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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest obecnie 
jedyną dostępną, zakrojoną na dużą skalę i poddającą się demonstracji technologią 
pozyskiwania dwutlenku węgla z paliw z myślą o produkcji niskoemisyjnej energii 
elektrycznej,

B. mając na uwadze, że w sektorze energetycznym istnieją alternatywy dla paliw kopalnych, 
natomiast w kilku sektorach przemysłowych, takich jak przemysł chemiczny, stalowy, 
rafineryjny czy cementowy, znaczne ograniczenia emisji są możliwe tylko dzięki CCS,

1. uważa, że CCS może umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie krajowych 
węglowych zasobów energetycznych w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu, 
przyczyniając się w ten sposób do dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw energii;

2. zauważa, że długoterminowa strategia energetyczna nieuwzględniająca CCS poważnie 
utrudnia krajowe, unijne i globalne próby zniwelowania zmian klimatycznych;

3. uważa, że obowiązkowy unijny cel dotyczący zastosowania energii odnawialnych osłabił 
inwestycje w CCS i z tego powodu wzywa do przyjęcia, zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE,  
neutralnego technologicznie podejścia do unijnych celów związanych z energią na rok 
2030 w celu stworzenia równych szans i zapewnienia skutecznej konkurencji między 
zróżnicowanymi, niskoemisyjnymi technologiami energetycznymi;

4. uważa, że wspieranie początkowych projektów, wyciąganie wniosków z 
dotychczasowych doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą to warunki konieczne dla 
opracowania szczegółowych ustaleń dotyczących długoterminowych środków 
wspierających CCS oraz że przyczynią się one do zmniejszenia kosztów wdrożenia CCS; 
wzywa w związku z tym do nieprzerwanej międzynarodowej współpracy między 
przemysłem, w tym innowacyjnymi MŚP, a instytucjami w celu stosowania najlepszych 
praktyk;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się głównymi przeszkodami 
hamującymi wdrażanie CCS poprzez przyznawanie pozwoleń i funduszy, tworzenie 
zasobów umiejętności związanych z CCS, a także rozwijanie i testowanie technologii 
efektywnego wychwytywania, transportu i przechowywania dwutlenku węgla;

6. uważa, że środki zachęty i działania w ramach polityki powinny koncentrować się 
zarówno na działaniach demonstracyjnych związanych z CCS, jak i na dalszych, 
długoterminowych projektach operacyjnych oraz że powinny one gwarantować większą 
pewność inwestycji sektora prywatnego; uważa ponadto, że środki zachęty i działania w 
ramach polityki powinny być efektywnie rozłożone zarówno w sektorze produkcji energii, 
jak i w procesach produkcji przemysłowej w ramach CCS;
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7. uważa, że niskie ceny dwutlenku węgla spowodowane przez system handlu emisjami UE 
oraz wynikające z nich dochody generowane ze sprzedaży uprawnień zgodnie z rezerwą 
dla nowych instalacji według systemu handlu emisjami (NER300), nie stworzyły 
atrakcyjnego uzasadnienia biznesowego dla długoterminowych inwestycji sektora 
prywatnego w CCS; 

8. mając na uwadze, że debata na temat długoterminowej reformy strukturalnej systemu 
handlu emisjami jest nadal w toku, wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przedstawienia uzupełniających działań politycznych, które doprowadzą do pierwszych 
projektów operacyjnych CCS w UE do roku 2020;

9. uważa, że wsparcie na poziomie UE powinno, między innymi, być kontynuowane poprzez 
europejską inicjatywę przemysłową CCS oraz „Horyzont 2020”;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podnoszenia świadomości publicznej 
dotyczącej CCS, uważa także, że szersze zrozumienie CCS ma zasadnicze znaczenie dla 
akceptacji społecznej i jednocześnie dla wdrażania CCS. 

11. obawia się, że art. 6 protokołu londyńskiego utrudni transgraniczny transport odpadów 
powstałych w związku z CCS, a także ograniczy potencjał CCS w państwach 
członkowskich nieposiadających możliwych do zidentyfikowania składowisk; z uwagi na 
to, wzywa umawiające się strony do znalezienia rozwiązania, takiego jak ratyfikacja 
poprawki z 2009 r. do art. 6, w celu uniknięcia powstania barier dla rozwoju CCS.


