
PR\1001104PL.doc PE516.832v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2013/2079(INI)

6.9.2013

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie sprawozdania z realizacji za rok 2013: rozwijanie i stosowanie 
technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie
(2013/2079(INI))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Chris Davies

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej(*): Vicky Ford, Komisja Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii

(*) Zaangażowana komisja – art. 50 Regulaminu



PE516.832v01-00 2/9 PR\1001104PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................7



PR\1001104PL.doc 3/9 PE516.832v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania z realizacji za rok 2013: rozwijanie i stosowanie technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie

(2013/2079(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 
1013/2006 (dyrektywa w sprawie CCS)1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyszłości 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie (COM(2013)0180),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowaną „Ramy 
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny UE z grudnia 2008 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A7-0000/2013),

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;

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.;

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;

                                               
1Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
2Dz.U. C 251 E z 31.8.2013, s. 75.
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D. mając na uwadze, że UE traci pozycję lidera technologicznego w CCS – tylko jeden 
projekt jest obecnie rozpatrywany pod względem finansowania ze środków NER300, a 
projekty EPENG zostały zakończone lub zawieszone – oraz nie posiada obecnie 
skutecznej strategii promowania rozwoju projektów przewodnich CCS;

Rosnące ambicje

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;

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;

Wiodąca rola państw członkowskich

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

4. przypomina Komisji, że Parlament wezwał do przyjęcia przepisów zobowiązujących 
każde państwo członkowskie do opracowania strategii niskoemisyjnej obejmującej okres 
do 2050 r.; zaleca aktualizowanie takich krajowych planów działania co pięć lat; 
oczekuje, że określone w nich zostanie, czy i w jaki sposób CCS będzie wdrożone przez 
dane państwo członkowskie;

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;

Przepisy i finansowanie UE

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;

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;

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

Transport i składowiska

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;

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;

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

Odpowiedzialność za składowanie

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;

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;

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;

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; 
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obawia się, że ten obowiązek stanowi dodatkową przeszkodę dla rozwoju CCS; wzywa 
Komisję do zaproponowania zmiany w swojej ocenie dyrektywy w sprawie CCS;

Stan gotowości do wychwytywania i składowania

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;

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;

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;

Wychwytywanie dwutlenku węgla i jego wykorzystanie

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;

o

o o

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Pięć lat temu istniały duże nadzieje, że Unia Europejska stanie się liderem światowym w 
dziedzinie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Rada Europejska nie tylko 
z zadowoleniem przyjęła koncepcję uruchomienia do 2015 r. 12 projektów demonstracyjnych 
CCS, ale zatwierdziła również zaproponowany przez Parlament Europejski mechanizm 
finansowania (NER300), co do którego wydawało się prawdopodobne, iż zapewni wsparcie 
sektora publicznego wystarczające do realizacji założeń.

Przyjęte założenia były dobre. Jeżeli emisja CO2 ma zostać radykalnie zmniejszona do 2050 r. 
jak najmniejszym kosztem, to wdrożenie technologii CCS będzie miało zasadnicze znaczenie. 
Ograniczenie emisji z największych zakładów przemysłowych jest niezbędne i może 
pozwolić na dalsze korzystanie z paliw kopalnych, przy znacznie mniejszych skutkach w 
kontekście globalnego ocieplenia.

Niestety niewiele wynikło z tego początkowego entuzjazmu. W pierwszej fazie 
funkcjonowania NER300 ubiegano się o finansowanie trzynastu poważnych projektów z 
sześciu państw, jednak ostatecznie większość wnioskodawców wycofała się lub nie spełniła 
rygorystycznych i sztywnych wymogów, które przyjęto. W drugiej fazie pozostał tylko jeden 
projekt („White Rose” z Wielkiej Brytanii), ale nie wiadomo, czy wymogi państwa 
członkowskiego i wymogi Komisji będą wystarczająco zbieżne, aby umożliwić pozyskanie 
środków. Tymczasem większa część kwoty 1 mld EUR udostępnionej na projekty pilotażowe 
CCS w 2009 r. w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej nie została wydana i nie 
będzie podlegała realokacji.

Technologia sekwestracji i wychwytywania CO2 była dostępna już w latach trzydziestych XX 
w. Przesyłanie CO2 przy pomocy rurociągów jest rozpowszechnione na całym świecie. 
Udowodniono, że podziemne składowanie CO2 jest bezpieczne, zwłaszcza w Sleipner, gdzie 
Norwegia od 1996 r. wtłacza milion ton CO2 rocznie w formacje skalne położone głęboko 
pod dnem Morza Północnego, a gdzie nie stwierdzono żadnych nieoczekiwanych ruchów.

Kolejne badania wykazują, że koszt CCS na jedną tonę składowanego CO2 będzie niższy niż 
w przypadku morskich energii wiatrowej i słonecznej. Dlaczego zatem technologii tej nie 
przyjęto z większym entuzjazmem?

Jak dotąd najważniejszy powód jest taki, że ani Unia Europejska, ani państwa członkowskie 
nie stworzyły modelu biznesowego promującego inwestycje prywatne. Podczas gdy podmioty 
rozwijające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych są dotowane dzięki użytkownikom 
energii elektrycznej, promowanie CCS uzależnione było niemal całkowicie od uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla, których ceny zostały wywindowane tak wysoko, że inwestorzy 
woleli poszukiwać alternatyw do ich zakupu, unikając emisji CO2. Wartość mechanizmu 
finansowania NER300 jest również bezpośrednio uzależniona od ceny dwutlenku węgla, 
której załamanie stanowiło zatem podwójny cios dla nadziei pokładanych w utworzeniu CCS.

Bez wątpienia cena dwutlenku węgla na poziomie 60–70 EUR za tonę znacznie
zmniejszyłaby potrzebę dotowania energii ze źródeł odnawialnych i sprzyjałaby 
inwestowaniu w CCS, ale najprawdopodobniej taki poziom nie zostanie osiągnięty jeszcze 
przez wiele lat. Niezbędne jest podejście alternatywne. Sprawozdawca przedstawił w 
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niniejszym sprawozdaniu, w jakim kierunku mogłoby ono ewoluować i jakie działania będą 
potrzebne w tym celu.

Podkreśla on, że rozwijanie CCS jest uzależnione od wsparcia politycznego i finansowego 
państw członkowskich. Podczas gdy żadne państwo członkowskie nie musi przyjmować 
technologii wbrew swojej woli, sprawozdawca podważa założenie, że wszystkie rządy w UE 
wiedzą, jak osiągnąć cel obniżenia emisji CO2 do 2050 r. lub doceniły rolę, jaką CCS może tu 
odegrać. Częściowo z tego właśnie powodu sprawozdawca podkreśla, że prawodawstwo UE 
powinno nałożyć na każde państwo członkowskie obowiązek opublikowania orientacyjnej 
strategii określającej sposób osiągnięcia przyjętych założeń do roku 2050.

Nie wszystko pozostawić można w rękach sektora prywatnego. Państwa członkowskie, które 
doceniają potencjał CCS, powinny być gotowe do odegrania aktywnej roli w jego rozwijaniu. 
Będą musiały przewidzieć mechanizmy finansowe, takie jak taryfy gwarantowane tego 
samego rzędu, co przeznaczone na wspieranie energii ze źródeł odnawialnych. Być może 
będą musiały udzielić wsparcia w budowaniu sieci rurociągów oraz w identyfikacji i 
przygotowaniu składowisk. Być może będą musiały przyjąć wiodącą rolę w przekonaniu 
sceptyków, że składowanie CO2 stwarza dużo mniejsze zagrożenie niż wiele innych rodzajów 
działalności przemysłowej. Będą musieli zaakceptować współudział w ponoszeniu 
odpowiedzialności finansowej w razie problemów w zatwierdzonym przez nich miejscu 
składowania.

Chociaż państwa członkowskie powinny odgrywać wiodącą rolę, zawsze akceptowany był 
fakt, że cała UE ma odgrywać rolę w stymulowaniu rozwoju CCS oraz zapewnieniu dzielenia 
się wiedzą dla wspólnej korzyści. Przy obecnym stanie rzeczy UE nie posiada już skutecznej 
strategii realizacji tego celu.

Sprawozdawca proponuje uzgodnienie wspólnego celu UE, aby skoncentrować się i zachęcić 
do wykorzystania ograniczonych dostępnych środków przeznaczonych na osiągnięcie tego 
celu. Sprawozdawca argumentuje, że musimy po prostu wspierać rozwijanie szeregu 
projektów przewodnich, jeżeli inicjatywa ma być promowana, przy mniejszych kosztach, a 
technologia ma zostać zaakceptowana jako realistyczna możliwość. Proponuje skromny cel 
polegający tym, by do roku 2020 wystarczająca liczba projektów CCS znalazła się w fazie 
realizacji lub opracowania, tak aby umożliwić składowanie 10 mln ton CO2 rocznie. Stanowi 
to jedną piątą ogólnego celu rocznego zalecanego przez Międzynarodową Agencję 
Energetyczną.

W perspektywie krótkoterminowej wymagane będzie dodatkowe źródło finansowania. 
Sprawozdawca opowiada się za utworzeniem funduszu innowacji przemysłowych ze środków 
pozyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Środki te mogłyby zostać 
przeznaczone nie tylko na wspieranie CCS, ale także na rozwijanie innowacyjnych projektów 
w dziedzinie energii odnawialnej oraz wykorzystane do zmniejszenia ilości CO2 emitowanej 
przez sektory energochłonne.

Komisja Europejska oczekuje, że CCS zyska samodzielną rentowność do 2035 r., ale 
sprawozdawca uważa, że po 2020 r., na etapie poprzedzającym wprowadzenie do obrotu, 
źródłem wsparcia finansowego powinny być paliwa kopalne, które powodują emisję CO2. 
Zaleca stworzenie systemu certyfikacji CCS podobnego do tego, który funkcjonuje w 
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Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje system obligacji w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, lub podobnego do szwedzkiego lub norweskiego systemu certyfikacji. 
Sprawozdawca zaleca, aby obowiązek posiadania pewnej liczby certyfikatów CCS miał 
zastosowanie szczególnie w przypadku producentów i importerów paliw kopalnych.

Jeżeli CCS nie uzyska wsparcia finansowego, alternatywę stanowiłoby przyjęcie podejścia 
regulacyjnego. Sprawozdawca wolałby uniknąć wprowadzania rygorystycznych norm w 
zakresie emisji, ale zgadza się, że mogą one mieć ważną rolę do odegrania.

Parlament Europejski zyskał uznanie w 2008 r. w związku z propozycją utworzenia 
mechanizmu finansowego na rzecz CCS, który zapewnił poparcie Rady i Komisji. 
Sprawozdawca ma nadzieję, że posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą ponownie 
podjąć inicjatywę oraz że w niniejszym sprawozdaniu Parlament zaproponuje sposoby na 
zapewnienie zastosowania technologii, która odegra kluczową rolę w kontekście 
przeciwdziałania zagrożeniu, jakim jest globalne ocieplenie.


