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Poprawka 1
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady w sprawie 
zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej zmian do załącznika II 
i załącznika III do Konwencji o ochronie 
środowiska morskiego obszaru północno-
wschodniego Atlantyku (konwencji 
OSPAR) w odniesieniu do składowania 
strumieni dwutlenku węgla w formacjach 
geologicznych 2009/0071(CNS),

Or. en

Poprawka 2
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia, co do której wykazano, że 
może ona znacznie zmniejszyć emisję CO2
ze źródeł przemysłowych i elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi, ale które
wymaga udowodnienia tego na skalę 
przemysłową w celu promowania 
innowacji i zapewnienia redukcji kosztów;

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia obiecująca, która potencjalnie
może znacznie zmniejszyć emisję CO2 ze 
źródeł przemysłowych i elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi, ale która
wymaga inwestycji sektora prywatnego 
i udowodnienia tego na skalę przemysłową 
w celu promowania innowacji 
i zapewnienia redukcji kosztów;

Or. en

Poprawka 3
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia, co do której wykazano, że 
może ona znacznie zmniejszyć emisję CO2
ze źródeł przemysłowych i elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi, ale które
wymaga udowodnienia tego na skalę 
przemysłową w celu promowania 
innowacji i zapewnienia redukcji kosztów;

A. mając na uwadze, że wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia, która może znacznie 
zmniejszyć emisję CO2 ze źródeł 
przemysłowych, ale która wymaga 
udowodnienia tego na skalę przemysłową 
w celu promowania innowacji 
i zapewnienia redukcji kosztów;

Or. en

Poprawka 4
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia, co do której wykazano, że 
może ona znacznie zmniejszyć emisję CO2
ze źródeł przemysłowych i elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi, ale które
wymaga udowodnienia tego na skalę 
przemysłową w celu promowania 
innowacji i zapewnienia redukcji kosztów;

A. mając na uwadze, że wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) to 
technologia, co do której wykazano, że 
może ona znacznie zmniejszyć emisję CO2
ze źródeł przemysłowych i elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi, ale która
wymaga potwierdzenia jej bezpieczeństwa 
dla środowiska oraz udowodnienia 
możliwości zastosowania jej na skalę 
przemysłową w celu promowania 
innowacji i zapewnienia redukcji kosztów;

Or. pl

Poprawka 5
Bas Eickhout, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich istnieje 
sprzeciw społeczny wobec wdrożenia CCS, 
a zatem promowanie oszczędności energii 
i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii to lepsze sposoby obniżenia 
emisyjności sektora energetycznego;

Or. en

Poprawka 6
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że CCS nie jest 
niezbędne do obniżenia emisyjności 
sektora energetycznego, natomiast 
w sektorach przemysłowych, takich jak 
sektor stalowy i cementowy, możliwości 
zmniejszenia emisji CO2 bez zastosowania 
CCS są bardziej ograniczone;

Or. en

Poprawka 7
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że zwłaszcza 
w czasie prowadzenia polityki 
oszczędnościowej środki publiczne należy 
wydatkować w sposób mądry 
i ukierunkować je na te technologie 
przyjazne dla klimatu, które są bezpieczne 
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i zrównoważone oraz mają poparcie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 8
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna przewiduje wzrost 
zużycia paliw kopalnych na świecie w 
ciągu kolejnych 20 lat i uważa, że CCS jest 
niezbędne do zredukowania emisji CO2 o 
prawie 20% do 2050 r.;

B. mając na uwadze, że Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna przewiduje wzrost 
zużycia paliw kopalnych na świecie w 
ciągu kolejnych 20 lat i uważa, że CCS jest 
niezbędne do oczekiwanego niezbędnego 
zredukowania emisji CO2 o prawie 20% do 
2050 r.;

Or. nl

Poprawka 9
Chris Davies

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że CCS jest jedyną 
technologią, która może zapewnić znaczne 
zmniejszenie emisji CO2 pochodzących 
z głównych sektorów przemysłowych, 
w tym z sektora stalowego, cementowego 
i chemicznego oraz rafinerii ropy 
naftowej, a w połączeniu 
z wykorzystaniem biomasy do 
wytwarzania energii może wspierać 
zmniejszenie emisji CO2 netto;

Or. en
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Poprawka 10
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przy obecnym 
poziomie i zgodnie z przewidywanym w 
przyszłości poziomem zużycia paliw 
kopalnych wykorzystanie technologii CCS 
jawi się jako fundamentalne dla 
utrzymania globalnego ocieplenia na 
poziomie niższym niż 2°C;

Or. es

Poprawka 11
Chris Davies

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że z planu działania 
dotyczącego przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną, przygotowanego w 2013 r. 
przez Europejskie Stowarzyszenie 
Producentów Cementu wynika, że w tym 
sektorze dzięki wdrożeniu CCS można by 
zmniejszyć emisje CO2 o 80% do 2050 r., a
przy braku tej technologii maksymalne 
zmniejszenie mogłoby wynieść 32%;

Or. en

Poprawka 12
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że rozwój 
technologii wychwytywania i składowania 
CO2 nie powinien w żaden sposób 
opóźniać osiągnięcia obligatoryjnych 
celów UE w zakresie rozwoju energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

Or. es

Poprawka 13
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że rozwój 
wychwytywania i składowania CO2
powinien być traktowany jako strategia 
uzupełniająca rozwój energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych na drodze do 
gospodarki niskoemisyjnej;

Or. es

Poprawka 14
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze aspiracje szefów 
rządów UE wyrażone w 2007 r., które 
dotyczyły uruchomienia do 12 elektrowni 
demonstracyjnych CCS do 2015 r., jednak 
ze względu na to, że ich rentowność zależy 
od wysokich cen dwutlenku węgla, ambicji 
tych nie można obecnie zrealizować;

C. mając na uwadze aspiracje szefów 
rządów UE wyrażone w 2007 r., które 
dotyczyły uruchomienia do 12 elektrowni 
demonstracyjnych CCS do 2015 r., jednak 
ze względu na wysokie koszty inwestycyjne 
i eksploatacyjne takich elektrowni, w 
sytuacji obserwowanych i 
przewidywanych w najbliższych latach 
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niskich cen dwutlenku węgla, ambicji tych 
nie można obecnie zrealizować;

Or. pl

Poprawka 15
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że rozwój tej 
technologii nie powinien stanowić zachęty 
do zwiększenia udziału elektrowni 
wykorzystujących paliwa kopalne;

Or. es

Poprawka 16
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że społeczeństwo 
powinno zawsze otrzymywać pełny i jasny 
obraz zalet i potencjalnych zagrożeń 
wynikających z CCS przed rozwojem 
projektów na skalę przemysłową;

Or. en

Poprawka 17
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r. jak najmniejszym 
kosztem; potwierdza pilną potrzebę 
rozwinięcia szeregu projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS może 
pozwolić UE na osiągnięcie założeń 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r. jak najmniejszym 
kosztem; potwierdza pilną potrzebę 
rozwinięcia szeregu tanich projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

Or. en

Poprawka 18
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 
poza EU ETS, które napędzą jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
jak najmniejszym kosztem; potwierdza 
pilną potrzebę rozwinięcia szeregu 
projektów przewodnich obejmujących 
pełny łańcuch CCS; uznaje, że potrzebne 
są dodatkowe instrumenty poza EU ETS, 
które napędzą jego rozwój;

Or. fr

(Ustalanie daty nie jest konieczne w sytuacji, gdy chodzi o ogólną zasadę.)

Poprawka 19
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 
poza EU ETS, które napędzą jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS, w celu 
zapewnienia możliwości ustalenia 
najlepszych i najbardziej ekonomicznych 
rozwiązań; uznaje, że potrzebne są 
dodatkowe instrumenty poza EU ETS, 
które napędzą jego rozwój, ponieważ 
obecne rozwiązania techniczne wymagają 
dużych nakładów inwestycyjnych;

Or. fi

Poprawka 20
Bas Eickhout, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r. jak najmniejszym 
kosztem; potwierdza pilną potrzebę 
rozwinięcia szeregu projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS w niektórych 
energochłonnych sektorach 
przemysłowych jest dla UE niezbędne do 
osiągnięcia założeń w zakresie obniżenia 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r. jak 
najmniejszym kosztem; potwierdza pilną 
potrzebę rozwinięcia projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS w sektorze stalowym i cementowym;

Or. en

Poprawka 21
Andrés Perelló Rodríguez
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 
poza EU ETS, które napędzą jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 
poza EU ETS, które napędzą jego rozwój; 
uważa, że dla jego rozwoju konieczne jest 
znalezienie innych instrumentów, które 
ożywiłyby działania w zakresie badań i 
rozwoju technicznego w odniesieniu do 
strony technicznej CCS;

Or. es

Poprawka 22
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 
poza EU ETS, które napędzą jego rozwój;

1. uznaje, że dla osiągnięcia założeń UE w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem 
wdrożenie CCS jest dla UE niezbędne; 
potwierdza pilną potrzebę kontynuowania 
badań nad technologią CCS i jej 
bezpieczeństwem oraz rozwinięcia szeregu 
projektów przewodnich obejmujących 
pełny łańcuch CCS; uznaje, że potrzebne 
są dodatkowe instrumenty poza EU ETS, 
które napędzą jego rozwój;

Or. pl
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Poprawka 23
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r. jak najmniejszym 
kosztem; potwierdza pilną potrzebę 
rozwinięcia szeregu projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku 
węgla do 2050 r. jak najmniejszym 
kosztem; przypomina, że w opracowanym 
przez Komisję Planie działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. zaznaczono, że CCS jest 
niezbędnym narzędziem służącym do 
obniżenia emisyjności takich sektorów 
przemysłowych, jak sektor stalowy 
i cementowy, które nie dysponują innymi 
środkami umożliwiającymi osiągnięcie 
tego celu; potwierdza pilną potrzebę 
rozwinięcia szeregu projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

Or. en

Poprawka 24
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
potwierdza pilną potrzebę rozwinięcia 
szeregu projektów przewodnich 
obejmujących pełny łańcuch CCS; uznaje, 
że potrzebne są dodatkowe instrumenty 

1. uznaje, że wdrożenie CCS jest dla UE 
niezbędne do osiągnięcia założeń w 
zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r. jak najmniejszym kosztem; 
przypomina, że Plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 
określa CCS jako niezbędny instrument 
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poza EU ETS, które napędzą jego rozwój; obniżenia emisyjności sektorów przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
emisyjnością CO2; potwierdza pilną 
potrzebę rozwinięcia szeregu projektów 
przewodnich obejmujących pełny łańcuch 
CCS; uznaje, że potrzebne są dodatkowe 
instrumenty poza EU ETS, które napędzą 
jego rozwój;

Or. fr

Poprawka 25
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że chociaż CCS może stanowić 
częściowe rozwiązanie umożliwiające
osiągnięcie celów dotyczących 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, jeszcze lepszym wyjściem 
byłoby osiągnięcie tych celów przez 
państwa członkowskie bez wykorzystania 
CCS;

Or. en

Poprawka 26
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie wdrożenia CCS w 
określonych procesach przemysłowych, 
takich jak przemysł metalurgiczny, 
stalowy czy cementowy, w których 
możliwe jest osiągnięcie radykalnego 
ograniczenia emisji przemysłowych w 
rentowny sposób i w nieodległym 
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terminie;

Or. es

Poprawka 27
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla konieczność zapewnienia 
równego podejścia do różnych technologii 
niskoemisyjnych, co jest koniecznym 
warunkiem rozwoju geologicznej 
sekwestracji CO2;

Or. fr

Poprawka 28
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel 
i gaz oraz szeregu sektorów 
przemysłowych; sugeruje, aby ambicją 
było uruchomienie i prace nad liczbą 
projektów wystarczającą do łącznego 
wychwytywania i składowania 10 MT CO2
rocznie;

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel 
i gaz oraz szeregu sektorów 
przemysłowych; sugeruje, aby ambicją 
było uruchomienie i prace nad liczbą 
projektów wystarczającą do łącznego 
wychwytywania i składowania 10 MT CO2
rocznie;

2. wzywa Komisję do rozważenia celu 
dotyczącego wdrożenia CCS, 
z uwzględnieniem wytwarzania energii 
w oparciu o węgiel i gaz oraz szeregu 
sektorów przemysłowych; sugeruje, aby 
ambicją było uruchomienie i prace nad 
liczbą projektów wystarczającą do 
łącznego wychwytywania i składowania 10 
MT CO2 rocznie;

Or. en

Poprawka 30
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel i 
gaz oraz szeregu sektorów przemysłowych; 
sugeruje, aby ambicją było uruchomienie i 
prace nad liczbą projektów wystarczającą 
do łącznego wychwytywania i składowania 
10 MT CO2 rocznie;

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2025 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel i 
gaz oraz szeregu sektorów przemysłowych; 
sugeruje, aby ambicją było uruchomienie i 
prace nad liczbą projektów wystarczającą 
do łącznego wychwytywania i składowania 
w tym horyzoncie czasowym 10 MT CO2
rocznie;

Or. pl

Poprawka 31
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel 
i gaz oraz szeregu sektorów 
przemysłowych; sugeruje, aby ambicją 
było uruchomienie i prace nad liczbą 
projektów wystarczającą do łącznego 
wychwytywania i składowania 10 MT CO2
rocznie;

2. wzywa Komisję do wsparcia wdrożenia 
CCS w szeregu sektorów przemysłowych, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel i gaz; sugeruje, aby ambicją było 
uruchomienie i prace nad liczbą projektów 
wystarczającą do łącznego wychwytywania 
i składowania 10 MT CO2 rocznie;

Or. en

Poprawka 32
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel i 
gaz oraz szeregu sektorów przemysłowych; 
sugeruje, aby ambicją było uruchomienie i 
prace nad liczbą projektów wystarczającą 
do łącznego wychwytywania i składowania 
10 MT CO2 rocznie;

2. wzywa Komisję do przedstawienia, w 
ramach pakietu energetyczno-
klimatycznego do 2030 r., propozycji celu 
dotyczącego wdrożenia CCS, z 
uwzględnieniem wytwarzania energii w 
oparciu o węgiel i gaz oraz szeregu 
sektorów przemysłowych; sugeruje, aby 
ambicją było uruchomienie i prace nad 
liczbą projektów wystarczającą do 
łącznego wychwytywania i składowania 10 
MT CO2 rocznie;

Or. fr

Poprawka 33
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celu na 2020 r. dotyczącego 
wdrożenia CCS, z uwzględnieniem 
wytwarzania energii w oparciu o węgiel 
i gaz oraz szeregu sektorów 
przemysłowych; sugeruje, aby ambicją 
było uruchomienie i prace nad liczbą 
projektów wystarczającą do łącznego 
wychwytywania i składowania 10 MT CO2
rocznie;

2. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia dodatkowych propozycji 
dotyczących wspierania projektów CCS,
które znajdują się już na wystarczająco 
zaawansowanym etapie rozwoju, aby 
mogły funkcjonować w 2020 r.; sugeruje, 
że odpowiednim celem byłyby 
uruchomienie i prace nad liczbą projektów 
wystarczającą do wychwytywania 
i sekwestracji 10 MT CO2 rocznie;

Or. en

Poprawka 34
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że ambitne propozycje 
dotyczące rozwoju i przemysłowego 
wykorzystania CCS należy uwzględnić 
w strategii w dziedzinie klimatu i energii 
na okres do roku 2030, aby zapewnić 
spójność polityki i poinformować 
inwestorów, że elektrownie niezmiennie
wykorzystujące ilości paliw kopalnych 
mogą stać się porzuconymi aktywami;

Or. en

Poprawka 35
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uznaje potrzebę efektywnej 
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komunikacji ze stronami-partnerami 
spoza UE na temat możliwości budowy 
systemów CCS, co pozwoli na stworzenie 
pomyślnej i wzajemnie korzystnej 
wymiany towarowej;

Or. bg

Poprawka 36
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że Komisja musi 
przedstawić propozycje dotyczące 
promowania wdrożenia technologii CCS 
w celu zmniejszenia emisji CO2 przez takie 
sektory przemysłowe, jak sektor stalowy, 
cementowy i petrochemiczny;

Or. en

Poprawka 37
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. uważa, że w planie działań dla
przemysłu stalowego należy uwzględnić 
konkretne odniesienie do konieczności 
rozwoju projektów przewodnich CCS 
w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 38
Chris Davies
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. proponuje, aby Komisja oceniła ilości 
CO2, które są obecnie oddzielane 
i wydzielane z zakładów przemysłowych 
i szybów gazowych, w celu priorytetowego 
potraktowania wychwytywania 
i sekwestracji CO2;

Or. en

Poprawka 39
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2f. przypomina Komisji, że określiła ona 
CCS jako narzędzie o zasadniczym 
znaczeniu dla przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną jak 
najmniejszym kosztem; podkreśla, że 
Komisja musi ponownie podjąć 
intensywne działania, zapewnić lepszą 
koordynację i dążyć do jednego celu, 
którym jest promowanie rozwoju CCS 
oraz pokonanie przeszkód 
uniemożliwiających ten rozwój;

Or. en

Poprawka 40
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez poparcia 
państw członkowskich nie jest możliwe; 
wyraża ubolewanie, że stosowanie tej 
technologii uzyskało tak niewielkie 
poparcie;

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez poparcia 
państw członkowskich i inwestycji sektora 
prywatnego nie jest możliwe; wyraża 
ubolewanie, że stosowanie tej technologii 
uzyskało tak niewielkie poparcie, lecz 
podkreśla, że to do poszczególnych państw 
członkowskich należy decyzja 
o dopuszczeniu czy poparciu CCS;

Or. en

Poprawka 41
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez poparcia 
państw członkowskich nie jest możliwe; 
wyraża ubolewanie, że stosowanie tej 
technologii uzyskało tak niewielkie 
poparcie;

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez poparcia 
UE i państw członkowskich nie jest 
możliwe; wyraża ubolewanie, że 
stosowanie tej technologii uzyskało tak 
niewielkie poparcie;

Or. fi

Poprawka 42
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez poparcia 
państw członkowskich nie jest możliwe; 
wyraża ubolewanie, że stosowanie tej 
technologii uzyskało tak niewielkie 
poparcie;

3. uznaje, że rozwijanie CCS bez
określenia znacznie wyższej ceny 
dwutlenku węgla nie będzie możliwe;

Or. en
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Poprawka 43
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przyjmuje do wiadomości, że kilka 
państw członkowskich wskazało, że nie 
oczekuje, iż CCS odegra rolę w osiąganiu 
ich celów ograniczenia emisji, lecz 
podkreśla, że nie powinno to zniechęcać 
do podejmowania inicjatyw w celu 
rozwoju tej technologii w pozostałych 
państwach UE;

Or. en

Poprawka 44
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. odnotowuje decyzję niektórych państw 
członkowskich o nieuwzględnianiu CCS w 
swych strategiach dotyczących 
ograniczenia emisji, zauważa jednak, że 
decyzja ta nie powinna hamować rozwoju 
tej technologii przez te państwa 
członkowskie, które uznały ją za cenną i 
skuteczną na drodze do gospodarki 
niskoemisyjnej, o ile będzie wdrażana w 
sposób bezpieczny dla środowiska;

Or. es

Poprawka 45
Chris Davies
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji objęcia państw członkowskich 
wymogiem przygotowania 
i opublikowania krajowych planów 
działania na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej przed Konferencją Stron 
w 2015 r.;

Or. en

Poprawka 46
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich, które postanowią 
wykorzystać technologię CCS,
w kontekście zapewnienia przejrzystych 
źródeł dochodów, takich jak taryfy 
gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak normy 
bezpieczeństwa z zakresu ochrony 
środowiska, gwarancje, że elektrownie 
będące pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 48
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu z 
inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

5. podkreśla kluczową rolę, jaką państwa
członkowskie, które chcą realizować na 
swym terytorium projekty CCS, powinny 
odgrywać w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu z 
inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

Or. es
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Poprawka 49
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu z 
inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
systemów wsparcia dla innowacyjnych 
technologii energetycznych, w celu 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich oraz wprowadzenia 
odpowiednich wymogów regulacyjnych 
dla pierwszych inicjatorów CCS 
pozwalających na budowę i eksploatację 
takich projektów w okresie min. 10 lat;

Or. pl

Poprawka 50
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów w celu 
wspierania tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom, którzy ponoszą 
wysokie pionierskie koszty, zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;
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Or. en

Poprawka 51
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu z 
inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu z 
inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania, bez 
negatywnego wpływu na jej cenę dla 
użytkowników końcowych;

Or. bg

Poprawka 52
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów, takich jak 
taryfy gwarantowane, w celu wspierania 
tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 

5. podkreśla kluczową rolę państw 
członkowskich w kontekście zapewnienia 
przejrzystych źródeł dochodów i zachęt, 
takich jak premie gwarantowane, w celu 
wspierania tworzenia i realizacji projektów 
przewodnich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu operatorom zwrotu 
z inwestycji, oraz dla wprowadzenia 
wymogów regulacyjnych, takich jak 
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gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

gwarancje, że elektrownie będące 
pierwszymi inicjatorami CCS będą 
wytwarzać energię elektryczną do obsługi 
podstawowego zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 53
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. proponuje, aby Komisja przygotowała 
wytyczne dla państw członkowskich w celu 
zwrócenia uwagi na wiele różnorodnych 
mechanizmów finansowych i innych, 
które można by wykorzystać do wsparcia 
i stworzenia zachęt do rozwoju CCS;

Or. en

Poprawka 54
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Przepisy i finansowanie UE skreślony

Or. fi

Poprawka 55
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że obecna niska cena CO2
nie umożliwia operatorom CCS 
zapewnienia sobie zwrotu z inwestycji oraz 
że potrzebne są środki służące ulepszeniu 
ETS; wzywa Komisję do przedstawienia 
przed końcem roku propozycji 
dotyczących środków strukturalnych 
służących do wzmocnienia ETS poprzez 
podwyższenie współczynnika liniowego 
redukcji i anulowanie nadwyżki 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 56
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

skreślony

Or. en

Poprawka 57
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

skreślony

Or. fi

Poprawka 58
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

skreślony

Or. pl

Poprawka 59
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
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w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny, lecz 
podkreśla, że istotne jest, aby utworzenie 
takiego funduszu nie spowodowało 
zwiększenia ogólnego budżetu UE;

Or. en

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji w 
przemyśle ze sprzedaży 600 mln uprawnień 
do emisji w ramach EU ETS, tak aby 
wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

6. wzywa Komisję, aby zbadała możliwość 
utworzenia unijnego funduszu inwestycji 
dla innowacji w przemyśle,
odpowiadającemu około 600 mln 
uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów 
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

Or. fr

Poprawka 61
Bas Eickhout, Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
utworzenie unijnego funduszu innowacji 
w przemyśle ze sprzedaży 600 mln 
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uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie projektów
przewodnich CCS, innych innowacyjnych 
technologii niskoemisyjnych oraz środków 
ograniczania emisji CO2 powodowanych 
przez przemysł energochłonny;

uprawnień do emisji w ramach EU ETS, 
tak aby wspierać rozwijanie 
innowacyjnych technologii przyjaznych 
dla klimatu, takich jak projekty 
przewodnie CCS, w celu ograniczania 
emisji CO2 powodowanych przez przemysł 
energochłonny;

Or. en

Poprawka 62
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do zaproponowania 
mechanizmu służącego do zapewnienia 
wczesnego opracowania projektów 
przewodnich CCS dla sektorów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 63
Vicky Ford, Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że do uruchomienia projektów 
CCS może być konieczny dłuższy czas niż 
w przypadku projektów dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, a zatem 
wzywa Komisję do współpracy 
z państwami członkowskimi i przemysłem 
w celu wsparcia projektów CCS za 
pomocą programów EPENG i NER300, 
co umożliwi podjęcie dotyczących ich 
ostatecznych decyzji inwestycyjnych i ich 
uruchomienie;
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Or. en

Poprawka 64
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje, że przy określaniu parametrów 
wykorzystania takiego funduszu należy 
wziąć pod uwagę wnioski wyciągnięte 
z ograniczeń i braku elastyczności 
istniejącego mechanizmu finansowania 
NER300;

Or. en

Poprawka 65
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zastosowania 
systemów regulacyjnych, które pozwolą 
utrzymywać konkurencyjność firm 
inwestujących w projekty CCS;

Or. bg

Poprawka 66
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie skreślony
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CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2 
proporcjonalnie do jego zawartości w 
produktach;

Or. fi

Poprawka 67
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

skreślony

Or. en

Poprawka 68
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
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Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach lub innej formy 
rekompensaty za emisje CO2, 
z wyłączeniem zakupu uprawnień do 
emisji;

Or. en

Poprawka 69
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby przeprowadziła ocenę 
skutków systemu obowiązkowego zakupu 
certyfikatów CCS przewidujących 
składowanie CO2 proporcjonalnie do jego 
zawartości w produktach;

Or. en

Poprawka 70
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
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Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości w 
produktach;

Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie lub 
oczyszczanie CO2 proporcjonalnie do jego 
zawartości w produktach;

Or. fr

Poprawka 71
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości w 
produktach;

7. uważa, że w przyszłości długoterminowe 
wsparcie CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2;

Or. pl

Poprawka 72
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno wynikać głównie 
z zasygnalizowania odpowiedniej ceny 
CO2 w ramach EU ETS;
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przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

Or. en

Poprawka 73
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości w 
produktach;

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie z 
produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących znaczną część emisji CO2; 
wzywa Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości w 
produktach;

Or. bg

Poprawka 74
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2;
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Or. en

Poprawka 75
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji i importu paliw kopalnych 
powodujących emisję CO2; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących składowanie CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach;

7. uważa, że długoterminowe wsparcie 
CCS powinno pochodzić głównie 
z produkcji, importu i wykorzystania paliw 
kopalnych powodujących emisję CO2; 
wzywa Komisję, aby zaproponowała 
wprowadzenie od 2020 r. systemu 
obowiązkowego zakupu certyfikatów CCS 
przewidujących unikanie emisji CO2
proporcjonalnie do jego zawartości 
w produktach i wykorzystania 
w procesach;

Or. en

Poprawka 76
Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
wytycznych dla państw członkowskich,
dotyczących różnych mechanizmów 
finansowych i innych, które mogą one 
wykorzystać do wsparcia rozwoju CCS;

Or. en

Poprawka 77
Matthias Groote
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę 
elektrowni węglowych emitujących 
powyżej 550 g CO2/kWh; podkreśla, że bez 
wsparcia finansowego dla rozwoju CCS 
zasadnicze znaczenie będzie miało 
wprowadzenie bardziej rygorystycznych 
norm emisyjnych;

skreślony

Or. de

Poprawka 78
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia 
finansowego dla rozwoju CCS zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie w 
UE tak samo lub bardziej rygorystycznych 
norm emisyjnych;

Or. fi

Poprawka 79
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia 
finansowego dla rozwoju CCS zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych, a zatem wzywa Komisję do 
zaproponowania normy emisji wynoszącej 
350g CO2/kWh w przypadku nowych 
elektrowni od 2015 r. w celu 
uniemożliwienia budowy większej liczby 
elektrowni węglowych w UE, chyba że 
będą one wyposażone w technologię CCS, 
oraz do zastosowania takiej samej normy 
do starych elektrowni w terminie 
późniejszym;

Or. en

Poprawka 80
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia 
finansowego dla rozwoju CCS zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla znaczenie poprawy 
efektywności energetycznej dużych 
obiektów spalania paliw kopalnych dla 
obniżenia emisji CO2;

Or. pl

Poprawka 81
Vladko Todorov Panayotov
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia
finansowego dla rozwoju CCS zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez 
wystarczających zachęt finansowych 
i politycznych dla rozwoju CCS i innych 
technologii sekwestracji CO2 zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

Or. en

Poprawka 82
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia 
finansowego dla rozwoju CCS zasadnicze 
znaczenie będzie miało wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm 
emisyjnych;

8. odnotowuje decyzję Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego zakazującą 
udzielania kredytów na budowę elektrowni 
węglowych emitujących powyżej 550 g 
CO2/kWh; podkreśla, że bez wsparcia 
finansowego dla rozwoju efektywnego
CCS, wprowadzenie bardziej 
rygorystycznych norm emisyjnych może 
nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów;

Or. bg

Poprawka 83
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. proponuje, aby Komisja rozważyła 
możliwe sposoby wykorzystania unijnego 
Funduszu Badawczego Węgla i Stali do
wsparcia działań demonstracyjnych w 
odniesieniu do CCS na etapie 
poprzedzającym wprowadzenie tej 
technologii na skalę przemysłową w tych 
sektorach przemysłowych;

Or. en

Poprawka 84
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że rozwój sieci podmiotów 
dokonujących demonstracji CCS jest 
silnie uzależniony od dostępnych 
instrumentów finansowych, w tym także 
instrumentów związanych z aukcjami 
uprawnień do emisji CO; wnioskuje o 
coroczne zwiększanie środków 
pochodzących z tych aukcji na rzecz 
rozwoju CSS;

Or. fr

Poprawka 85
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję do zaproponowania, 
aby w następnym okresie programowania 
od 2020 r. dostępne były fundusze 
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strukturalne na wsparcie wdrożenia CCS 
przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 86
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. docenia poparcie projektów CCS w UE 
przez rząd norweski i chciałby, aby 
w ramach negocjacji w sprawie 
następnego okresu programowania 
wystąpiono z wnioskiem o wsparcie 
finansowe dla projektów przewodnich 
CCS;

Or. en

Poprawka 87
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. zwraca się do Komisji o ocenę korzyści 
wynikających z przyjęcia i rozwoju 
projektu pilotażowego Ciuden dotyczącego 
CCS w Hiszpanii, na który przeznaczono 
około 100 mln EUR w ramach wsparcia 
finansowego ze źródeł UE, jako 
europejskiego narzędzia umożliwiającego 
sprawdzenie technologii wychwytywania 
i składowania CO2 na lądzie;

Or. en
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Poprawka 88
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8e. wzywa Komisję do zaproponowania 
środków służących do zapewnienia 
wsparcia finansowego dla CCS na 
zasadach podobnych do zasad 
stosowanych w przypadku innych 
technologii niskoemisyjnych 
w odniesieniu do unikania emisji CO2 do 
atmosfery;

Or. en

Poprawka 89
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 
można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2
z różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi 
o zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 
można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2
z różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi 
o zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania, jeżeli postanowią 
dopuścić czy wesprzeć wykorzystanie 
technologii CCS;
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Or. en

Poprawka 90
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 
można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2
z różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi 
o zapewnienie transportu CCS i określenie
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
podkreśla, że państwa członkowskie mają 
do odegrania bezpośrednią rolę, jeśli 
chodzi o utworzenie ram sprzyjających 
zapewnieniu transportu CCS i określeniu
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

Or. en

Poprawka 91
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
podkreśla, że państwa członkowskie mają 
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można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2 z 
różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi o 
zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

do odegrania bezpośrednią rolę, jeśli 
chodzi o zapewnienie transportu CCS i 
określenie dostępności infrastruktury 
przeznaczonej do składowania;

Or. de

Poprawka 92
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu 
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 
można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2 z 
różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi o 
zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
oszczędności finansowych dzięki 
priorytetowemu potraktowaniu klastrów 
CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi;

Or. de
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Poprawka 93
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki priorytetowemu potraktowaniu
klastrów CCS zakładów przemysłowych 
obsługiwanych przez wspólne rurociągi; 
sugeruje, że od operatorów zakładów nie 
można oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2 z 
różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi o 
zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

9. uznaje, że możliwe jest osiągnięcie 
znacznych oszczędności finansowych 
dzięki tworzeniu klastrów CCS zakładów 
przemysłowych obsługiwanych przez 
wspólne rurociągi lub inne systemy 
transportu CO2; sugeruje, że od 
operatorów zakładów nie można 
oczekiwać, iż będą oni uwzględniać 
przyszłe wymogi innych obiektów, a zatem 
np. rurociągi zbiorcze, które ostatecznie 
byłyby wykorzystywane do przesyłu CO2 z 
różnych źródeł, powinny głównie 
powstawać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych; podkreśla, że 
państwa członkowskie mają do odegrania 
bezpośrednią rolę, jeśli chodzi o 
zapewnienie transportu CCS i określenie 
dostępności infrastruktury przeznaczonej 
do składowania;

Or. pl

Poprawka 94
Vicky Ford, Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie CCS, aby 
niepotrzebnie nie zniechęcała ona do 
inwestycji w budowę składowisk;

Or. en
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Poprawka 95
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje oświadczenia dotyczące 
możliwości składowania na Morzu 
Północnym 100 mln ton CO2 rocznie do 
2030 r. i 500 mln ton rocznie do 2050 r.;
popiera wykorzystanie środków unijnych 
w celu przyjęcia wspólnej definicji cech 
miejsca składowania, zidentyfikowania 
potencjału geologicznego miejsc 
składowania w całej Europie, 
opracowywania projektów pilotażowych 
oraz przygotowania miejsc składowania 
na skalę przemysłową;

skreślony

Or. en

Poprawka 96
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje oświadczenia dotyczące 
możliwości składowania na Morzu 
Północnym 100 mln ton CO2 rocznie do 
2030 r. i 500 mln ton rocznie do 2050 r.; 
popiera wykorzystanie środków unijnych 
w celu przyjęcia wspólnej definicji cech 
miejsca składowania, zidentyfikowania 
potencjału geologicznego miejsc 
składowania w całej Europie, 
opracowywania projektów pilotażowych 
oraz przygotowania miejsc składowania na 
skalę przemysłową;

10. odnotowuje oświadczenia dotyczące 
możliwości składowania na Morzu 
Północnym 100 mln ton CO2 rocznie do 
2030 r. i 500 mln ton rocznie do 2050 r.; 
popiera wykorzystanie środków unijnych 
w celu przyjęcia wspólnej definicji cech 
miejsca składowania, zidentyfikowania 
potencjału geologicznego miejsc 
składowania w całej Europie, 
opracowywania projektów pilotażowych 
oraz przygotowania miejsc składowania na 
skalę przemysłową w państwach 
członkowskich, które postanowią dopuścić 
CCS na swoim terytorium;

Or. en
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Poprawka 97
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do zaproponowania 
inicjatywy dotyczącej infrastruktury 
energetycznej na Morzu Północnym 
w celu zarówno promowania jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
możliwości składowania w miejscach 
wykorzystywanych obecnie do wydobycia 
węglowodorów, jak i zwiększenia odzysku 
ropy naftowej i gazu z istniejących 
i przyszłych rurociągów; uznaje pilną 
potrzebę takiego działania, ponieważ 
potencjalne miejsca i infrastruktura 
składowania przestaną istnieć z chwilą
zakończenia produkcji ropy naftowej 
i gazu;

Or. en

Poprawka 98
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do promowania i 
sfinansowania opracowania atlasu miejsc 
składowania CO2 w Europie;

skreślony

Or. de

Poprawka 99
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do promowania 
i sfinansowania opracowania atlasu miejsc 
składowania CO2 w Europie;

11. wzywa Komisję do promowania 
opracowania atlasu miejsc składowania 
CO2 w Europie;

Or. en

Poprawka 100
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do promowania 
i sfinansowania opracowania atlasu miejsc 
składowania CO2 w Europie;

11. wzywa Komisję do wsparcia 
wykorzystania funduszy UE do wspólnego 
określenia charakterystyki miejsca 
składowania, sfinansowania opracowania 
atlasu miejsc składowania CO2 w Europie 
oraz opracowania projektów pilotażowych 
dotyczących składowania;

Or. en

Poprawka 101
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do wyjaśnienia, czy 
istnieją warunki, w których zezwoli ona 
na transgraniczne przenoszenie CO2 do 
sekwestracji w okresie poprzedzającym 
ratyfikację niezbędnych zmian konwencji 
londyńskiej;

Or. en
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Poprawka 102
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS w 
związku z tym, że wymogi określone w 
dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności 
za składowanie CO2 mimo zatwierdzenia 
ich działalności przez właściwy organ 
państwa członkowskiego i może stanowić 
istotny czynnik zniechęcający do 
inwestowania;

skreślony

Or. de

Poprawka 103
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS w 
związku z tym, że wymogi określone w 
dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności 
za składowanie CO2 mimo zatwierdzenia 
ich działalności przez właściwy organ 
państwa członkowskiego i może stanowić 
istotny czynnik zniechęcający do 
inwestowania;

skreślony

Or. de



AM\1005304PL.doc 51/70 PE521.464v01-00

PL

Poprawka 104
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS w 
związku z tym, że wymogi określone w 
dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności 
za składowanie CO2 mimo zatwierdzenia 
ich działalności przez właściwy organ 
państwa członkowskiego i może stanowić 
istotny czynnik zniechęcający do 
inwestowania;

skreślony

Or. es

Poprawka 105
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS 
w związku z tym, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności za 
składowanie CO2 mimo zatwierdzenia ich 
działalności przez właściwy organ państwa 
członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania;

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS 
w związku z tym, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności za 
składowanie CO2 mimo zatwierdzenia ich 
działalności przez właściwy organ państwa 
członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania, 
lecz uznaje również suwerenne prawo 
poszczególnych państw członkowskich do 
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podjęcia decyzji o zaprzestaniu stosowania 
CCS zgodnie z ich własną wolą;

Or. en

Poprawka 106
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS 
w związku z tym, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności 
za składowanie CO2 mimo zatwierdzenia 
ich działalności przez właściwy organ 
państwa członkowskiego i może stanowić 
istotny czynnik zniechęcający do 
inwestowania;

12. uznaje, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS oznaczają
dla prywatnych przedsiębiorstw 
konieczność przyjęcia odpowiedzialności 
za składowanie CO2;

Or. en

Poprawka 107
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS w 
związku z tym, że wymogi określone w 
dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności za 
składowanie CO2 mimo zatwierdzenia ich 
działalności przez właściwy organ państwa 

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS w 
związku z tym, że wymogi 
odpowiedzialności za składowanie CO2
określone w dyrektywie o geologicznym 
składowaniu CO2 wydają się jednostronne, 
co może oznaczać dla prywatnych 
przedsiębiorstw konieczność przyjęcia 
nadmiernej odpowiedzialności za 
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członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania;

składowanie CO2 mimo zatwierdzenia ich 
działalności przez właściwy organ państwa 
członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania;

Or. pl

Poprawka 108
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS 
w związku z tym, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności za 
składowanie CO2 mimo zatwierdzenia ich 
działalności przez właściwy organ państwa 
członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania;

12. uznaje zaniepokojenie potencjalnych 
podmiotów zaangażowanych w CCS 
w związku z tym, że wymogi określone 
w dyrektywie w sprawie CCS wydają się 
jednostronne, co może oznaczać dla 
prywatnych przedsiębiorstw konieczność 
przyjęcia nadmiernej i niedającej się 
określić odpowiedzialności za składowanie 
CO2 mimo zatwierdzenia ich działalności 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego i może stanowić istotny 
czynnik zniechęcający do inwestowania;

Or. en

Poprawka 109
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę na mechanizm 
odpowiedzialności ustanowiony w 
dyrektywie w sprawie CCS w odniesieniu 
do składowania CO2 i na obowiązki 
spoczywające na posiadaczach zezwolenia 
na składowanie;
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Or. es

Poprawka 110
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zauważa, że mechanizm 
odpowiedzialności za składowanie CO2
ustanowiony w dyrektywie w sprawie CCS 
nie powinien zniechęcająco wpływać na 
inwestorów;

Or. es

Poprawka 111
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska i 
zatwierdziły warunki jego użytkowania;
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

skreślony

Or. de

Poprawka 112
Andrés Perelló Rodríguez
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska i 
zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

skreślony

Or. es

Poprawka 113
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska 
i zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że Komisja musi sprawdzić, czy 
poszczególne państwa członkowskie 
powinny przyjąć współodpowiedzialność, 
jeżeli zezwoliły na utworzenie składowiska 
i zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwymi 
organami poszczególnych państw
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska i 
zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska i 
wyeliminować wszelkie niekorzystne 
skutki dla środowiska, jednak uważa, że 
państwa członkowskie muszą przyjąć 
współodpowiedzialność, jeżeli zezwoliły 
na utworzenie składowiska i zatwierdziły 
warunki jego użytkowania; podkreśla, że
szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

Or. lt

Poprawka 115
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska i 
zatwierdziły warunki jego użytkowania;
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska;

Or. de
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Poprawka 116
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska i 
zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska; podkreśla, 
że taka odpowiedzialność powinna
stanowić przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

Or. fr

Poprawka 117
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. całkowicie zgadza się, że należy 
zapobiegać wszelkiemu przypadkowemu 
uwolnieniu CO2 ze składowiska, jednak 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
przyjąć współodpowiedzialność, jeżeli 
zezwoliły na utworzenie składowiska 
i zatwierdziły warunki jego użytkowania; 
podkreśla, że szczegóły dotyczące takiej 
odpowiedzialności powinny stanowić 
przedmiot negocjacji między 
potencjalnymi operatorami a właściwym 
organem;

13. podkreśla, że należy zapobiegać 
wszelkiemu uwolnieniu CO2 ze 
składowiska i uważa, że w razie 
uwolnienia operatorzy muszą ponosić 
pełną odpowiedzialność;

Or. en
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Poprawka 118
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wskazuje, że dyrektywa w sprawie CCS 
daje państwom członkowskim znaczną 
elastyczność co do sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa finansowego przez 
operatorów CCS oraz co do okresu, po 
którym właściwy organ przejmuje 
odpowiedzialność za zamknięte 
składowisko; sugeruje, że państwa 
członkowskie, które pragną promować 
rozwijanie CCS, będą musiały odegrać 
bardziej aktywną rolę i zaakceptować 
odpowiedzialność większą niż w obecnym 
rozumieniu;

skreślony

Or. de

Poprawka 119
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wskazuje, że dyrektywa w sprawie CCS 
daje państwom członkowskim znaczną 
elastyczność co do sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa finansowego przez 
operatorów CCS oraz co do okresu, po 
którym właściwy organ przejmuje 
odpowiedzialność za zamknięte 
składowisko; sugeruje, że państwa 
członkowskie, które pragną promować 
rozwijanie CCS, będą musiały odegrać 
bardziej aktywną rolę i zaakceptować 
odpowiedzialność większą niż w obecnym 
rozumieniu;

skreślony
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Or. es

Poprawka 120
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wskazuje, że dyrektywa w sprawie 
CCS daje państwom członkowskim 
znaczną elastyczność co do sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa finansowego 
przez operatorów CCS oraz co do okresu, 
po którym właściwy organ przejmuje 
odpowiedzialność za zamknięte 
składowisko; sugeruje, że państwa 
członkowskie, które pragną promować 
rozwijanie CCS, będą musiały odegrać 
bardziej aktywną rolę i zaakceptować 
odpowiedzialność większą niż w obecnym 
rozumieniu;

14. wskazuje, że dyrektywa w sprawie 
CCS określa, że państwa członkowskie 
muszą zadbać o zapewnienie
wystarczającego bezpieczeństwa 
finansowego przez operatorów CCS w celu 
zagwarantowania możliwości spełnienia 
wszystkich obowiązków, w tym wymogów 
odnoszących się do zamknięcia i do 
okresu po zamknięciu;

Or. en

Poprawka 121
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wskazuje, że dyrektywa w sprawie 
CCS daje państwom członkowskim 
znaczną elastyczność co do sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa finansowego 
przez operatorów CCS oraz co do okresu, 
po którym właściwy organ przejmuje 
odpowiedzialność za zamknięte 
składowisko; sugeruje, że państwa 
członkowskie, które pragną promować 
rozwijanie CCS, będą musiały odegrać 
bardziej aktywną rolę i zaakceptować 

14. wskazuje, że dyrektywa o 
geologicznym składowaniu CO2 daje 
państwom członkowskim znaczną 
elastyczność co do sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa finansowego przez 
operatorów CCS oraz co do okresu, po 
którym właściwy organ przejmuje 
odpowiedzialność za zamknięte 
składowisko; sugeruje, że państwa 
członkowskie, które pragną promować 
rozwijanie CCS, będą musiały odegrać 
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odpowiedzialność większą niż w obecnym 
rozumieniu;

bardziej aktywną rolę i zaakceptować 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
składowania CO2 większą niż w obecnym 
rozumieniu tej dyrektywy;

Or. pl

Poprawka 122
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do weryfikacji 
wytycznych dotyczących dyrektywy 
w sprawie CCS w celu doprecyzowania 
tych kwestii;

Or. en

Poprawka 123
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie w 
sprawie CCS wymóg rezygnacji z 
uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany w 
swojej ocenie dyrektywy w sprawie CCS;

skreślony

Or. fi

Poprawka 124
Andrés Perelló Rodríguez
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie w 
sprawie CCS wymóg rezygnacji z 
uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany w 
swojej ocenie dyrektywy w sprawie CCS;

skreślony

Or. es

Poprawka 125
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany 
w swojej ocenie dyrektywy w sprawie 
CCS;

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do ustalenia w swojej ocenie 
dyrektywy w sprawie CCS, czy jest to 
faktyczny problem;

Or. en

Poprawka 126
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany 
w swojej ocenie dyrektywy w sprawie 
CCS;

15. przypomina zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień – stanowiących odpowiednik 
ilości wyemitowanej do atmosfery – przez 
operatorów w razie wycieku CO2;

Or. en

Poprawka 127
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie w 
sprawie CCS wymóg rezygnacji z 
uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany w 
swojej ocenie dyrektywy w sprawie CCS;

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie o 
geologicznym składowaniu CO2 CCS 
wymóg rezygnacji z uprawnień przez 
operatorów w razie wycieku CO2 nie 
uwzględnia wysokich kosztów działań 
naprawczych; obawia się, że ten 
obowiązek stanowi dodatkową przeszkodę 
dla rozwoju CCS; wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany w swojej ocenie 
dyrektywy o geologicznym składowaniu 
CO2;

Or. pl

Poprawka 128
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia wysokich 
kosztów działań naprawczych; obawia się, 
że ten obowiązek stanowi dodatkową 
przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany 
w swojej ocenie dyrektywy w sprawie 
CCS;

15. sugeruje, że zawarty w dyrektywie 
w sprawie CCS wymóg rezygnacji 
z uprawnień przez operatorów w razie 
wycieku CO2 nie uwzględnia należycie 
tego, że zezwolenie na składowisko CO2
można wydać wyłącznie pod warunkiem 
uzyskania przez właściwy organ w danym 
państwie członkowskim pewności co do 
braku znaczącego ryzyka wycieku lub 
szkód dla zdrowia lub środowiska; nie 
zgadza się, że w tych okolicznościach 
operator powinien ponosić pełną 
odpowiedzialność za powstałe problemy, 
chyba że zostały one spowodowane 
zaniedbaniem lub nieprawidłową 
praktyką; obawia się, że obecny 
obowiązek stanowi dodatkową przeszkodę 
dla rozwoju CCS; wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany w swojej ocenie 
dyrektywy w sprawie CCS;

Or. en

Poprawka 129
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że niedopuszczalne jest już 
inwestowanie w elektrownie lub zakłady 
przemysłowe, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo emisji znacznych 
ilości CO2, bez względu na to, w jaki 
sposób emisje zostaną zmniejszone w 
przyszłości;

skreślony

Or. de



PE521.464v01-00 64/70 AM\1005304PL.doc

PL

Poprawka 130
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że niedopuszczalne jest już 
inwestowanie w elektrownie lub zakłady 
przemysłowe, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo emisji znacznych 
ilości CO2, bez względu na to, w jaki 
sposób emisje zostaną zmniejszone w 
przyszłości;

skreślony

Or. pl

Poprawka 131
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że niedopuszczalne jest już 
inwestowanie w elektrownie lub zakłady 
przemysłowe, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo emisji znacznych 
ilości CO2, bez względu na to, w jaki 
sposób emisje zostaną zmniejszone 
w przyszłości;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 132
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że niedopuszczalne jest już 16. podkreśla, że niedopuszczalne jest już 
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inwestowanie w elektrownie lub zakłady 
przemysłowe, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo emisji znacznych 
ilości CO2, bez względu na to, w jaki 
sposób emisje zostaną zmniejszone 
w przyszłości;

inwestowanie w elektrownie, w przypadku 
których istnieje prawdopodobieństwo 
emisji znacznych ilości CO2;

Or. en

Poprawka 133
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości określenia norm emisji w 
odniesieniu do przyszłych elektrowni 
wykorzystujących paliwa kopalne;

Or. es

Poprawka 134
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że państwa członkowskie 
mogą na różne sposoby oceniać 
postanowienia dyrektywy w sprawie CCS, 
zgodnie z którymi wymaga się 
przeprowadzania oceny możliwości 
wychwytywania, transportu i składowania 
przed udzieleniem elektrowniom licencji 
na działanie;

17. zauważa, że państwa członkowskie 
mogą na różne sposoby oceniać 
postanowienia dyrektywy o geologicznym 
składowaniu CO2, zgodnie z którymi 
wymaga się przeprowadzania oceny 
możliwości wychwytywania, transportu i 
składowania CO2 przed udzieleniem 
elektrowniom licencji na działanie;

Or. pl

Poprawka 135
Anna Rosbach
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi 
i wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, 
z wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

18. wzywa Komisję do zaproponowania, 
aby w państwach członkowskich, które 
postanowiły wykorzystać technologię 
CCS, warunkiem budowy wszystkich 
nowych elektrowni zasilanych paliwami 
kopalnymi i wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary mogło być należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, 
z wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

Or. en

Poprawka 136
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi i 
wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, z 
wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi i 
wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS lub 
innych działań w znaczący sposób 
ograniczających emisję CO2, z wyjątkiem 
obiektów zaspokajających szczytowe 
zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
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określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

Or. de

Poprawka 137
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi i 
wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, z 
wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi i 
wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, z 
wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło obowiązek
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

Or. pl

Poprawka 138
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji, zgodnie z którą warunkiem 
budowy wszystkich nowych elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi 

18. wzywa Komisję do przeanalizowania 
krajowych kryteriów oceny określanych 
jako warunki gotowości do wdrożenia 
CCS przy udzielaniu licencji na działanie
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i wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary byłoby należyte 
przygotowanie do wdrożenia CCS, 
z wyjątkiem obiektów zaspokajających 
szczytowe zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

nowych elektrowni zasilanych paliwami 
kopalnymi i wysokoemisyjnych zakładów 
przemysłowych przekraczających 
określone rozmiary, z wyjątkiem obiektów 
zaspokajających szczytowe 
zapotrzebowanie na energię lub 
przypadków, w których państwo 
członkowskie spełniło wymóg prawny 
dotyczący opublikowania planu działania 
określającego, w jaki sposób zrealizowane 
zostaną cele w zakresie ograniczenia emisji 
CO2 do 2050 r. bez wykorzystania CCS;

Or. en

Poprawka 139
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE;

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE oraz podkreśla konieczność 
skoncentrowania się na długoterminowym 
bezpieczeństwie projektów;

Or. en

Poprawka 140
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
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inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE;

inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE; wzywa Komisję do wspierania 
badań nad fotosyntezą;

Or. fr

Poprawka 141
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE;

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery;

Or. de

Poprawka 142
Bas Eickhout, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby pilnie dokonała 
oceny potencjalnego wykorzystania CO2
do lepszego odzysku ropy naftowej i gazu 
w UE;

19. z zadowoleniem przyjmuje różne 
inicjatywy dotyczące wykorzystania CO2
w sposób, który ogranicza ogólny poziom 
emisji do atmosfery; w szczególności 
wzywa Komisję, aby dokonała oceny 
potencjalnego wykorzystania CO2 do 
produkcji przyjaznego dla środowiska 
paliwa transportowego w UE, na przykład 
dzięki procesowi biodegradacji za pomocą 
drobnoustrojów, w ramach którego paliwa 
ciekłe wytwarzane są z przemysłowych 
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gazów odpadowych, takich jak CO2;

Or. en


