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Poprawka 1
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem europejskiej polityki 
klimatycznej powinna być
ogólnoświatowa redukcja emisji gazów 
cieplarnianych;

1. podkreśla, że celem europejskiej polityki 
klimatycznej powinno być jak najlepsze 
dostosowanie się Wspólnoty pod względem  
gospodarczym, społecznym oraz 
w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego do zmian warunków 
klimatycznych zachodzących na jej 
obszarze;

Or. pl

Poprawka 2
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na specjalne 
sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu 
do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) z roku 
2005, dotyczące wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla, który 
uznał CCS za obiecującą technologię 
szybkiej redukcji ogólnoświatowej emisji 
gazów cieplarnianych z możliwością 
doprowadzenia do ograniczenia emisji aż 
o 55% do 2100 r.;

Or. en
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Poprawka 3
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, iż większość prognoz 
przewiduje, że pierwotne dostawy energii 
będą w dalszym ciągu zdominowane przez 
paliwa kopalne przynajmniej do połowy 
wieku, i dlatego też CCS jest technologią 
uzupełniającą niezbędną do osiągnięcia 
wymaganych ograniczeń emisji CO2 do 
2050 r., łącznie z postępem w efektywności 
energetycznej i rozwoju energii 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 4
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zwraca uwagę na zobowiązanie Rady 
Europejskiej z dni 8 i 9 marca 2007 r. 
dotyczące zachęty do budowy 
i eksploatacji przed rokiem 2015 nawet 12 
elektrowni pokazowych, wykorzystujących 
w komercyjnej produkcji energii 
zrównoważone technologie paliw 
kopalnych; 

Or. en
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Poprawka 5
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że chociaż wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
technologią „końca rury”, może stanowić 
część europejskiej polityki klimatycznej; 
podkreśla jednak, że nie powinno to 
prowadzić do osłabienia środków na rzecz 
efektywności energetycznej i inwestycji 
w zakresie energii odnawialnej;

2. uważa, że chociaż wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest 
technologią „końca rury”, może stanowić 
część europejskiej polityki klimatycznej 
pod warunkiem, że bezpieczeństwo 
i integralność środowiska mogą być 
zagwarantowane w całym łańcuchu; 
podkreśla jednak, że nie powinno to 
prowadzić do osłabienia środków na rzecz 
efektywności energetycznej i inwestycji 
w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 6
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy ustanowić wiążące, 
restrykcyjne kryteria z myślą 
o długoterminowym bezpieczeństwie 
składowisk;

4. podkreśla, że należy ustanowić wiążące, 
restrykcyjne kryteria z myślą 
o długoterminowym bezpieczeństwie 
i trwałości składowisk;

Or. en

Poprawka 7
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wczesne testy CCS na 
skalę przemysłową w UE mają decydujące 
znaczenie dla wprowadzenia na rynek 
światowy bezpiecznego dla środowiska 
CCS od 2020 r.;

Or. en

Poprawka 8
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że z uwagi na wysokie koszty 
techniczne i finansowe CCS przyczyni się 
do struktury energetycznej z kilkoma 
bardzo dużymi elektrowniami, chociaż 
małe zdecentralizowane zakłady stosujące 
kogenerację są lepiej predysponowane do 
realizacji 20% wzrostu efektywności 
energetycznej w Europie;

7. uważa, że z uwagi na wysokie koszty 
techniczne i finansowe CCS może 
przyczynić się do struktury energetycznej 
z kilkoma bardzo dużymi elektrowniami, 
chociaż małe zdecentralizowane zakłady 
stosujące kogenerację są lepiej 
predysponowane do realizacji 20% wzrostu 
efektywności energetycznej w Europie;

Or. pl

Poprawka 9
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że CCS zmniejsza 
efektywność elektrowni i spowoduje 
zwiększone wykorzystanie węgla w skali 
światowej;

8. podkreśla, że CCS zmniejsza 
efektywność elektrowni i spowoduje 
zwiększone wykorzystanie węgla w skali 
światowej; dlatego też uważa, iż CCS 
powinno być ograniczone do jednostek 
przetwarzających węgiel na gaz, 
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z możliwością zaopatrywania rozwiązania 
o większej wydajności w systemy 
kogeneracji i trójgeneracji;

Or. en

Poprawka 10
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że racjonalnym i niezbędnym 
działaniem w sektorze energetyki 
węglowej jest szersze wykorzystanie 
najnowszych, niskoemisyjnych technologii 
spalania węgla, które charakteryzują się 
zarówno dużą sprawnością w uzyskiwania 
energii jak i znacznie zmniejszonym 
oddziaływaniem na środowisko;

Or. pl

Poprawka 11
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że zwiększone wykorzystanie 
węgla doprowadzi do dalszego 
zanieczyszczenia powietrza przy udziale 
ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu 
(NOx), tlenku węgla (CO) oraz emisji pyłu 
i rtęci;

skreślony

Or. pl
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Poprawka 12
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że zwiększone wykorzystanie
węgla doprowadzi do dalszego 
zanieczyszczenia powietrza przy udziale 
ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu 
(NOx), tlenku węgla (CO) oraz emisji pyłu 
i rtęci;

9. podkreśla, że zwiększone spalanie
węgla doprowadzi do dalszego 
zanieczyszczenia powietrza przy udziale 
ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu 
(NOx), tlenku węgla (CO) oraz emisji pyłu 
i rtęci;

Or. en

Poprawka 13
Rebecca Harms

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. proponuje, aby badania w zakresie CCS 
opłacał sektor energetyczny i inni 
użytkownicy oraz aby środki publiczne 
wykorzystywano wyłącznie do badań nad 
określeniem koniecznych wymogów 
w dziedzinie bezpieczeństwa, środowiska 
naturalnego i monitoringu; 

11. proponuje, aby badania w zakresie 
CCS opłacał sektor energetyczny i inni 
użytkownicy oraz aby środki publiczne 
wykorzystywano wyłącznie do badań nad 
określeniem koniecznych wymogów 
w dziedzinie bezpieczeństwa, środowiska 
naturalnego i monitoringu; ponadto 
nalega, aby każdemu publicznemu 
finansowaniu CCS towarzyszyły 
porozumienia w sprawie wymiany praw 
własności intelektualnej; 

Or. en

Poprawka 14
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że stosowanie CCS powinno 
być wynikiem konkurencji, i że CCS nie 
należy subsydiować; uważa, że instalacje 
CCS powinien finansować sektor 
energetyczny, gdy tylko jest to najbardziej 
wykonalne rozwiązanie na rzecz 
ograniczenia emisji CO2;

12. uważa, że stosowanie CCS powinno 
być wynikiem konkurencji z innymi 
metodami redukcji emisji CO2 w ramach 
ustalonych limitów emisji gazów 
cieplarnianych, i że CCS nie należy 
subsydiować; uważa, że instalacje CCS 
powinien finansować sektor energetyczny, 
gdy tylko jest to najbardziej wykonalne 
rozwiązanie na rzecz ograniczenia emisji 
CO2;

Or. en

Poprawka 15
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. uważa, że CCS jest technologią 
energii kierowaną potrzebą zwalczania 
zmian klimatycznych i że jej rentowność 
ekonomiczna w całości zależy od ceny 
CO2; uważa, że system handlu 
uprawnieniami do emisji UE (ETS) jest 
zatem odpowiednim instrumentem na 
rzecz stworzenia przejściowego 
mechanizmu demonstracji projektów, 
zapewniając konieczne bodźce w celu 
umożliwienia wczesnego zainwestowania 
w demonstracyjny program CCS;

Or. en

Poprawka 16
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

12b. proponuje, aby dyrektywa dotycząca 
EU ETS ustanowiła rezerwę do 500 
milionów przydziałów przeznaczonych na 
handlowe projekty demonstracyjne na 
szeroką skalę, które podejmują się 
wychwytywania i geologicznego 
składowania dwutlenku węgla na 
terytorium UE;

Or. en

Poprawka 17
Pilar Ayuso

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. wzywa Komisję do przedłożenia 
koniecznych wniosków legislacyjnych 
w celu ustanowienia procedur 
dotyczących identyfikacji i zatwierdzenia 
projektów demonstracyjnych, oraz 
przeznaczenia przydziałów na projekty 
demonstracyjne, biorąc pod uwagę 
następujące kryteria:

- zapewnienie rozwoju szerokiej gamy 
technologii CCS przy optymalnym 
stosunku jakości do ceny oraz 
w zrównoważonych pod względem 
geograficznym lokalizacjach w całej UE;
- uprawnienia powinny być przyznawane 
w przypadku udokumentowanego 
geologicznego składowania CO2;
- większa premia powinna być zapewniona 
tym, którzy wcześniej zareagują, oraz 
bardziej złożonym technologiom, i/lub 
konfiguracjom transportu i składowania;
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- zapewnienie, że projekty demonstracyjne 
równoważą potrzebę zwrotu kosztów
 i unikają zagrożenia nieoczekiwanych 
zysków oraz zbadanie potencjalnej roli 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
jako pośrednika w tej dziedzinie;
- działanie mechanizmu projektów 
demonstracyjnych powinno być 
ograniczone w czasie i wielkości, tak aby 
nie zapewniać długotrwałego wsparcia 
przemysłu.

Or. en
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