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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pytania budzi również bardzo krótki okres etapu poszukiwań, który obejmuje między innymi 
próby zatłaczania niewielkich ilości CO2, aby wzbogacić badania poprzedzające wniosek o 
pozwolenie na składowanie. Doświadczenie w dziedzinie badań nad miejscami składowania 
gazu ziemnego wydaje się wskazywać, że często w określonym kontekście geologicznym 
okres poszukiwań powinien być znacznie dłuższy.
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Należy przeprowadzić więcej badań nad ewentualnym oddziaływaniem składowania CO2 na 
środowisko i wycieków do środowiska morskiego i lądowego. Wydaje się, że 
najdelikatniejsze kwestie będą dotyczyć praw własności i odpowiedzialności w przypadku 
wycieku.

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wychwytywanie i geologiczne 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
stanowi sposób złagodzenia zmian klimatu. 
Proces ten polega na wychwytywaniu 
dwutlenku węgla (CO2) z instalacji 
przemysłowych, jego transporcie na 
składowisko i zatłoczeniu do odpowiedniej 
formacji geologicznej w celu stałego 
składowania. 

(4) Wychwytywanie i geologiczne 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
stanowi sposób złagodzenia zmian klimatu. 
Proces ten polega na wychwytywaniu 
dwutlenku węgla (CO2) z instalacji 
przemysłowych, jego transporcie na 
składowisko i zatłoczeniu do odpowiedniej 
formacji geologicznej w celu stałego 
składowania. W celu zapewnienia, że w 
zakresie redukcji emisji osiągnięte zostaną 
przewidywane zyski z technologii 
składowania CO2 konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na 
zagwarantowanie, że technologia ta nie 
będzie wykorzystywana jako zachęta do 
zwiększania liczby stacji wykorzystujących 
paliwa konwencjonalne. 
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Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) (4a) Według szacunków 
przeprowadzonych na potrzeby analizy 
wpływu proponowanej dyrektywy w 2020 
r. będzie można składować 7 milionów ton 
CO2, a w 2030 r. nawet 160 milionów ton, 
pod warunkiem, że CCS będzie wspierany 
przez wspólnotowy system handlu 
uprawnieniami do emisji oraz przy 
założeniu, że redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 20% do 2020 r. 
Emisje CO2, których będzie można 
uniknąć w 2030 r. będą stanowiły około 
15% wymaganej redukcji w Europie.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w stosunku do poprawki z projektu sprawozdania, że dotychczas chodziło o 
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projekty pilotażowe, a nie demonstracyjne.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Oprócz ram legislacyjnych dla 
składowisk niezbędne jest jak najszybsze 
stworzenie zachęt dla dalszego rozwoju 
technologii, pomoc w uruchamianiu 
zakładów demonstracyjnych oraz ramy 
prawne stworzone przez państwa 
członkowskie dla zagwarantowania 
transportu CO2 w celu pomyślnego 
dokonywania postępów w dziedzinie 
stosowania technologii CCS.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że technologie CCS i zakłady demonstracyjne potrzebują więcej decyzji 
prawnych i większego wsparcia finansowego.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100
kiloton lub więcej. Ten próg wydawałby 
się również odpowiedni dla celów innych 
właściwych wspólnotowych przepisów 
prawnych. Nie należy zezwalać na 
składowanie CO2 w formacjach 
geologicznych wykraczających poza zakres 
terytorialny niniejszej dyrektywy i 
składowanie CO2 w słupie wody.

(14) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do geologicznego 
składowania CO2 na terytorium państw 
członkowskich, ich wyłącznych stref 
ekonomicznych i szelfu kontynentalnego. 
Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do projektów badawczych. Powinna jednak 
mieć zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 150
kiloton lub więcej. Ten próg powinien 
umożliwić wyłączenie istniejących lub 
planowanych projektów pilotażowych w 
dziedzinie badań i rozwoju w państwach 
członkowskich z zakresu niniejszej 
dyrektywy oraz wydawałby się również 
odpowiedni dla celów innych właściwych 
wspólnotowych przepisów prawnych. Nie 
należy zezwalać na składowanie CO2 w 
formacjach geologicznych wykraczających 
poza zakres terytorialny niniejszej 
dyrektywy i składowanie CO2 w słupie 
wody.

Uzasadnienie

Niektóre z największych projektów pilotażowych w dziedzinie badań i rozwoju inicjowanych 
obecnie w kilku krajach UE posiadają wydajność około 30MW dla całkowitego zatłoczenia 
wynoszącego ok. 120-140 kiloton. Próg proponowany przez Komisję Europejską nie pozwoli 
na wyłączenie takich projektów pilotażowych z zakresu niniejszej dyrektywy, co skutkować 
będzie tym, że dyrektywa może stać w sprzeczności z zezwoleniem uzyskanym przez władze 
krajowe na wydajność tych projektów pilotażowych w dziedzinie badań i rozwoju. Z tych 
względów należy koniecznie zwiększyć proponowany przez Komisję próg 100 kiloton do 150 
kiloton.

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z tym dane miejsce może być 
wybrane jako składowisko, tylko jeśli nie 
istnieje istotne ryzyko wycieku, i jeśli w 
żadnym przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

(15) Państwa członkowskie powinny 
zachować prawo do wskazania na swoim 
terytorium obszarów, na których można 
lokalizować składowiska. Wybór 
odpowiedniego składowiska ma kluczowe 
znaczenie, aby zapewnić, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe. W 
związku z powyższym przy wyborze 
terenów składowania państwa 
członkowskie powinny dysponować 
możliwością wzięcia pod uwagę ich 
charakterystyki geologicznej, np. 
sejsmiczności, w sposób możliwie 
najbardziej obiektywny i wydajny. Dane 
miejsce może być wybrane jako 
składowisko, jeśli nie istnieje istotne 
ryzyko wycieku, i jeśli w żadnym 
przypadku nie odnotuje się 
prawdopodobnego wpływu na środowisko 
lub zdrowie, co należy stwierdzić przez 
opis i ocenę potencjalnego kompleksu 
składowania CO2 zgodnie z określonymi 
wymaganiami.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny posiadać możliwość wyboru składowisk, ponieważ są one 
najlepiej poinformowane o specyficznych lokalnych cechach geologicznych i w świetle tych 
informacji mogą najlepiej zadecydować o miejscu dokonania niezbędnych inwestycji. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
określić, w jakich przypadkach potrzebne 
są poszukiwania, aby uzyskać informacje 
niezbędne w celu wyboru lokalizacji 
składowiska. Tego rodzaju poszukiwania 
powinny podlegać wymaganiom 

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

dotyczącym pozwoleń. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić dostęp do 
procedur udzielania pozwoleń na 
poszukiwania wszystkim podmiotom 
posiadającym niezbędne możliwości, a 
także zagwarantować udzielanie pozwoleń 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących, opublikowanych 
kryteriów. Aby chronić i wspierać 
inwestycje w poszukiwania, pozwolenia na 
poszukiwania należy udzielać 
w odniesieniu do obszaru o ograniczonej 
pojemności i na trzyletni okres, który 
można następnie przedłużać na kolejne 
trzyletnie okresy tak długo, jak to 
konieczne, aby przeprowadzić działania, 
na które wydano pozwolenie na 
poszukiwania i podczas którego posiadacz 
pozwolenia powinien mieć wyłączne 
prawo do poszukiwania potencjalnych 
kompleksów składowania CO2. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
nie dopuszcza się konkurujących ze sobą 
zastosowań kompleksu w tym czasie. 
Jeżeli działalność nie ma miejsca, 
państwa członkowskie powinny 
zagwarantować wycofanie pozwolenia na 
poszukiwania i możliwość udzielenia go 
innym podmiotom.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

(17) Składowisk nie wolno eksploatować 
bez pozwolenia na składowanie. 
Pozwolenie na składowanie powinno być 
głównym instrumentem zapewniającym 
spełnienie zasadniczych wymagań 
dyrektywy i tym samym geologiczne 
składowanie w sposób bezpieczny dla 
środowiska. Przeprowadzone 
poszukiwania i konieczne w związku z 
nimi inwestycje, uzasadniają oczekiwanie 
posiadacza pozwolenia na poszukiwania, 
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że będzie on posiadaczem pozwolenia na 
składowanie.

Uzasadnienie

Stworzenie zachęt do prowadzenia poszukiwań.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszystkie projekty pozwoleń na 
składowanie należy przekazać Komisji, tak 
by mogła ona wydać opinię na temat 
projektów pozwoleń w ciągu sześciu
miesięcy od ich otrzymania. Organy 
krajowe powinny wziąć tę opinię pod 
uwagę, podejmując decyzję odnośnie do 
pozwolenia, i powinny uzasadnić wszelkie 
rozbieżności w stosunku do opinii 
Komisji. 

(18) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przedstawienia Komisji 
projektu pozwolenia na składowanie, a 
Komisja może wydać opinię w ciągu trzech
miesięcy od daty przedstawienia projektu.

Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie, 
a także we wzmacnianiu zaufania 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

Przegląd na poziomie Wspólnoty powinien 
pomóc w zapewnianiu spójności wdrożenia 
wymagań dyrektywy w całej Wspólnocie, 
a także we wzmacnianiu zaufania 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Właściwy organ powinien dokonać 
weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
wycieków, jeśli sprawozdania dostarczone 
przez operatorów lub przeprowadzone 
kontrole wykazały niezgodność z 

(19) Właściwy organ powinien dokonać 
weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania
informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wystąpieniu 
wycieków, jeśli sprawozdania dostarczone 
przez operatorów lub przeprowadzone 
kontrole wykazały niezgodność z 
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warunkami pozwolenia, lub w przypadku 
uzyskania informacji o wszelkich innych 
naruszeniach warunków pozwolenia przez 
operatora. Po wycofaniu pozwolenia 
właściwy organ powinien wydać nowe 
pozwolenie lub zamknąć składowisko. W 
międzyczasie właściwy organ powinien 
przejąć odpowiedzialność za składowisko, 
w tym wszelkie dalsze zobowiązania 
prawne. W możliwym zakresie należy
zapewnić zwrot kosztów przez byłego 
operatora.

warunkami pozwolenia, lub w przypadku 
uzyskania informacji o wszelkich innych 
naruszeniach warunków pozwolenia przez 
operatora. Po wycofaniu pozwolenia 
właściwy organ powinien wydać nowe 
pozwolenie lub zamknąć składowisko. W 
międzyczasie właściwy organ powinien 
przejąć odpowiedzialność za składowisko, 
w tym wszelkie dalsze zobowiązania 
prawne. Należy zapewnić zwrot kosztów 
przez byłego operatora.

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ przejmuje odpowiedzialność za składowisku ze wzgledu na 
nieprawidłowości, wycieki lub braki ze strony operatora, operator powinien nadal ponosić 
koszty.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Monitorowanie jest niezbędne celem 
dokonania oceny, czy zatłoczony CO2
zachowuje się w oczekiwany sposób, czy 
pojawiła się migracja lub wyciek i czy 
dany wyciek ma szkodliwy wpływ na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. W tym 
celu państwa członkowskie muszą 
zagwarantowć, że w fazie operacyjnej 
operator monitoruje kompleks składowania 
CO2 i instalacje zatłaczające na podstawie 
planu monitorowania opracowanego 
zgodnie z określonymi wymaganiami 
dotyczącymi monitorowania. Plan należy 
dostarczyć właściwemu organowi, który 
dokona jego zatwierdzenia. Specjalne 
wymogi dotyczące planu monitorowania 
muszą być zgodne z wymogami 
określonymi w dyrektywie2003/87/WE. 
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Odpowiedzialność za składowisko, w 
tym wszelkie późniejsze zobowiązania 
prawne, należy przekazać właściwemu 
organowi, jeśli i gdy wszystkie dostępne 
dowody wskazują na to, że składowany 
CO2 będzie związany w pełni i na stałe, a 
wymogi określone w pozwoleniu na 
składowanie są spełniane. W tym celu 
operator powinien sporządzić 
sprawozdanie potwierdzające wypełnienie 
kryterium i złożyć je właściwemu 
organowi w celu zatwierdzenia 
przekazania. Komisja może wydać opinię o 
charakterze doradczym na temat 
projektów decyzji o zatwierdzeniu w ciągu 
trzech miesięcy od daty ich przedłożenia. 
Przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie na poziomie Wspólnoty 
powinien pomóc zapewnić spójność 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także wzmocnić zaufanie 
społeczeństwa do CCS, szczególnie w 
początkowej fazie wdrażania dyrektywy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy ustanowić przpisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 

(28) Należy ustanowić przepisy finansowe, 
aby zwiększyć pewność, że zamknięcie i 
zobowiązania wynikające z zamknięcia, 
zobowiązania wynikające z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, a także 
zobowiązania wynikające z niniejszej 
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dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie wnioskodawca 
utworzy rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed wykorzystaniem 
składowiska wnioskodawca utworzy 
rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konieczne są przepisy zapewniające, 
że w przypadku transgranicznego 
transportu CO2, transgranicznych 
składowisk lub transgranicznych 
kompleksów składowania CO2 właściwe 
organy w zainteresowanych państwach 
członkowskich łącznie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i 
wszelkich innych wspólnotowych 
przepisów prawnych.

(30) Konieczne są przepisy zapewniające, 
że w przypadku transgranicznego 
transportu CO2, transgranicznych 
składowisk lub transgranicznych 
kompleksów składowania CO2 właściwe 
organy w zainteresowanych państwach 
członkowskich łącznie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy 
i wszelkich innych wspólnotowych 
przepisów prawnych, a także wszystkich 
umów międzynarodowych, których 
państwa członkowskie lub Wspólnota są 
stronami.

Uzasadnienie

W przypadku transgranicznego transportu CO2 i transgranicznych składowisk wszystkie 
państwa członkowskie oraz ich obywatele powinni aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu 
odpowiednich decyzji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Właściwy organ powinien założyć i 
prowadzić rejestr wszystkich zamkniętych 
składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego, które właściwy 
organ krajowy musi uwzględniać w 
powiązanych procedurach planowania i 
wydawania pozwoleń. Ten rejestr również
należy zgłosić Komisji.

(31) Właściwy organ powinien założyć i 
prowadzić rejestr wszystkich 
eksploatowanych i zamkniętych 
składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego, które właściwy 
organ krajowy musi uwzględniać w 
powiązanych procedurach planowania i 
wydawania pozwoleń. Ten rejestr również 
należy zgłosić Komisji.
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Uzasadnienie

Ponieważ eksploatacja składowisk może trwać bardzo długo, konieczne jest posiadanie 
rejestru takich składowisk, co służy zarówno bezpieczeństwu, jak i przejrzystości.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przejście na niskoemisyjną produkcję 
energii wymaga dokonania nowych 
inwestycji w produkcję energii z paliw 
kopalnych w taki sposób, aby umożliwić 
znaczne redukcje emisji. W tym celu 
należy zmienić dyrektywę 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

(37) Przejście na niskoemisyjną produkcję 
energii wymaga przede wszystkim
dokonania nowych inwestycji w produkcję 
alternatywnych form energii, takich jak 
energia odnawialna, oraz w dalszej 
kolejności energii z paliw kopalnych w 
taki sposób, aby umożliwić znaczne 
redukcje emisji. W tym celu należy 
zmienić dyrektywę 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, aby 
zobowiązać wszystkie zakłady spalania, 
którym udzielono pierwotnej licencji na 
budowę lub pierwotnej licencji operacyjnej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 
do posiadania na terenie zakładu 
odpowiedniej powierzchni celem instalacji 
urządzeń niezbędnych do wychwytywania 
i sprężania CO2, a także do oceny 
dostępności odpowiednich składowisk i 
sieci transportowych oraz technicznej 
wykonalności modernizacji pod kątem 
wychwytywania CO2. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

permanentne i bezpieczne związanie CO2
w taki sposób, aby zapobiec w możliwie 
najszerszym stopniu negatywnemu 
wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „składowisko” oznacza określoną 
formację geologiczną wykorzystywaną do 
geologicznego składowania CO2;

(3) „składowisko” oznacza określoną część 
formacji geologicznej, odpowiednią do 
geologicznego składowania CO2;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „wyciek” oznacza każde uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2;

(5) „wyciek” oznacza znaczne uwolnienie 
CO2 z kompleksu składowania CO2;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie i dostosowanie do opisu Komisji odwołującego się do specjalnego raportu 
IPCC w sprawie CCS.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „pozwolenie na poszukiwania” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na poszukiwania, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

(8) „pozwolenie na poszukiwania” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na poszukiwania w formacji geologicznej, 
która została uznana za odpowiednią 
zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 4, wydaną przez właściwy organ 
zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że pozwolenia na poszukiwania można przyznać jedynie po spełnieniu 
kryteriów wyboru miejsca.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „pozwolenie na składowanie” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na geologiczne składowanie CO2 w 
składowisku, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

(10) „pozwolenie na składowanie” oznacza 
pisemną i uzasadnioną decyzję zezwalającą 
na geologiczne składowanie CO2 w 
składowisku, zawierającą wszystkie 
elementy wymagane na mocy art. 9, 
wydaną przez właściwy organ zgodnie z 
wymaganiami niniejszej dyrektywy; 

Uzasadnienie

Aby definicja była spójna i pełna, powinna ona zawierać tekst dotyczący zawartości 
pozwolenia na składowanie. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
niezgodną z pozwoleniem na składowanie, 
która może mieć znaczny wpływ na 
środowisko powietrzne, lądowe i wodne, a 
także na zdrowie i bezpieczeństwo;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zminimalizować
wydostawanie się CO2 z kompleksu 
składowania CO2;

(17) „działania korygujące” oznaczają 
wszelkie działania podjęte w celu 
skorygowania istotnych nieprawidłowości 
lub w celu zamknięcia wycieków, aby 
uniemożliwić lub zatrzymać wydostawanie 
się CO2 z kompleksu składowania CO2;
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „jednostka hydrauliczna” oznacza 
hydraulicznie połączoną przestrzeń 
porową, gdzie ciśnienie połączenia może 
być mierzone środkami technicznymi.

Uzasadnienie

Eksploatacja różnych instalacji do składowania na tej samej jednostce hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia eksploatowane na jednostce hydraulicznej. W danym 
okresie na jednej jednostce hydraulicznej można wydawać pozwolenia na składowanie tylko 
jednemu operatorowi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na składowiska wybiera się wyłącznie 
formacje geologiczne, jeśli w ramach 
proponowanych warunków użytkowania 
nie istnieje istotne ryzyko wycieku i jeśli 
mało prawdopodobny jest negatywny
wpływ na środowisko powietrzne, lądowe i 
wodne lub na zdrowie i bezpieczeństwo. 
Wybrane składowisko nie powinno 
stanowić zagrożenia dla innych opcji 
energetycznych, takich jak źródła 
odnawialne lub bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
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procedury udzielania pozwoleń na 
poszukiwania były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych kryteriów.

procedury udzielania pozwoleń na 
poszukiwania były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych i niedyskryminujących
kryteriów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie zakłóceń konkurencji na wewnętrznym rynku 
składowania CO2.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Pozwolenia na poszukiwania są 
udzielane w odniesieniu do obszaru 
o ograniczonej pojemności oraz na okres 
trzech lat, w celu przeprowadzenia 
działań, których dane pozwolenie dotyczy.

Okres ważności pozwolenia na 
poszukiwania można przedłużać na 
kolejne trzyletnie okresy tak długo, jak to 
koniecznie do przeprowadzenia działań, 
których dane pozwolenie dotyczy, 
szczególnie, jeśli wiadomo, że posiadać 
pozwolenia podejmował stałe wysiłki 
poszukiwawcze.
Przed udzieleniem pozwoleń na 
poszukiwanie państwa członkowskie 
dokonują ustaleń w celu 
zagwarantowania, że pozwolenia nie są 
nielegalnie wykorzystywane do 
blokowania inwestycji.

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 
konkurujących zastosowań.

4. Posiadaczowi pozwolenia na 
poszukiwania przysługuje wyłączne prawo 
do prowadzenia poszukiwań w 
potencjalnym kompleksie składowania 
CO2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w okresie obowiązywania pozwolenia 
kompleks nie był wykorzystywany do 
konkurujących zastosowań. Po tym okresie 
pozwolenie na poszukiwania jest 
przekształcane w pozwolenie na 
składowanie CO2 lub jest unieważniane 
dla całego obszaru, którego dotyczyło.

Uzasadnienie

 Poszukiwania wiążą się z wysokimi kosztami. Aby stworzyć bodźce inwestycyjne, trzeba 
zagwarantować, że uwieńczone sukcesem poszukiwania będą wiązały się z udzieleniem 
pozwolenia na składowanie CO2.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
składowanie były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych kryteriów.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
procedury udzielania pozwoleń na 
składowanie były dostępne wszystkim 
podmiotom posiadającym niezbędne 
możliwości, a także by pozwolenia były 
udzielane na podstawie obiektywnych, 
publikowanych i niedyskryminujących
kryteriów.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest stworzenie równych warunków oraz uniknięcie zakłóceń 
konkurencji na rynku składowania CO2.

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2α. Państwa członkowskie zachowują w 
poważnych przypadkach prawo do 
cofnięcia pozwolenia na składowanie. 
Odmowy tego rodzaju są właściwie 
motywowane.

Uzasadnienie

Władze państw członkowskich muszą mieć możliwość cofnięcia pozwoleń na składowanie, 
jeżeli istnieją ku temu poważne powody, takie jak niespełnienie przez wnioskodawcę 
niezbędnych warunków lub określonych obiektywnych kryteriów. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Posiadacz pozwolenia na składowanie
ma wyłączne prawo do składowania CO2
w określonym składowisku. Państwa 
członkowskie gwarantują, że w okresie 
ważności pozwolenia na składowanie nie 
zostanie wydane pozwolenie na 
jakiekolwiek konfliktowe wykorzystanie 
składowiska.

Uzasadnienie

Konieczność przypisania kompetencji i odpowiedzialności za zagrożenia.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) proponowany plan działań 
korygujących zgodnie z art. 16 ust. 2;

(6) proponowany plan działań 
korygujących zgodnie z art. 16 ust. 2, w 
tym środki ewakuacji w sytuacjach 
awaryjnych;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie, że w razie wypadku podjęte zostaną 
niezbędne środki ochrony życia ludzkiego.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) potwierdzenie zabezpieczenia 
finansowego lub innej równoważnej 
rezerwy wymaganej zgodnie z art. 19.

(9) potwierdzenie właściwego
zabezpieczenia finansowego lub innej 
równoważnej rezerwy wymaganej zgodnie 
z art. 19;

Uzasadnienie

Zabezpieczenie finansowe to ważne narzędzie służące zapewnieniu wypełniania przez 
operatorów swoich zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy, dlatego powinno ono zostać 
określone na właściwym poziomie.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

powierzone osobie fizycznej lub prawnej, 
która posiada wiarygodność oraz
możliwości finansowe, techniczne i
środowiskowe umożliwiające zarządzanie 
składowiskiem; zapewnia się rozwój 
zawodowy i techniczny, a także 
odpowiednie szkolenie dla tej osoby i 
wszystkich pracowników; 

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie wydano jakiegokolwiek innego 
pozwolenia z zakresu jednostki 
hydraulicznej;

Uzasadnienie

Eksploatacja różnych instalacji do składowania na tej samej jednostce hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia eksploatowane na jednostce hydraulicznej. W danym 
okresie na jednej jednostce hydraulicznej można wydawać pozwolenia na składowanie tylko 
jednemu operatorowi.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja wydała swoją opinię na temat 
projektu pozwolenia zgodnie z art. 10 ust. 
1; 

(2) na wniosek państw członkowskich
Komisja może wydać swoją opinię na 
temat projektu pozwolenia zgodnie z art. 
10 ust. 1;

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji i pomocniczość.

Poprawka 42
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) właściwy organ wziął tę opinię pod 
uwagę zgodnie z art. 10 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Obowiązkowa opinia Komisji wiąże się z dodatkową biurokracją.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) dokładną lokalizację i granice 
składowiska i kompleksu składowania 
CO2;

(2) dokładną lokalizację i granice 
składowiska, kompleksu składowania CO2
i jednostki hydraulicznej;

Uzasadnienie

Eksploatacja różnych instalacji do składowania na tej samej jednostce hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia eksploatowane na jednostce hydraulicznej. W danym 
okresie na jednej jednostce hydraulicznej można wydawać pozwolenia na składowanie tylko 
jednemu operatorowi.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) obowiązek rozpoczęcia składowania 
w terminie dwóch lat od otrzymania 
pozwolenia na składowanie;
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie przez Komisję

Przekazanie projektów pozwoleń na 
składowanie i odrzuconych wniosków

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich projektach pozwoleń 
na składowanie, wnioskach o pozwolenie 
na składowanie i wszelkich innych 
materiałach wziętych pod uwagę przez 
właściwy organ w czasie podejmowania 
swojej wstępnej decyzji. W ciągu sześciu
miesięcy od ich przekazania Komisja może 
wydać opinię na temat projektu 
pozwolenia.

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich wstępnych 
pozwoleń na składowanie, wnioskach o 
pozwolenie i wszelkich innych materiałach 
wziętych pod uwagę przez właściwy organ 
w czasie podejmowania swojej wstępnej 
decyzji. W ciągu trzech miesięcy od ich 
przekazania Komisja może wydać opinię o 
charakterze doradczym na temat projektu 
pozwolenia.

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

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o przyznanych pozwoleniach na 
składowanie CO2 lub o odrzuconych 
wnioskach o pozwolenie na składowanie.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia specjalne ilościowe 
i jakościowe wskaźniki środowiskowe, a 
także pułap cen, którego przekroczenie 
stanowi „istotną zmianę”. Wskaźniki 
ilościowe i jakościowe ustanawiane są w 
ramach procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą, o której mowa w 
art. 28 ust. 2.

Uzasadnienie

Termin „istotna zmiana” jest niejasny i dlatego wskaźniki jakościowe i ilościowe powinny być 
wprowadzane przez Komisję.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania. Stężenie 
tych substancji powinno być poniżej 
poziomów, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na integralność składowiska i 
powiązanej infrastruktury transportowej, a 
także stanowić istotne ryzyko dla 
środowiska lub naruszać wymagania 
obowiązujących wspólnotowych przepisów 
prawnych.

1. Strumień CO2 składa się głównie z 
dwutlenku węgla. W związku z tym 
zabrania się dodawania odpadów i innych 
substancji w celu usunięcia tych odpadów 
lub innych substancji. Strumień CO2 może 
jednak zawierać śladowe substancje 
powiązane, pochodzące ze źródła, procesu 
wychwytywania lub zatłaczania oraz 
substancje niezbędne do transportu ze 
względu na wymogi bezpieczeństwa. 
Stężenie tych substancji określane jest na 
podstawie specjalnych specyfikacji 
ilościowych i jakościowych oraz powinno 
być poniżej poziomów, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na integralność 
składowiska i powiązanej infrastruktury 
transportowej, a także stanowić istotne 
ryzyko dla środowiska lub naruszać 
wymagania obowiązujących 
wspólnotowych przepisów prawnych. 
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Komisja ustanawia specyfikacje ilościowe 
i jakościowe zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 28 ust. 2.

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że kryteria i procedury nie są jasne, ze względów bezpieczeństwa konieczne 
jest, aby pewne specyfikacje ilościowe i jakościowe były określane przez Komisję.

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku składowania 
geologicznego pod dnem morskim wymogi 
z zakresu monitoringu określone w ust. 1 
dostosowywane są odpowiednio do 
niepewności i utrudnień operacyjnych 
związanych z zarządzaniem technologią 
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CCS w środowisku morskim.

Uzasadnienie

Składowanie pod dnem morskim powinno być uważniej monitorowane z uwagi na związane z 
tym trudności, m.in. w zakresie wykrywania wycieków, oraz szczególną wrażliwość morskich 
ekosystemów.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania korygujące, o których mowa 
w ust. 1, zostają podjęte na podstawie 
planu działań korygujących dostarczonego 
właściwemu organowi i zatwierdzonego 
przez ten organ zgodnie z art. 7 ust. 6 i art. 
9 ust. 6.

2. Działania korygujące, o których mowa 
w ust. 1, zostają podjęte na podstawie 
planu działań korygujących dostarczonego 
właściwemu organowi i zatwierdzonego 
przez ten organ zgodnie z art. 7 ust. 6 i art. 
9 ust. 6. Informacja o takich działaniach 
przekazywana jest Komisji, a także 
podawana do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania przejrzystości należy informować Komisję Europejską oraz opinię 
publiczną o działaniach korygujących. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Adlib Express Watermark



AD\741971PL.doc 31/37 PE404.776v02-00

PL

operatora.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 - ustępy 1 do 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

3. Właściwy organ zgłasza ostateczną 
decyzję Komisji oraz, jeśli decyzja ta 
odbiega od opinii Komisji, uzasadnia ją.

3. Właściwy organ informuje Komisję o 
ostatecznej decyzji.

4. Wraz z decyzją o zatwierdzeniu, o której 
mowa w ust. 3, właściwy organ może 
przekazać operatorowi informację o 
zaktualizowanych wymaganiach 
dotyczących uszczelnienia składowiska i 

4. Wraz z decyzją o zatwierdzeniu, o której 
mowa w ust. 3, właściwy organ może 
przekazać operatorowi informację o 
zaktualizowanych wymaganiach 
dotyczących uszczelnienia składowiska i 
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usunięcia instalacji zatłaczających zgodnie 
z art. 17 ust. 2 i 3. Przekazanie 
odpowiedzialności następuje po 
uszczelnieniu składowiska i usunięciu 
instalacji zatłaczających.

usunięcia instalacji zatłaczających zgodnie 
z art. 17 ust. 2 i 3. Przekazanie 
odpowiedzialności następuje po 
uszczelnieniu składowiska i usunięciu 
instalacji zatłaczających.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania. W przypadku stwierdzenia 
wycieku lub istotnych nieprawidłowości 
monitorowanie należy jednak podjąć 
ponownie w zależności od potrzeb, aby 
ocenić skalę problemu i skuteczność 
działań korygujących.

5. Po przekazaniu odpowiedzialności 
zgodnie z ust. 1–4 można zaprzestać 
monitorowania lub ograniczyć je. W 
przypadku stwierdzenia wycieku lub 
istotnych nieprawidłowości monitorowanie 
należy jednak podjąć ponownie w 
zależności od potrzeb, aby ocenić skalę 
problemu i skuteczność działań 
korygujących.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na 
składowanie przez wnioskodawcę w 
formie zabezpieczenia finansowego lub 
innego równoważnego, w sposób, który 
określają państwa członkowskie, tak aby 
umożliwić wypełnienie wszystkich 
zobowiązań wynikających z pozwolenia 
wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w tym procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw po 
przyznaniu pozwolenia na składowanie 
przez wnioskodawcę w formie 
zabezpieczenia finansowego lub innego 
równoważnego, w sposób, który określają 
państwa członkowskie, tak aby umożliwić 
wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z pozwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym 
procedur zamknięcia i środków po 
zamknięciu, jak również wszelkich 
zobowiązań wynikających z włączenia w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Uzasadnienie

Zapobieżenie powstawaniu zbędnych kosztów.

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych.

W przypadku transgranicznego transportu 
CO2, transgranicznych składowisk lub 
transgranicznych kompleksów składowania 
CO2 właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich wspólnie spełniają 
wymagania niniejszej dyrektywy i innych 
odnośnych wspólnotowych przepisów 
prawnych. W przypadku składowisk 
ponadgranicznych za właściwy organ 
odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń 
uznaje się władze państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajdować się ma największa część 
składowiska.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące zakresu odpowiedzialności.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki. Takie 
działania, mające na celu zmianę 
nieistotnych elementów niniejszej 
dyrektywy, są podejmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Komisja może przedstawić poprawki do 
załączników. Takie działania, mające na 
celu zmianę nieistotnych elementów 
niniejszej dyrektywy, są podejmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 58

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

1a. Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, aby spalarnie o mocy nie 
mniejszej niż 300 megawatów i 
produkujące energię, w przypadku 
których wniosek o pozwolenie na 
uruchomienie został złożony po wejściu w 
życie dyrektywy XX/XX/WE, miały 
obowiązek stosowania najlepszej 
dostępnej technologii pod względem 
wydajności, aby zoptymalizować użycie 
paliw kopalnych i skompensować utratę 
wydajności związaną z wprowadzeniem 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2.

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Na podstawie zdobytego 
doświadczenia w związku z 
wychwytywaniem, sekwestracją 
geologiczną i transportem węgla oraz w 
świetle zmian sytuacji międzynarodowej, 
Komisja przedstawi nowy wniosek do dnia 
31 grudnia 2015 r.
W nowym wniosku należy wyznaczyć datę, 
od której wszelkie nowe spalarnie o mocy 
wynoszącej co najmniej 300 megawatów 
zostaną wyposażone w urządzenie do 
wychwytywania i składowania CO2, a 
także okres przejściowy na stopniowe 
dostosowanie istniejących instalacji.

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[jednego roku]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
[dwóch lat po opublikowaniu]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami. Zezwala się na odstępstwa od 
jednego lub więcej wskazanych kryteriów, 
jeśli tylko nie wpływają one na zdolność 
do opisu i oceny zapewniającej 
potwierdzenia zgodnie z art. 4.

Opisu i oceny składowisk, o których mowa 
w art. 4, należy dokonywać w czterech 
etapach, zgodnie z wymienionymi poniżej 
kryteriami i w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki. Zezwala się na 
odstępstwa od jednego lub więcej 
wskazanych kryteriów, jeśli tylko nie 
wpływają one na zdolność do opisu i oceny 
zapewniającej potwierdzenia zgodnie z art. 
4.

Uzasadnienie

Completion.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – Etap 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku;

h) terenów otaczających kompleks 
składowania CO2, na które może wpłynąć 
przechowywanie CO2 w składowisku oraz 

Adlib Express Watermark



PE404.776v02-00 36/37 AD\741971PL.doc

PL

określenie wielkości jednostki 
hydraulicznej;

Uzasadnienie

Eksploatacja różnych instalacji do składowania na tej samej jednostce hydraulicznej siłą 
rzeczy wpływa na inne urządzenia eksploatowane na jednostce hydraulicznej. W danym 
okresie na jednej jednostce hydraulicznej można wydawać pozwolenia na składowanie tylko 
jednemu operatorowi.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – Etap 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem węglowodorów, 
geotermalnym wykorzystaniem poziomów 
wodonośnych);

k) potencjalnych interakcji z innymi 
działaniami (np. poszukiwaniem, 
produkcją i składowaniem 
węglowodorów), a w szczególności 
konkurencji ze źródłami energii 
odnawialnej (np. geotermalnym 
wykorzystaniem poziomów 
wodonośnych);

Uzasadnienie

Wykorzystanie składowiska CO2 nie powinno wiązać się z zagrożeniem ani dla odnawialnych 
źródeł energii, w przypadku których WE ma wiążący cel, ani dla innych opcji, które mają 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw.
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