objętego PPK w celu termino
wego zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi wielko 
ściami emisji, które będą miały zastosowanie od dnia 
1 lipca 2020 r. Wreszcie Komisja zwróciła się do Króle
stwa Hiszpanii o dostarczenie dodatkowych danych 
w odniesieniu do obiektów spalania wielopaliwowego 
lub składających się z obiektów różnego rodzaju na 
temat ilości wykorzystywanych paliw, dopuszczalnych 
wielkości emisji, średniego natężenia przepływu gazów 
odlotowych i współczynników konwersji osobno dla 
każdego wykorzystywanego paliwa lub każdego rodzaju 
obiektu. 

(7) W piśmie z dnia 30 września 2013 r. ( 1 ), uzupełnionym 
pismem z dnia 10 października 2013 r. ( 2 ), Królestwo 
Hiszpanii odpowiedziało na pytania postawione przez 
Komisję i przedstawiło dodatkowe dane. W przypadku 
obiektu nr 2 Królestwo Hiszpanii podtrzymało swoją 
opinię, że nie ma potrzeby zmiany zastosowanej dopusz
czalnej wielkości emisji SO 2 , gdyż uznaje, że art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2001/80/WE ma zastosowanie w tym zakre
sie. W przypadku obiektu nr 5 Królestwo Hiszpanii 
utrzymywało, że było uprawnione do zastosowania 
metody minimalnego stopnia odsiarczania łącznie 
z metodą dopuszczalnej wielkości emisji. Królestwo Hisz
panii przedstawiło informacje na temat zawartości 
substancji lotnych paliw stałych wykorzystywanych 
w okresie 2001–2010 przez dziewięć obiektów, dla 
których do obliczenia pułapu na 2016 r. zastosowano 
dopuszczalną wielkość emisji NO x w wysokości 
1 200 mg/Nm 3 , z których to informacji wynika, że 
tylko w przypadku obiektów nr 3, 4 i 19 średnia roczna 
zawartość substancji lotnych wykorzystywanych paliw 
stałych wynosiła poniżej 10 % w każdym roku w okresie 
2001–2010, natomiast w przypadku obiektów nr 13, 
15, 17, 18, 24 i 25 średni roczny poziom w jednym 
roku lub przez kilka lat przekraczał 10 %. Królestwo 
Hiszpanii twierdziło, że w odniesieniu do wszystkich 
dziewięciu obiektów średnia zawartość substancji lotnych 
w całym okresie odniesienia (2001–2010) była niższa 
niż wartość, o której mowa w dodatku C tabela C.1 
uwaga 2 załącznika do decyzji wykonawczej 
2012/115/UE. 

(8) Na podstawie informacji otrzymanych od władz hiszpań
skich w dniu 30 września 2013 r. i 10 października 
2013 r. Komisja zauważyła, że w przypadku obiektów 
wielopaliwowych, dla których przedstawiono 

dopuszczalne wielkości emisji dla wszystkich spalanych 
rodzajów paliw, oraz w przypadku jednego obiektu, dla 
którego przedstawiono średnie dopuszczalne wielkości 
emisji dla wszystkich spalanych rodzajów paliw, 
konieczne jest wyjaśnienie, w jaki sposób obliczono 
udziały tych obiektów w łącznych pułapach, wraz z okre 
śleniem dopuszczalnych wielkości emisji i średniego 
natężenia przepływu gazów odlotowych zastosowanych 
dla każdego rodzaju paliwa spalanego w tych obiektach. 

(9) Po ostatecznej ocenie PPK przekazanego przez Królestwo 
Hiszpanii, zmienionego zgodnie z dodatkowymi infor
macjami i obejmującego duże obiekty energetycznego 
spalania wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji, 
Komisja zidentyfikowała trzy główne elementy niezgodne 
z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: 

— w przypadku obiektu nr 2: Komisja uznaje za 
nieodpowiednie zastosowanie dopuszczalnej wiel
kości emisji w wysokości 800 mg/Nm 3 w odniesieniu 
do SO 2 do obliczenia jego udziału w pułapie PPK na 
2016 r. na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2001/80/WE, ponieważ ta dopuszczalna wielkość 
emisji nie jest wymieniona w art. 32 ust. 3 akapit 
drugi dyrektywy 2010/75/UE, 

— w przypadku obiektu nr 5: Komisja uznaje za 
nieodpowiednią metodę obliczenia udziału w pułapie 
PPK w odniesieniu do SO 2 , polegającą na połączeniu 
metody minimalnego stopnia odsiarczania i metody 
dopuszczalnej wielkości emisji, 

— w przypadku obiektów nr 13, 15, 17, 18, 24 i 25: 
Komisja uznaje za nieodpowiednie zastosowanie 
dopuszczalnej wielkości emisji w wysokości 
1 200 mg/Nm 3 w odniesieniu do NO x do obliczenia 
ich udziału w pułapie PPK na 2016 r., ponieważ nie 
są spełnione warunki zastosowania tej dopuszczalnej 
wielkości emisji, określone w dodatku C tabela C.1 
uwaga 2 załącznika do decyzji wykonawczej 
2012/115/UE. 

(10) Komisja zidentyfikowała ponadto kilka obiektów w PPK, 
w przypadku których informacje są nadal niespójne lub 
należy uzupełnić brakujące dane. Pełny wykaz brakują
cych danych i wniosków o wyjaśnienie znajduje się 
w załączniku II do niniejszej decyzji. 

(11) Dlatego też PPK przekazany przez Królestwo Hiszpanii 
nie powinien zostać przyjęty,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Przejściowy plan krajowy, który Królestwo Hiszpanii prze
kazało Komisji na podstawie art. 32 ust. 5 dyrektywy 
2010/75/UE w dniu 14 grudnia 2012 r., obejmujący duże 
obiekty energetycznego spalania wymienione w załączniku 
I do niniejszej decyzji, nie jest zgodny z wymogami określo
nymi w art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz 
w decyzji wykonawczej 2012/115/UE, nie powinien zatem 
zostać przyjęty. 

2. Jeżeli Królestwo Hiszpanii zamierza wdrożyć przejściowy 
plan krajowy na podstawie art. 32 ust. 5, musi podjąć wszelkie 
niezbędne środki w celu uwzględnienia w poprawionej wersji 
planu następujących elementów: 

a) w przypadku obiektu nr 2: korekta dopuszczalnej wielkości 
emisji zastosowanej do obliczenia udziału w pułapie SO 2 na 
2016 r.; obiekt nie kwalifikuje się do zastosowania dopusz
czalnej wielkości emisji w wysokości 800 mg/Nm 3 w odnie
sieniu do SO 2 do obliczenia jego udziału w pułapie PPK na 
2016 r. na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2001/80/WE, 
ponieważ ta dopuszczalna wielkość emisji nie jest wymie
niona w art. 32 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2010/75/UE; 

b) w przypadku obiektu nr 5: korekta metody zastosowanej do 
obliczenia udziału w pułapie PPK na 2016 r. w odniesieniu 
do SO 2 ; udział ten musi być obliczony dla całego okresu 
2001–2010 albo na podstawie minimalnego stopnia odsiar
czania, albo na podstawie dopuszczalnych wielkości emisji; 

c) w przypadku obiektów nr 13, 15, 17, 18, 24 i 25: korekta 
dopuszczalnych wielkości emisji zastosowanych do obli
czenia ich udziału w pułapie NO x PPK na 2016 r.; aby 
obiekty te kwalifikowały się do zastosowania dopuszczalnej 
wielkości emisji w wysokości 1 200 mg/Nm 3 , Królestwo 
Hiszpanii musi wykazać, że średnia zawartość substancji 
lotnych paliw stałych wykorzystywanych w tych obiektach 
wynosiła poniżej 10 % w latach referencyjnych uwzględnio
nych do celów PPK; 

d) poprawne uaktualnienie łącznych pułapów emisji dla wszyst
kich lat, obliczonych zgodnie ze skorygowanymi warto 
ściami wymienionymi w poprzednich punktach; 

e) wyjaśnienie wszelkich kwestii i uzupełnienie danych wymie
nionych w załączniku II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

WYKAZ OBIEKTÓW WYMIENIONYCH W PRZEJŚCIOWYM PLANIE KRAJOWYM (PPK) 

Numer Nazwa obiektu w PPK Całkowita nominalna moc dostarczona w paliwie na dzień 
31.12.2010 r. (w MW) 

1 C.T. Litoral I 1 222 

2 C.T. Litoral II 1 268 

3 C.T. Compostilla I (G2 i 3) 1 332 

4 C.T. Compostilla I (G4 i 5) 1 960 

5 C.T. As Pontes 3 800 

6 C.T. Teruel (Andora) 3 000 

7 C.T. Besós 3 (CTCC) 722 

8 C.T. San Roque (G2) (CTCC) 711 

9 C.T. Foix 1 315 

10 C.T. Los Barrios 1 645 

11 C.T. Puentenuevo 976 

12 C.T. Tarragona I (CTCC) 676 

13 C.T. Anllares 953 

14 C.T. La Robla I 691 

15 C.T. La Robla II 951 

16 C.T. Meirama 1 437 

17 C.T. Narcea I 193 

18 C.T. Narcea II 459 

19 C.T. Narcea III 993 

20 C.T. Aboño I 919 

21 C.T. Aboño II 1 364 

22 C.T. Soto III 830 

23 C.T. de Lada 4 986 

24 C.T. de Velilla 1 430 

25 C.T. de Velilla 2 1 010
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Numer Nazwa obiektu w PPK Całkowita nominalna moc dostarczona w paliwie na dzień 
31.12.2010 r. (w MW) 

26 Central GICC Puertollano 670 

27 San Ciprián I 147 

28 San Ciprián II 147 

29 San Ciprián IIII 147 

30 Cogecan 93 

31 Sniace Co-generation I 126 

32 Sniace Co-generation II 126 

33 Solal 146 

34 Solvay I 376 

ZAŁĄCZNIK II 

WYKAZ DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. E) 

1. W odniesieniu do obiektu nr 6, który w 2016 r. stosuje stopień odsiarczania w wysokości 92 %: należy przedstawić 
wyjaśnienie, czy spełnione są warunki stosowania tej wartości, określone w dodatku C tabela C.3 załącznika do decyzji 
wykonawczej 2012/115/UE (zawarto umowę na montaż sprzętu odsiarczania gazu spalinowego lub nawapniania, 
a prace związane z jego instalacją rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2001 r.). 

2. W odniesieniu do obiektów nr 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 oraz 34: należy 
przedstawić wyjaśnienie, w jaki sposób obliczono udziały tych obiektów w łącznych pułapach w PPK. 

3. W odniesieniu do obiektu nr 34: dane dotyczące natężenia przepływu gazów odlotowych należy przedstawić osobno 
dla każdego paliwa spalanego w tym obiekcie.
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