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KRÓTKIE UZASADNIENIE

W komunikacie Komisji w sprawie realizacji wspólnotowego celu obejmującego ograniczenie 
zmian klimatu do 2°C wyjaśniono, że w kontekście globalnej redukcji emisji CO2 o 50% do 
2050 r. niezbędne będzie zmniejszenie emisji o 30% w krajach rozwiniętych do 2020 r., a 
następnie o 60–80% do 2050 r. Aby ten cel osiągnąć, należy wykorzystać wszystkie 
możliwości redukcji emisji, w tym zachęcanie do ograniczenia zużycia energii kopalnej, 
zastąpienie energii kopalnej innymi alternatywnymi źródłami energii lub wychwytywanie i 
składowanie CO2 (CCS).

Składowanie CO2 polega na ograniczeniu odprowadzania CO2 do atmosfery poprzez 
wychwytywanie gazu u źródła jego powstawania, a następnie jego składowanie w podglebiu, 
gdzie nie będzie miał wpływu na ocieplenie klimatyczne planety. Zaletą takiego rozwiązania 
jest zapewnienie odpowiedzi na problem emisji gazów cieplarnianych u źródła. Jednakże 
technologia ta musi odpowiadać rosnącym wymogom w dziedzinie wyboru odpowiednich 
składowisk i zarządzania nimi, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko wycieków.

Sekwestracja węgla będzie użyteczna przede wszystkim dla wielkich zakładów 
przemysłowych, na przykład elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi w stanie płynnym 
(ropa), stałym (węgiel) i gazowym (gaz ziemny), rafinerii gazowych, zakładów produkcji 
nawozy i innych zakładów wytwarzających duże ilości CO2. Należy przypomnieć, że emisje 
pochodzące z elektrowni opalanych węglem stanowią jedną czwartą emisji CO2 w Europie i 
w znacznej części odpowiadają za wzrost emisji w Azji. Mając na względzie perspektywy 
zwiększenia liczby elektrowni węglowych w Europie i na całym świecie, rozwój technologii 
wychwytywania i składowania geologicznego CO2 ma duże znaczenie.

Pozostaje obniżyć cenę tej technologii. Koszt oddziału CCS obejmuje po pierwsze wydatki na 
infrastrukturę służącą do wychwytywania, transportu i składowania CO2, a po drugie koszty 
eksploatacji tej infrastruktury w celu składowania CO2. W istocie wychwytywanie, transport i 
zatłoczenie CO2 wymaga pewnej ilości energii. Przy aktualnej cenie technologii początkowy 
koszt inwestycji jest większy o 30–70% w stosunku do „klasycznych” elektrowni. Jeżeli 
chodzi o koszty eksploatacji, przekraczają one znacznie koszty eksploatacji elektrowni 
węglowych niewyposażonych w technologię CCS. CCS będzie zatem stosowana, jeżeli cena 
tony emisji CO2, której wytworzenia uniknięto, będzie niższa od ceny węgla.

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji będzie stanowił główny czynnik 
zachęcający do stosowania CCS. W ramach tego systemu CO2 wychwycony i składowany w 
bezpiecznych warunkach zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi przez Unię Europejską 
będzie uważany za nieodprowadzony do atmosfery. Według szacunków przeprowadzonych 
na potrzeby analizy wpływu proponowanej dyrektywy, przy założeniu, że CCS jest 
przewidziany we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji i że emisja gazów 
cieplarnianych zostanie zredukowana o 20% do 2020 r., w 2020 r. będzie można składować 
7 milionów ton CO2, a w 2030 r. nawet 160 milionów ton. Uniknięte emisje CO2 w 2030 r. 
stanowiłyby około 15% wymaganej redukcji w Europie.

Należy znaleźć dźwignie finansowe, które umożliwią przekształcenie inicjatywy CCS we 
wspólne działanie i wyjście z etapu struktury koordynacyjnej „sieci projektów”. Europejskie 
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i krajowe władze publiczne powinny pomóc przedsiębiorstwom w pokryciu początkowych 
kosztów CCS, do momentu gdy technologia ta stanie się stabilna pod względem handlowym. 
Należy uznać ten wkład finansowy za niezbędny w okresie przejściowym między obecnym 
wykorzystaniem energii kopalnych, które wciąż będą zajmować dominującą pozycję w 
przyszłych dziesięcioleciach, a wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, które będą 
stopniowo zastępować źródła tradycyjne.

Aby etap przejściowy zakończył się sukcesem, w Europie powinny powstawać nowe 
infrastruktury. Należy kontynuować wysiłki w dziedzinie badań i rozwoju, lecz nie wolno 
zapominać o przetestowaniu tych technologii, aby wykazać ich wiarygodność i stworzyć 
pilotowe projekty i modele pokazowe w Unii Europejskiej. Należy również zbadać możliwe 
działania na rzecz wykazania funkcjonalności zrównoważonych technologii paliw kopalnych, 
a w szczególności paliw węglowych. Na tej podstawie Komisja określi najbardziej 
odpowiednie metody wspierania projektów, budowy i eksploatacji dla 12 obiektów 
pokazowych na dużą skalę.

Technika CCS może stać się stabilna pod względem handlowym tylko wtedy, gdy przemysł i 
organy publiczne wdrożą w odpowiednim czasie dynamiczne inicjatywy i stworzą silne 
zachęty handlowe. Dzięki tej technologii UE powinna odgrywać pierwszoplanową rolę na 
szczeblu międzynarodowym w zdywersyfikowanym wachlarzu czystych i skutecznych 
technologii energetycznych o niskiej emisji węgla.

Wniosek Komisji stanowi dobrą podstawę do dyskusji, gdyż zapewnia bardziej precyzyjne i 
użyteczne ramy prawne składowania CO2. Rygorystycznie reguluje również proces pozwoleń 
i monitorowania: ustalanie kolejności działań, charakter danych technicznych, które należy 
dostarczyć na każdym etapie, konsultacje, nadzór, zapobieganie, środki naprawcze w razie 
problemów, gwarancje finansowe, inspekcje, monitorowanie, dostęp osób trzecich. Nie 
wydaje się, aby tekst stwarzał niemożliwe do rozwiązania problemy, o ile wprowadzi się do 
niego kilka dostosowań i wyjaśnień.

Znaczenie CCS może zostać poważnie podważone w zakresie, w jakim państwa 
członkowskie będą mogły odmówić składowania CO2, a nawet przeprowadzania badań nad 
składowaniem CO2 na części lub całości ich terytorium. Istnieją różne poziomy podejść i 
zainteresowania technologią CCS w zależności od państwa. Niektóre państwa członkowskie 
nie posiadają zresztą precyzyjnych badań dotyczących możliwości lub miejsc składowania na 
ich terytorium.

Na początku 2007 r. Komisja zaproponowała, aby większa liczba zakładów emitujących 
najwięcej CO2 dostosowała swoje struktury do technologii CCS do 2020 r. Pomysł ten został 
zarzucony pod pretekstem, że do tego czasu technologia nie będzie interesująca z 
finansowego punktu widzenia. Przyszła dyrektywa może zawierać klauzulę spotkań w celu 
dokonania przeglądu przyszłej dyrektywy. W ramach przeglądu można wprowadzić 
obowiązek stosowania CCS w określonym terminie przez wszystkie nowe obiekty spalania o 
mocy przekraczającej 300 MW. Nałożenie na każdą nową spalarnię obowiązku 
uwzględnienia przyszłego wdrażania CCS (pojęcie gotowości do wychwytywania) pozostaje 
dość ograniczone wobec braku jasnych celów.

Pytania budzi również bardzo krótki okres etapu poszukiwań, który obejmuje między innymi 
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próby zatłaczania niewielkich ilości CO2, aby wzbogacić badania poprzedzające wniosek o 
pozwolenie na składowanie. Doświadczenie w dziedzinie badań nad miejscami składowania 
gazu ziemnego wydaje się wskazywać, że często w określonym kontekście geologicznym 
okres poszukiwań powinien być znacznie dłuższy.

Należy przeprowadzić więcej badań nad ewentualnym oddziaływaniem składowania CO2 na 
środowisko i wycieków do środowiska morskiego i lądowego. Wydaje się, że 
najdelikatniejsze kwestie będą dotyczyć praw własności i odpowiedzialności w przypadku 
wycieku.

CCS nie jest rozwiązaniem równie popularnym co energia wiatrowa lub słoneczna. 
Niezbędne będą dalsze zmiany, zwłaszcza w dziedzinie składowania. Trzeba będzie również 
pokonać szereg przeszkód, aby CCS stała się w pełni techniką redukcji emisji CO2.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej przedmiotowo, o 
naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Według szacunków 
przeprowadzonych na potrzeby analizy 
wpływu dyrektywy objętej wnioskiej, przy 
założeniu, że CCS jest przewidziany w we 
wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji oraz że redukcja 
emisji gazów cieplarnianych wyniesie 
20% do 2020 r., w 2020 r. będzie można 
składować 7 milionów ton CO2, a w 
2030 r. nawet 160 milionów ton. Emisje 
CO2, których będzie można uniknąć w 
2030 r. będą stanowiły około 15% 
wymaganej redukcji w Europie.

Or. fr
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wszystkie poszczególne elementy 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2 były przedmiotem projektów 
demonstracyjnych, lecz należy je jeszcze 
zintegrować w pełny proces CCS i 
zmniejszyć koszty technologii. 
Największymi projektami składowania 
CO2, w których uczestniczą 
przedsiębiorstwa europejskie, są projekty:
Sleipner na Morzu Północnym (Statoil) i 
In Salah w Algierii (Statoil, BP i 
Sonatrach). Pozostałe realizowane 
projekty demonstracyjne to projekt 
Vattenfall w Schwartze Pumpe, w 
Niemczech i projekt CCS realizowany 
przez firmę Total w Lacq, we Francji. 

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Unia Europejska musi jak najszybciej 
zrealizować działanie demonstracyjne 
CCS w ramach zintegrowanej polityki 
przewidującej między innymi 
ukierunkowane działania w zakresie 
badań i rozwoju za pomocą projektów 
pilotażowych i środków informacyjnych 
skierowanych do opinii publicznej. Jeżeli 
Unia Europejska zachowa pozycję 
światowego lidera w rozwoju technologii 
CCS, a ich wykorzystanie komercyjne 
nastąpi w krótkim czasie, przedsiębiorstwa 
europejskie skorzystają z nowych rynków 
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zbytu w krajach trzecich, takich jak Chiny 
czy Indie.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych, 
opublikowanych kryteriów. Aby chronić i 
wspierać inwestycje w poszukiwania, 
pozwolenia na poszukiwania należy 
udzielać w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności i na czas 
określony, podczas którego posiadacz 
pozwolenia powinien mieć wyłączne 
prawo do poszukiwania potencjalnych 
kompleksów składowania CO2. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
nie dopuszcza się konkurujących ze sobą 
zastosowań kompleksu w tym czasie.

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 
dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących, opublikowanych 
kryteriów. Aby chronić i wspierać 
inwestycje w poszukiwania, pozwolenia na 
poszukiwania należy udzielać w 
odniesieniu do obszaru o ograniczonej 
pojemności i na czas określony, podczas 
którego posiadacz pozwolenia powinien 
mieć wyłączne prawo do poszukiwania 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że nie dopuszcza się 
konkurujących ze sobą zastosowań 
kompleksu w tym czasie.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszystkie projekty pozwoleń na 
składowanie należy przekazać Komisji, tak 
by mogła ona wydać opinię na temat 
projektów pozwoleń w ciągu sześciu 
miesięcy od ich otrzymania. Organy 
krajowe powinny wziąć tę opinię pod 
uwagę, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii
Komisji. Przegląd na poziomie Wspólnoty 
powinien pomóc w zapewnianiu spójności 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także we wzmacnianiu
zaufania społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

(18) Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wszystkich 
pozwoleniach na składowanie wydanych 
przez właściwe władze zgodnie z 
przedmiotową dyrektywą w terminie 
nieprzekraczającym jednego miesiąca od 
wydania pozwolenia. Przed wydaniem 
pozwolenia na składowanie państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o opinię na temat projektu pozwolenia.
Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie, 
a także we wzmacnianiu zaufania 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Monitorowanie jest niezbędne celem 
dokonania oceny, czy zatłoczony CO2
zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że w fazie operacyjnej 
operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 

(21) Monitorowanie jest niezbędne celem 
dokonania oceny, czy zatłoczony CO2
zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że w fazie operacyjnej 
operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
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dokona jego zatwierdzenia. dokona jego zatwierdzenia. Specjalne 
wymogi dotyczące planu monitorowania 
muszą być zgodne z wymogami 
określonymi w dyrektywie w sprawie 
wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
tym celu operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać opinię na 
temat projektów decyzji zatwierdzających 
w ciągu sześciu miesięcy od ich 
otrzymania. Organy krajowe powinny 
wziąć tę opinię pod uwagę, podejmując 
decyzję odnośnie do zatwierdzenia, i 
powinny uzasadnić wszelkie rozbieżności 
w stosunku do opinii Komisji. Przegląd 
projektów pozwoleń na składowanie na 
poziomie Wspólnoty powinien pomóc 
zapewnić spójność wdrożenia wymagań 
dyrektywy w całej Wspólnocie, a także 
wzmocnić zaufanie społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany
CO2 będzie związany w pełni i na stałe, a 
wymogi określone w pozwoleniu na 
składowanie są spełniane. W tym celu 
operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Wszystkie projekty decyzji 
zatwierdzających należy przekazać 
Komisji, tak by mogła ona wydać opinię na 
temat projektów decyzji zatwierdzających 
w ciągu trzech miesięcy od ich otrzymania. 
Organy krajowe powinny wziąć tę opinię 
pod uwagę, podejmując decyzję odnośnie 
do zatwierdzenia, i powinny uzasadnić 
wszelkie rozbieżności w stosunku do opinii 
Komisji. Przegląd na poziomie Wspólnoty 
powinien pomóc w zapewnianiu spójności 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także we wzmacnianiu 
zaufania społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

Or. fr
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2 i 
składowisk może stać się warunkiem 
rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej i 
ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu, co powinno nastąpić w 
sposób określony przez każde państwo 
członkowskie, z uwzględnieniem celu 
obejmującego równy i otwarty dostęp, a 
także biorąc pod uwagę, między innymi, 
dostępne lub zasadnie dostępne możliwości 
w zakresie transportu i składowania, a 
także proporcję zobowiązań do redukcji 
CO2 zgodnie z międzynarodowymi 
instrumentami prawnymi i wspólnotowymi 
przepisami prawnymi, które mają być 
wypełnione przez wychwytywanie i 
geologiczne składowanie CO2. Państwa 
członkowskie powinny również stworzyć 
mechanizm rozstrzygania sporów, aby 
umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów 
dotyczących dostępu do sieci 
transportowych i składowisk CO2.

(29) Dostęp do sieci transportowych CO2 i 
składowisk może stać się warunkiem 
rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej i 
ciepła, w zależności od względnych cen 
dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym 
należy dokonać ustaleń zapewniających 
potencjalnym użytkownikom uzyskanie 
tego dostępu w warunkach, które nie 
prowadzą do dyskryminacji, co powinno 
nastąpić w sposób określony przez każde 
państwo członkowskie, z uwzględnieniem 
celu obejmującego równy i otwarty dostęp, 
a także biorąc pod uwagę, między innymi, 
dostępne lub zasadnie dostępne możliwości 
w zakresie transportu i składowania, a 
także proporcję zobowiązań do redukcji 
CO2 zgodnie z międzynarodowymi 
instrumentami prawnymi i wspólnotowymi 
przepisami prawnymi, które mają być 
wypełnione przez wychwytywanie i 
geologiczne składowanie CO2. Należy 
przewidzieć regulowany dostęp do 
infrastruktury transportowej jako dobry 
wariant dla operatorów w pierwszych 
latach komercyjnego rozwoju CCS 
Państwa członkowskie powinny również 
stworzyć mechanizm rozstrzygania 
sporów, aby umożliwić sprawne 
rozstrzyganie sporów dotyczących dostępu 
do sieci transportowych i składowisk CO2.

Or. fr
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki sposób, 
aby zapobiec lub w możliwie najszerszym 
stopniu zredukować negatywny wpływ na 
środowisko i wszelkie powiązane 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

2. Celem geologicznego składowania jest 
permanentne związanie CO2 w taki sposób, 
aby zapobiec lub w możliwie najszerszym 
stopniu zredukować negatywny wpływ na 
środowisko, a także wszelkie zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego lub innych 
sposobów wykorzystania gleby i podglebia.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
słupie wody.

4. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
słupie wody i w dnie morskim.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „poszukiwania” oznaczają ocenę 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2 przy pomocy specjalnych procedur, 
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geologicznych 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, a 
także wiercenia, aby uzyskać informacje 
geologiczne na temat warstw w 
potencjalnym kompleksie składowania 

(7) „poszukiwania” oznaczają ocenę 
potencjalnych kompleksów składowania 
CO2 przy pomocy specjalnych procedur, 
obejmujących działania takie jak 
prowadzenie badań geologicznych 
metodami fizycznymi lub chemicznymi, a 
także wiercenia, aby uzyskać informacje 
geologiczne na temat warstw w 
potencjalnym kompleksie składowania 
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CO2; CO2 i testy zatłaczania, aby umożliwić 
określenie cech składowiska;

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może mieć znaczny wpływ na 
środowisko;

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
niezgodną z pozwoleniem na składowanie, 
która może mieć znaczny wpływ na 
środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo i 
inne rodzaje używania gleby lub 
podglebia;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „poważne zagrożenie wyciekiem” 
oznacza zagrożenie wyciekiem, które może 
wywołać istotne zmiany środowiska 
naturalnego;

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
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formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli w 
żadnym wypadku nie odnotowuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie.

formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli w 
żadnym wypadku nie odnotowuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko,
zdrowie lub inne rodzaje używania gleby 
lub podglebia.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności, maksymalnie na 
dwa lata, z możliwością jednorazowego 
przedłużenia na okres nieprzekraczający 
dwóch lat.

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru o 
ograniczonej pojemności, maksymalnie na 
pięć lat. Okres ten może zostać 
przedłużony, jeżeli przez pierwsze pięć lat 
posiadacz pozwolenia będzie podejmował 
ciągłe i oczywiste działania w zakresie 
poszukiwań.

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) łączną ilość CO2, który ma być 
zatłaczany i składowany, a także 
potencjalne źródła, skład strumieni CO2 i 
wskaźniki zatłaczania;

(4) łączną ilość CO2, który może być 
zatłaczany i składowany w zależności od 
cech obszaru składowania, a także 
potencjalne źródła, skład strumieni CO2 i 
wskaźniki zatłaczania;

Or. fr
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 –punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie fizycznej, która posiada 
kompetencje techniczne i wiarygodność 
umożliwiające zarządzanie składowiskiem; 
zapewnia się rozwój zawodowy i 
techniczny, a także odpowiednie szkolenie 
dla tej osoby i wszystkich pracowników;

b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone osobie prawnej, która posiada 
kompetencje techniczne i wiarygodność 
finansową umożliwiające zarządzanie 
składowiskiem; zapewnia się rozwój 
zawodowy i techniczny, a także 
odpowiednie szkolenie dla tej osoby i 
wszystkich pracowników;

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) obowiązek rozpoczęcia składowania 
w terminie dwóch lat od otrzymania 
pozwolenia na składowanie;

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich projektach 
pozwoleń na składowanie, wnioskach o 
pozwolenie na składowanie i wszelkich 
innych materiałach wziętych pod uwagę 
przez właściwy organ w czasie 
podejmowania swojej wstępnej decyzji. W 

1. Państwa członkowskie informują
Komisję niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu miesiąca od wydania pozwolenia, 
o wszystkich pozwoleniach na 
poszukiwania i składowanie wydanych 
przez właściwe władze zgodnie z 
przedmiotową dyrektywą.
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ciągu sześciu miesięcy od ich przekazania 
Komisja może wydać opinię na temat 
projektu pozwolenia.

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zgłasza Komisji 
ostateczną decyzję oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii wydanej przez Komisję, 
uzasadnia ją.

2. Przed wydaniem pozwolenia na 
składowanie państwa członkowskie mogą 
zwrócić się do Komisji o opinię na temat 
projektu pozwolenia.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po wycofaniu pozwolenia zgodnie z ust. 
3 właściwy organ wydaje nowe pozwolenie 
na składowanie lub zamyka składowisko 
zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c). Do momentu 
wydania nowego pozwolenia na 
składowanie właściwy organ przejmie
odpowiedzialność za składowisko, w tym 
za wszystkie związane z tym zobowiązania 
prawne. W możliwym zakresie właściwy 
organ uzyskuje zwrot wszelkich kosztów 
od byłego operatora.

4. Po wycofaniu pozwolenia zgodnie z ust. 
3 właściwy organ wydaje nowe pozwolenie 
na składowanie lub zamyka składowisko 
zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c). Do momentu 
zamknięcia składowiska lub wydania 
nowego pozwolenia na składowanie były 
operator ponosi odpowiedzialność za 
składowisko, w tym za wszystkie związane 
z tym zobowiązania prawne. W przypadku 
nieobecności byłego operatora właściwy 
organ sam wykonuje niezbędne roboty i 
uzyskuje zwrot wszelkich kosztów od 
byłego operatora.

Or. fr
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykrycia wycieku CO2; c) wykrycia wycieku CO2 zgodnie z 
dyrektywą 2003/87;

Or. fr

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) oceny, czy składowany CO2 zostanie 
związany w pełni i na stałe.

f) oceny, czy składowany CO2 zostanie 
związany w pełni i na stałe poprzez 
aktualizowanie oceny bezpieczeństwa i 
integralności składowiska w perspektywie 
długo- i średnioterminowej.

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ może w dowolnym 
momencie wezwać operatora do podjęcia 
dodatkowych działań korygujących lub 
działań korygujących innych niż określone 
w planie działań korygujących. Może on 
również w dowolnym momencie sam 
podjąć działania korygujące, a następnie 
powinien uzyskać zwrot kosztów od 
operatora.

3. Właściwy organ może w dowolnym 
momencie wezwać operatora do podjęcia 
dodatkowych działań korygujących lub 
działań korygujących innych niż określone 
w planie działań korygujących, w 
szczególności do wprowadzenia planów 
nagłej ewakuacji w przypadkach 
poważnego zagrożenia wyciekiem. Może 
on również w dowolnym momencie sam 
podjąć działania korygujące, a następnie 
powinien uzyskać zwrot kosztów od 

Adlib Express Watermark



PA\718650PL.doc 17/9 PE404.776v01-00

PL

operatora.

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli i 
gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

1. Po zamknięciu składowiska zgodnie z 
art. 17 ust. 1 lit. a) lub b) odpowiedzialność 
za zamknięte składowisko, w tym wszelkie 
późniejsze zobowiązania prawne, zostaje 
przekazana właściwemu organowi z jego 
inicjatywy lub na wniosek operatora, jeśli i 
gdy wszystkie dostępne dowody wskazują 
na to, że składowany CO2 będzie związany 
w pełni i na stałe, a wszystkie wymogi 
określone w pozwoleniu na składowanie 
są spełniane. W tym celu operator 
sporządza sprawozdanie potwierdzające 
spełnienie kryterium i przekazuje je 
właściwemu organowi, aby mógł on 
zatwierdzić przekazanie 
odpowiedzialności.

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję na temat wszystkich projektów 
decyzji o zatwierdzeniu sporządzonych 
przez właściwy organ zgodnie z ust. 1, w 
tym na temat sprawozdań przedłożonych 
przez operatora i wszelkich innych 
materiałów wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ przy podejmowaniu swojej 
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decyzji. W ciągu sześciu miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

decyzji. W ciągu trzech miesięcy od ich 
przedłożenia Komisja może wydać opinię 
na temat projektów decyzji o 
zatwierdzeniu.

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie muszą dopilnować, 
aby spalarnie o mocy nie mniejszej niż 
300 megawatów i produkujące energię, w 
przypadku których wniosek o pozwolenie 
na uruchomienie został złożony po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE, 
miały obowiązek przestrzegania 
minimalnego progu średniej rocznej 
wydajności elektrycznej wynoszącego 
48%, aby zoptymalizować użycie paliw 
kopalnych i skompensować utratę 
wydajności związaną z wprowadzeniem 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2.

Or. fr

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9a – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie zdobytego doświadczenia w 
wychwytywaniu, sekwestracji geologicznej 
i transporcie węgla oraz w świetle zmian 

Adlib Express Watermark



PA\718650PL.doc 19/9 PE404.776v01-00

PL

sytuacji międzynarodowej, Komisja 
przedstawi nowy wniosek do dnia 31 
grudnia 2012 r.
W nowym wniosku należy wyznaczyć datę, 
od której wszelkie nowe spalarnie o mocy 
wynoszącej co najmniej 300 megawatów 
zostaną wyposażone w urządzenie do 
wychwytywania i składowania CO2, a 
także okres przejściowy na stopniowe 
dostosowanie istniejących instalacji.

Or. fr
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