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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 
85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 
2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0018),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0040/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 
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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.

zgodnie z proponowanymi warunkami 
użytkowania nie jest spodziewane 
jakiekolwiek ryzyko wycieku, który 
mógłby mieć szkodliwy wpływ na zdrowie 
ludzkie lub środowisko naturalne, co 
należy stwierdzić przez opis i ocenę 
potencjalnego kompleksu składowania CO2 
zgodnie z określonymi wymaganiami.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „istotne” dopuszcza pewien stopień niepewności. Niedopuszczalne byłoby udzielenie 
komercyjnego pozwolenia na składowanie, jeżeli spodziewany (definicja z Oxford English 
Dictionary – „uważany za prawdopodobny”) byłby wyciek, który mógłby mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Projekty pozwoleń na składowanie są 
przyznawane przez właściwy organ w 
każdym państwie członkowskim. Komisja 
ma maksymalnie jeden miesiąc od dnia 
przyznania pozwolenia przez właściwy 
organ na zarejestrowanie sprzeciwu. W 
takim przypadku pozwolenie zostanie 
wstrzymane w oczekiwaniu na rezultat 
dyskusji. Kontrola na poziomie Wspólnoty 
powinien pomóc w zapewnianiu spójności 
wdrożenia wymagań dyrektywy w całej 
Wspólnocie, a także we wzmacnianiu 
zaufania społeczeństwa do CCS, 
szczególnie w początkowej fazie 
wdrażania dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

O ile opóźnienia proceduralne powinny zostać ograniczone do minimum, to 
niezagwarantowanie przez którekolwiek z państw członkowskich tego, że pozwolenia będą 
zapewniać bezpieczne składowanie CO2, może naruszyć zaufanie społeczeństwa do CCS w 
całej Europie. Dlatego też Komisja powinna mieć możliwość przeprowadzenia ostatecznej 
kontroli. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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.

(19) Właściwy organ powinien dokonać 
weryfikacji i w razie potrzeby 
zaktualizować lub wycofać pozwolenie, 
między innymi w przypadku uzyskania 
informacji o nieprawidłowościach lub 
wystąpieniu wycieków, które mogłyby w 
negatywny sposób oddziaływać na zdrowie 
ludzkie lub środowisko naturalne, jeśli 
sprawozdania dostarczone przez 
operatorów lub przeprowadzone kontrole 
wykazały niezgodność z 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.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „istotne” dopuszcza pewien stopień niepewności.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić w 
przypadku stwierdzenia wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. Po 
przekazaniu odpowiedzialności właściwy 
organ nie powinien żądać zwrotu kosztów 
od byłego operatora. 

(27) Po przekazaniu odpowiedzialności 
należy umożliwić zaprzestanie 
monitorowania, ale trzeba je wznowić w 
przypadku stwierdzenia wycieków lub 
istotnych nieprawidłowości. Po 
przekazaniu odpowiedzialności właściwy 
organ nie powinien żądać zwrotu kosztów 
od byłego operatora, chyba że w celu 
uzasadnienia przekazania 
odpowiedzialności przedstawiono 
nieprecyzyjne informacje.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
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.

(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 
dyrektywy do podjęcia działań 
korygujących w przypadku istotnych 
nieprawidłowości lub wycieków mogą być 
spełnione. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed rozpoczęciem 
procesu zatłaczania CO2 wnioskodawca 
utworzy rezerwy finansowe w formie 
zabezpieczenia finansowego lub 
równoważnego zabezpieczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

W zależności od sytuacji finansowej zaakceptowanego operatora nie ma konieczności 
określania wymogu tworzenia zabezpieczenia finansowego przed rozpoczęciem rzeczywistych 
prac.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
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, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć mechanizm rozstrzygania sporów, który umożliwiałby prowadzenie mediacji 
w sprawach dotyczących innych kwestii niż dostęp do sieci służących do transportu i 
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składowisk. Patrz nowy punkt 30 a preambuły poniżej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Państwa członkowskie powinny 
stworzyć mechanizm rozstrzygania sporów 
oraz ustanowić niezależny organ, aby 
umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów 
dotyczących dostępu do sieci służących do 
transportu i składowisk CO2, a także aby 
zapewnić mediację pomiędzy właściwym 
organem a posiadaczami pozwoleń na 
poszukiwania lub składowanie w 
przypadku różnic, które mogą w innym 
przypadku skutkować przedłużającymi się 
sporami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm rozstrzygania sporów zaproponowany przez Komisję w przypadku sieci służących 
do transportu powinien być także dostępny w odniesieniu do innych kwestii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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należy zgłosić Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Eksploatacja składowiska może trwać bardzo długo. Rejestry, które będą wykorzystywane 
jako źródło odniesienia do wielu innych celów, muszą być kompleksowe i obejmować 
zarówno eksploatowane, jak i zamknięte składowiska.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”). 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
prawne dla celów geologicznego 
składowania dwutlenku węgla (zwanego 
dalej „CO2”), co ma na celu przyczynienie 
się do walki ze zmianami klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że istnieje wyłącznie jeden powód, dla którego powinno się dążyć do 
podziemnego składowania CO2 i że ma to na celu uniknięcie jego uwolnienia do atmosfery, 
gdzie przyczyniłby się on do problemu globalnego ocieplenia. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Celem geologicznego składowania jest 
zapewnienie alternatywy dla uwalniania 
CO2 do atmosfery poprzez jego 
permanentne związanie i bezpieczne 
podziemne składowanie w taki sposób, aby 
zapobiec negatywnemu wpływowi na 
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zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa może być uznana za dopuszczalną jedynie wtedy, gdy będzie 
określać związanie CO2 w sposób permanentny i bezpieczny, który nie będzie miał 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów. 

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
geologicznego składowania CO2 dla celów 
badań, rozwoju lub testowania nowych 
produktów i procesów. Ma ona jednak 
zastosowanie do projektów 
demonstracyjnych, w ramach których 
planuje się łączne przechowywanie 100 
kiloton lub więcej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zdobyć doświadczenie w zakresie kontrolowania CCS poprzez regulację 
projektów demonstracyjnych proponowanych przez Radę Europejską. (Proponuje się to 
również w punkcie 14 preambuły).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie zezwala się na składowanie CO2 w 
formacjach geologicznych
wykraczających poza obszar, o którym 

3. Zezwala się na składowanie CO2 w 
kompleksach składowania
wykraczających poza obszar, o którym 
mowa w ust. 1, jedynie zgodnie z art. 11a i 
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mowa w ust. 1. w sposób zgodny z międzynarodowymi 
porozumieniami.

Or. en

Uzasadnienie

Formacja geologiczna może osiągać ogromne rozmiary i wykraczać poza obszar UE. 
Procedury określone w przedmiotowej dyrektywie powinny dotyczyć jedynie tych jej części, 
które wyznaczono jako kompleksy składowania.

Poprawkę tę należy uwzględniać wraz z proponowanym nowym art. 11a. Przedmiotowa 
dyrektywa nie powinna wykluczać wywozu CO2 w celu składowania pod warunkiem 
spełnienia surowych warunków i o ile nie pojawi się kwestia podmorskiego składowania 
sprzecznego z konwencją londyńską.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „składowisko” oznacza wyznaczony 
obszar w ramach formacji geologicznej 
wykorzystywanej do geologicznego 
składowania CO2; pojedyncze 
„składowisko” może obejmować 
wyznaczone obszary w ramach 
oddzielnych formacji geologicznych na 
różnych poziomach;

Or. en

Uzasadnienie

Składowisko może znajdować się tyko w jednej części znacznie większej formacji geologicznej 
i może obejmować formacje geologiczne na różnych poziomach.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „wyciek” oznacza każde dające się 
zmierzyć uwolnienie CO2 z kompleksu 
składowania CO2 na powierzchnię ziemi, 
do atmosfery lub hydrosfery, w razie 
konieczności potwierdzone przez systemy 
monitorowania wykorzystujące najlepsze 
dostępne technologie;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta nadaje definicji „wycieku” większą spójność z wytycznymi IPCC w sprawie 
najlepszych praktyk i ma na celu uniknięcie możliwego sporu na temat źródła lub rozmiarów 
uwolnionego CO2. „Hydrosfera” obejmuje oceany, jeziora oraz wszystkie wody na 
powierzchni Ziemi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 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 i określającą warunki ich 
przeprowadzenia, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 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 i określającą warunki takiego 
składowania, wydaną przez właściwy 
organ zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) „istotna zmiana” oznacza zmianę, 
która może powodować zwiększone ryzyko 
wycieku;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym założeniem musi być uniknięcie wycieku i wszelkiego ryzyka, jakie może on 
stanowić dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji powstających w procesie 

(12) „strumień CO2” oznacza strumień 
substancji zawierających przynajmniej 
90% dwutlenku węgla, powstających w 
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wychwytywania dwutlenku węgla; procesie wychwytywania, do którego w 
celu usunięcia nie może zostać dodany 
żaden odpad ani inna substancja;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to szczegółowa definicja mająca na celu uzupełnienie tej zaproponowanej w art. 12, aby 
niejednoznaczny termin „głównie” zastąpić definicją gwarantującą większą jasność. Poziom 
wyższy niż 90% mógłby być wymagany, jeżeli uwzględniono by jedynie proces 
wychwytywania po spalaniu, ale to mogłoby uniemożliwić rozwój obiecującej nowej 
technologii spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. Jednakże ze względu na fakt, że w tym 
przypadku równowaga byłaby osiągana przy pomocy gazów obojętnych takich jak argon, azot 
i tlen, nie powinno to stanowić problemu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo 
warunków składowiska, która wiąże się z 
ryzykiem wycieku;

(16) „istotna nieprawidłowość” oznacza 
każdą nieprawidłowość operacji 
zatłaczania lub składowania albo
funkcjonowania kompleksu składowania, 
która zwiększa ryzyko wycieku;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „istotnej nieprawidłowości” powinna odnosić się konkretnie do możliwości 
pojawienia się pod powierzchnią ziemi takiej sytuacji, która sugerowałaby rzeczywistą 
konieczność podjęcia działań korygujących, aby uniknąć ewentualnego przyszłego ryzyka lub 
wycieku.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 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, 
aby uniemożliwić lub zlikwidować wyciek;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta w bardziej przejrzysty sposób definiuje działania korygujące konieczne w 
przypadku wykrycia istotnych nieprawidłowości. Wyciek każdej ilości CO2, który może mieć 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne, jest niedopuszczalny.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 jest spodziewane jakiekolwiek ryzyko 
wycieku, który mógłby mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko 
naturalne.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten musi być bardziej sprecyzowany niż w wersji proponowanej przez Komisję.
Całkowicie niedopuszczalne byłoby udzielenie komercyjnego pozwolenia na składowanie, 
jeżeli spodziewany (definicja z Oxford English Dictionary – „uważany za prawdopodobny”) 
byłby wyciek, który mógłby mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko 
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naturalne.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odpowiedniość formacji geologicznej 
do wykorzystania jako składowisko należy 
określić przez opis i ocenę potencjalnego 
kompleksu składowania CO2 i 
otaczającego go terenu, zgodnie z 
kryteriami określonymi w załączniku I.

3. Odpowiedniość formacji geologicznej 
do wykorzystania jako składowisko należy 
określić przez opis i ocenę potencjalnego 
kompleksu składowania CO2 i 
otaczającego go terenu, zgodnie z 
kryteriami określonymi w załączniku I 
oraz przestrzegając najlepszych praktyk i 
wytycznych, które opracowuje Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Załączniki stanowią podstawowe ramy konieczne do oceny potencjalnego składowiska, jednak 
proces wdrażania zostanie ulepszony, a zaufanie zwiększy się, jeżeli wprowadzony zostanie 
wymóg przestrzegania najlepszych praktyk i opracowane zostaną wytyczne, mające na celu 
wsparcie właściwych organów w państwach członkowskich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Procedury te powinny uwzględniać fakt, 
że posiadacze pozwoleń na poszukiwania 
będą właścicielami danych uzyskanych 



PR\726692PL.doc 19/57 PE407.716v01-00

PL

podczas poszukiwań i będą mieli 
pierwszeństwo w przypadku, gdy będą 
ubiegać się o pozwolenie na składowanie 
przed wygaśnięciem pozwolenia na 
poszukiwania. Państwa członkowskie 
mogą wprowadzać wymogi dotyczące 
późniejszej sprzedaży lub transferu 
wszelkich danych uzyskanych w czasie 
obowiązywania pozwolenia na 
poszukiwania, aby ułatwić późniejszą
konkurencję w zakresie pozwolenia na 
składowanie w przypadku, gdy posiadacz 
pozwolenia na poszukiwania nie będzie 
ubiegał się o pozwolenie na składowanie 
lub jeżeli nie spełni on innych warunków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zlikwidować potencjał powstawania sprzeczności w procedurach proponowanych 
przez Komisję. O ile proces przyznawania pozwoleń na poszukiwania jak i następnie na 
składowanie powinien mieć charakter niedyskryminujący, nie będą istnieć żadne bodźce 
zachęcające do prowadzenia prac poszukiwawczych na zasadach komercyjnych, chyba że 
istnieć będzie prawdopodobieństwo, że zajmujące się tym podmioty będą także w stanie 
podjąć się składowania CO2 lub otrzymają wynagrodzenie za inwestycje. Procedura 
przyznawania pozwoleń na poszukiwania powinna zatem uwzględniać to, że jest ona 
bezpośrednio powiązana z procedurą późniejszego przyznania pozwoleń na składowanie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
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. Czas 
obowiązywania pozwolenia nie przekracza 
okresu koniecznego do przeprowadzenia 
poszukiwań potencjalnego składowiska, 
na które pozwolenie to zostało udzielone.
Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
czas obowiązywania pozwolenia pod 
warunkiem, że poszukiwania są 
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prowadzone zgodnie z jego wymogami.

Or. en

Uzasadnienie

Okres proponowany przez Komisję w wielu przypadkach będzie zbyt krótki. Można zakładać, 
że te państwa członkowskie, które udzielą pozwoleń na poszukiwania, będą rzeczywiście 
zainteresowane ułatwianiem bezpiecznego składowania CO2. W związku z tym określenie ich 
własnych wymogów dotyczących czasu obowiązywania pozwoleń na poszukiwania można
pozostawić w ich gestii bez obaw, że doprowadzi to do nadmiernych opóźnień.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 oraz aby 
interesy i prawa własności stron trzecich, 
posiadających wcześniej istniejące 
licencje na produkcję węglowodoru, węgla 
lub innych minerałów były przestrzegane i 
utrzymane po przyznaniu pozwoleń na 
poszukiwania składowiska CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie praw innych przedsiębiorstw działających na tym samym 
obszarze geograficznym.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pozwolenia na poszukiwania tracą 
ważność wraz z datą ich wygaśnięcia, 
chyba że przed tym terminem posiadacz 
zwróci się o przyznanie pozwolenia na 
składowanie w odniesieniu do tego 
samego obszaru zgodnie z art. 6.
Posiadacz pozwolenia na poszukiwania 
dysponuje wyłącznym prawem ubiegania 
się o przyznanie pozwolenia na 
składowanie zgodnie z art. 6 i 7 przed datą 
wygaśnięcia pozwolenia na poszukiwania.

Or. en

Uzasadnienie

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved. While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data. The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
żadne składowiska nie były eksploatowane 
bez pozwolenia na składowanie.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
żadne składowiska nie były eksploatowane 
bez pozwolenia na składowanie, by każde 
składowisko miało tylko jednego 
operatora oraz aby w czasie 
obowiązywania pozwolenia nie 
dopuszczano do sprzecznych sposobów 
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wykorzystania kompleksu składowania.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia całkowitej przejrzystości w odniesieniu do zadań i odpowiedzialności 
składowisko musi mieć tylko jednego operatora; należy to podkreślić szczególnie w celu 
uniknięcia ewentualnego konfliktu z posiadaczami praw z zakresu wydobycia ropy naftowej w 
przypadku składowania podmorskiego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
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. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 4a, 
państwa członkowskie ustanawiają
procedury udzielania pozwoleń na 
poszukiwania, które mają na celu 
zagwarantowanie, że są one dostępne 
wszystkim podmiotom posiadającym 
niezbędne możliwości, a także by 
pozwolenia były udzielane na podstawie 
obiektywnych, publikowanych kryteriów o 
charakterze niedyskryminującym.

Or. en

Uzasadnienie

W propozycjach Komisji istnieje potencjał powstawania sprzeczności w procedurach. O ile 
proces przyznawania kontraktów powinien w idealnym przypadku mieć charakter 
niedyskryminujący, to likwiduje to bodziec do prowadzenia prac poszukiwawczych. Poprawka 
ta musi zatem być uwzględniana w połączeniu z tą proponowaną do art. 5 ust. 2.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) nazwę i adres wnioskodawcy oraz –
jeśli jest odmienny – potencjalnego 
operatora;

(1) nazwę i adres potencjalnego operatora;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) potwierdzenie kompetencji 
technicznych wnioskodawcy lub
potencjalnego operatora;

(2) potwierdzenie kompetencji 
technicznych potencjalnego operatora;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie kompetencji technicznych organizacji, która będzie bezpośrednio 
odpowiedzialna za eksploatację.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) łączną ilość CO2, który ma być 
zatłaczany i składowany, a także 
potencjalne źródła, skład strumieni CO2, 
wskaźniki zatłaczania i ciśnienia, 
lokalizację instalacji zatłaczających i 
metody transportu;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta określa podstawowe informacje konieczne do przeprowadzenia odpowiedniej 
oceny.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) potwierdzenie sytuacji finansowej 
wnioskodawcy i jego zdolności do 
ustanowienia zabezpieczenia lub innej 
równoważnej rezerwy wymaganej zgodnie 
z art. 19 przed rozpoczęciem procesu 
zatłaczania CO2;

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów przedmiotowej dyrektywy zaświadczenie o sytuacji finansowej danego 
przedsiębiorstwa lub jego przedsiębiorstwa macierzystego powinno wystarczyć w momencie 
składania wniosku.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) proponowany plan informacji i 
konsultacji publicznych zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE, dążący do 
zagwarantowania, że w chwili złożenia 
wniosku oraz wszelkich jego weryfikacji 
opinia publiczna będzie miała dostęp do 
jak największej ilości informacji 
technicznych i informacji decyzyjnych 
oraz że opinia publiczna będzie miała 
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formalną możliwość przedstawienia uwag 
właściwemu organowi. 

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu wzmocnienie istniejących wymogów prawnych dotyczących 
udostępniania informacji odnoszących się do środowiska.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zarządzanie składowiskiem zostanie 
powierzone przedsiębiorstwu 
znajdującemu się w dobrej kondycji 
finansowej z poświadczonymi 
kompetencjami technicznymi;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest ustanowienie przejrzystych i prawnie wymagalnych zakresów 
odpowiedzialności. Z definicji kompetentne technicznie przedsiębiorstwo wyznaczy 
odpowiednich pracowników w celu bieżącego zarządzania danym składowiskiem.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku więcej niż jednego 
operatora zatłaczającego do tego samego 
połączonego hydrostatycznie systemu 
potencjalne interakcje związane z 
ciśnieniem mogą prowadzić do tego, że 
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obydwa składowiska jednocześnie będą w 
stanie spełnić wymogi niniejszej 
dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ musi zadbać o to, aby nie wydawać pozwoleń dwóm operatorom, którzy 
mogą wykorzystywać hydrostatycznie połączony kompleks składowania, zwłaszcza dlatego, że 
w sytuacji, gdy prowadzone będą równoczesne operacje zatłaczania, trudno będzie z całą 
pewnością określić sposób podziału odpowiedzialności.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) zgodnie z art. 10 lit. f) Komisja nie 
wydała żadnego komunikatu z 
zastrzeżeniami lub osiągnięto
porozumienie pomiędzy właściwym 
organem a Komisją, które zostało podane 
do wiadomości publicznej zgodnie z tym 
samym przepisem;

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie zaproponowane przez Komisję w celu zastąpienia art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 3 oraz 
dostosowania przepisów do nowego brzmienia art. 10.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) właściwy organ dostarczył wyjaśnienie 
i w stosownych przypadkach uzasadnienie 
wszystkim członkom społeczeństwa, którzy 
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poczynili określone i indywidualne uwagi 
w odniesieniu do wniosku i którzy podali 
swoje imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że właściwy organ będzie w pełni zobowiązany do 
uwzględniania konkretnych uwag, zaleceń i obaw przedstawianych przez członków 
społeczeństwa, działających w charakterze osób indywidualnych, a nie tylko jako 
sygnatariuszy petycji lub zorganizowanego lobby elektronicznego.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd projektów pozwoleń na 
składowanie przez Komisję

Zatwierdzanie pozwoleń na składowanie

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.

Państwa członkowskie wprowadzają 
następującą procedurę:

a) wnioskodawcy ubiegający się o 
pozwolenia na składowanie przekazują 
właściwemu organowi pełną wymaganą 
dokumentację w dwóch egzemplarzach;
b) po otrzymaniu dokumentacji od 
wnioskodawcy właściwy organ przekazuje 
Komisji szczegóły każdego wniosku o 
udzielenie pozwolenia oraz wszystkie inne 
materiały, które zostaną uwzględnione 
przez właściwy organ podczas 
podejmowania decyzji odnośnie do 
przyznania pozwolenia na składowanie;
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c) Komisja potwierdza właściwemu 
organowi otrzymanie wymaganej 
dokumentacji po jej uzyskaniu;
d) właściwy organ informuje Komisję o 
tym, czy i kiedy zatwierdzi wydanie 
pozwolenia na składowanie;
e) Komisja potwierdza otrzymanie 
informacji o zatwierdzeniu natychmiast 
po ich uzyskaniu;
f) w ciągu jednego miesiąca 
kalendarzowego od otrzymania informacji 
o zatwierdzeniu pozwolenia na 
składowanie Komisja może poinformować 
właściwy organ o swoich zastrzeżeniach, 
które opierają się na wymogach 
określonych w niniejszej dyrektywie; takie 
zastrzeżenia zawieszają pozwolenie do 
czasu osiągnięcia porozumienia pomiędzy 
właściwym organem a Komisją i 
przedstawienia go opinii publicznej;
g) pozwolenie na składowanie uznaje się 
za zatwierdzone, jeżeli w wyżej 
określonym terminie nie otrzymano tego 
typu zastrzeżeń od Komisji.

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby czas na poinformowanie właściwego organu o swojej decyzji wynosił 
sześć miesięcy. Jest to biurokratyczny koszmar i w oczywisty sposób nie można tego 
zaakceptować. 
Sprawozdawca jest zdania, że Komisja powinna mieć prawo przeprowadzenia ostatecznej 
kontroli, ponieważ nieodpowiednia ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w 
którymkolwiek z państw członkowskich mogłaby naruszyć zaufanie społeczeństwa do CCS w 
całej Europie. 
Procedura proponowana w tej poprawce umożliwia Komisji prowadzenie prac równolegle do 
prac właściwych organów państw członkowskich. 
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszelkie istotne zmiany wymagały nowego 
pozwolenia na składowanie wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszelkie istotne zmiany wymagały nowego 
pozwolenia na składowanie wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Pozwolenia 
na składowanie mogą być zmieniane w 
celu wprowadzania drobnych poprawek 
zgodnie z wytycznymi przygotowanymi 
przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki mają na celu zapewnienie większej pewności prawnej. Należy zauważyć, że art. 16 
umożliwia także właściwemu organowi, aby wymagał podjęcia działań zapobiegających 
wyciekowi lub aby samodzielnie podjął działania.

Informacje zgłaszane przez informatorów oraz pozyskiwane z innych źródeł również mogą 
zostać uwzględnione (3a). 

Właściwy organ nie powinien być zmuszony do czekania na przełom w negocjacjach, aby 
wymagać od operatora opłaty przed wykorzystaniem dostępnych funduszy.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ dokonuje weryfikacji i 
w razie potrzeby aktualizuje lub wycofuje 
pozwolenie na składowanie:

3. Właściwy organ dokonuje weryfikacji i 
w razie potrzeby aktualizuje lub wycofuje 
pozwolenie na składowanie lub też 
zobowiązuje posiadacza pozwolenia do 
podjęcia środków korygujących:

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 ust. 2.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w razie uzyskania informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wyciekach 
zgodnie z art. 16 ust. 1;

a) w razie uzyskania informacji o istotnych 
nieprawidłowościach lub wyciekach, które 
mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie 
ludzkie lub środowisko naturalne zgodnie 
z art. 16 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 ust. 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 podjęciu przez właściwy organ 
działań w celu weryfikacji, aktualizacji 
lub wycofania pozwolenia na składowanie 
zgodnie z ust. 3 właściwy organ wydaje 
nowe pozwolenie na składowanie lub 
zamyka składowisko zgodnie z art. 17 ust. 
1 lit. c). W tym ostatnim przypadku 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, w tym poprzez 
wykorzystanie zabezpieczenia 
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finansowego zgodnie z art. 19 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 ust. 2.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 11a
Wywóz CO2 do krajów trzecich w celu 
geologicznego składowania
1. W przypadku, gdy CO2 ma zostać 
wywiezione ze Wspólnoty do kraju 
trzeciego w celu geologicznego 
składowania, posiadacz CO2 składa do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego pochodzenia wniosek o 
zezwolenie na wywóz.
2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego pochodzenia zawiadamia 
właściwy organ państwa przeznaczenia w 
celu uzyskania zgody.
3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego pochodzenia może 
zezwolić na wywóz tylko wtedy, gdy:
a) właściwy organ państwa przeznaczenia 
udzielił zgody;
b) można zagwarantować, że geologiczne 
składowanie CO2 w kraju przeznaczenia 
będzie się odbywać zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie;
c) geologiczne składowanie CO2 jest w 
państwie przeznaczenia objęte systemem 
handlu przydziałami emisji, który jest 
połączony z unijnym systemem handlu 
przydziałami emisji, ustanowionym 
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zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE. 
4. Nie zezwala się na wywóz CO2 bez 
wyraźnej aprobaty ze strony Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie powinna wykluczać możliwości wywozu CO2 w celu 
geologicznego składowania w przypadkach, w których ustalenia dotyczące składowiska 
spełniają kryteria bezpieczeństwa równoważne z tymi obowiązującymi w UE.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 przynajmniej w 
90% 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, a także 
możliwe jest dodawanie pierwiastków 
śladowych ułatwiających monitoring i 
kontrolę migracji CO2. Stężenie tych 
substancji powinno być poniżej poziomów, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
integralność składowiska i powiązanej 
infrastruktury transportowej, a także 
stanowić ryzyko dla środowiska lub 
naruszać wymagania obowiązujących 
wspólnotowych przepisów prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „głównie” nie jest wystarczająco konkretne. Poziom wyższy niż 90% mógłby być 
wymagany, jeżeli uwzględniono by jedynie proces wychwytywania po spalaniu, ale to 
uniemożliwiłoby rozwój nowej technologii spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen.
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Jednakże ze względu na fakt, że w tym przypadku równowaga w strumieniu CO2 byłaby 
osiągnięta przy pomocy gazów obojętnych takich jak argon, azot i tlen, to nie powinno to 
stanowić problemu.

Słowo „istotne” również jest niedopuszczalne. Stężenie zanieczyszczeń, które przekraczałoby 
dopuszczalne normy i które stanowiłoby określony rodzaj zagrożenia, nie może być 
tolerowane.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
operatorzy monitorowali instalacje 
zatłaczające, kompleksy składowania CO2
(w tym chmurę CO2, jeśli to możliwe ) i –
w stosownych przypadkach – otaczające 
środowisko w celu:

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
operatorzy monitorowali instalacje 
zatłaczające, kompleksy składowania CO2
(w tym chmurę CO2) i – w stosownych 
przypadkach – otaczające środowisko w 
celu:

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej istotną częścią jakiegokolwiek planu monitorowania jest określenie, czy zaszły 
istotne zmiany we wzorach składowania CO2 (w szczególności czy doszło do migracji, która 
może prowadzić do wycieku), a także czy w związku z tym należy podjąć określone działania.

Monitorowanie chmury CO2 ma zasadnicze znaczenie, jeżeli należy spodziewać się wycieku, 
w związku z tym słowa „jeśli to możliwe” powinny zostać usunięte.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) kontrolowania ilości składowanego 
CO2;

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1, część wprowadzająca.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykrycia istotnego niekorzystnego 
wpływu na otaczające środowisko, 
populacje ludzkie lub użytkowników 
otaczającej biosfery;

d) wykrycia niekorzystnego wpływu na 
otaczające środowisko, populacje ludzkie 
lub użytkowników otaczającej biosfery;

Or. en

Uzasadnienie

Jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne jest 
niedopuszczalny, więc słowo „istotny” musi zostać usunięte.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) aktualizacji oceny bezpieczeństwa i 
integralności składowiska w perspektywie 
krótko- i długoterminowej, w tym oceny,
czy składowany CO2 zostanie związany w 
pełni i na stałe.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1, część wprowadzająca.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podstawą monitorowania jest plan 
monitorowania opracowany przez 
operatora zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku II, dostarczony 
właściwemu organowi i zatwierdzony 
przez niego zgodnie z art. 7 ust. 5 i art. 9 
ust. 5. Plan jest aktualizowany zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku II 
i w każdym przypadku co pięć lat, aby 
uwzględnić rozwój techniczny. 
Zaktualizowane plany zostają powtórnie 
przedstawione do zatwierdzenia 
właściwemu organowi.

2. Podstawą monitorowania jest plan 
monitorowania opracowany przez 
operatora zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku II, w tym 
szczegóły dotyczące monitorowania 
zgodnie z wytycznymi ustanowionymi na 
podstawie art. 14 i art. 23 ust. 2 dyrektywy 
2003/87/WE, dostarczony właściwemu 
organowi i zatwierdzony przez niego 
zgodnie z art. 7 ust. 5 i art. 9 ust. 5. Plan 
jest aktualizowany zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku II 
i w każdym przypadku co pięć lat, aby 
uwzględnić zmiany w ocenianym ryzyku 
wycieku, nową wiedzę naukową oraz 
rozwój najlepszych dostępnych technik. 
Zaktualizowane plany zostają powtórnie 
przedstawione do zatwierdzenia 
właściwemu organowi. Plan 
monitorowania i wszelkie zaktualizowane 
plany są udostępniane do publicznego 
wglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości muszą zostać dostosowane do tych 
zawartych w dyrektywie w sprawie ETS.
Proces regulacyjny musi zostać dostosowany, aby uwzględniał zdobyte doświadczenia oraz 
nową wiedzę techniczną. 

Aby utrzymać zaufanie, należy podkreślić, że plany monitorowania powinny być udostępniane 
opinii publicznej.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) potwierdzenie zapewnienia 
zabezpieczenia finansowego zgodnie z art. 
19 i art. 9 ust. 9;

(3) potwierdzenie ustanowienia i 
zapewnienia zabezpieczenia finansowego 
zgodnie z art. 19 i art. 9 ust. 9;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia określoną elastyczność w zakresie ustanawiania zabezpieczenia 
finansowego, zwłaszcza w celu uwzględniania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
macierzystego. 

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole rutynowe są prowadzone 
przynajmniej raz w roku. Obejmują one 
sprawdzenie odnośnych instalacji 
zatłaczających i monitorowania, a także 
zbadanie pełnego zakresu oddziaływania 
kompleksu składowania CO2 na 
środowisko.

3. Kontrole rutynowe są prowadzone raz w 
roku w ciągu pierwszych pięciu lat od 
rozpoczęcia zatłaczania i później tak 
często, jak właściwy organ uzna to za 
stosowne. Obejmują one sprawdzenie 
odnośnych instalacji zatłaczających i 
monitorowania, a także zbadanie pełnego 
zakresu oddziaływania kompleksu 
składowania CO2 na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zaistnieje problem, najprawdopodobniej zostanie on odkryty bezpośrednio po 
rozpoczęciu procesu zatłaczania i w związku z tym odpowiednim rozwiązaniem są regularne 
kontrole. Jednakże geologia poszczególnych składowisk będzie się różnić i to właściwe 
organy powinny określać harmonogram kontroli w perspektywie długoterminowej, który 
byłby najbardziej odpowiedni do danych okoliczności.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku istotnych nieprawidłowości lub 
wycieków, operator bezzwłocznie 
zawiadomił właściwy organ i podjął 
niezbędne działania korygujące.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku istotnych nieprawidłowości lub 
wycieków, które mogą mieć negatywny 
wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko 
naturalne, operator bezzwłocznie 
zawiadomił właściwy organ i podjął 
niezbędne działania korygujące.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki gwarantują operatorom składowisk pewność prawną poprzez ustanowienie 
wymogu uzasadniania przez właściwy organ swoich żądań, jednocześnie wzmacniając 
zdolność właściwego organu do podejmowania działań w przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia warunków określonych w pozwoleniu lub jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 wymagać od operatora podjęcia 
dodatkowych działań korygujących lub 
działań korygujących innych niż określone 
w planie działań korygujących, jeżeli 
działania określone w planie działań 
korygujących okazały się nieskuteczne, 
jeżeli okoliczności uległy znacznej zmianie 
od momentu przyjęcia planu działań 
korygujących lub jeżeli istnieje ryzyko 
wycieku, który mógłby mieć negatywny 
wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko 
naturalne.
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 16 ust. 1.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli operator nie podejmie niezbędnych
działań korygujących, właściwy organ 
samodzielnie podejmuje te działania i 
uzyskuje zwrot kosztów od operatora.

4. Jeśli operator nie podejmie działań 
korygujących w czasie koniecznym do 
uniknięcia wycieku, który mógłby mieć 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie lub
środowisko naturalne, właściwy organ 
samodzielnie podejmuje te działania i 
uzyskuje zwrot kosztów od operatora.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 16 ust. 1.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na wniosek operatora po uzyskaniu 
zgody właściwego organu;

b) na wniosek operatora po uzyskaniu 
zgody właściwego organu; lub

Or. en
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2, 
zostają wypełnione na podstawie planu 
działań po zamknięciu opracowanego 
przez operatora na podstawie najlepszych 
praktyk i zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku II 2. 
Tymczasowy plan działań po zamknięciu 
zostaje przekazany właściwemu organowi i 
zatwierdzony przez niego zgodnie z art. 7 
ust. 7 i art. 9 ust. 7. Przed zamknięciem 
składowiska zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b) 
tymczasowy plan działań po zamknięciu 
zostaje:

3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2, 
zostają wypełnione na podstawie planu 
działań po zamknięciu opracowanego 
przez operatora na podstawie najlepszych 
praktyk i wytycznych opracowanych przez 
Komisję zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku II 2. 
Tymczasowy plan działań po zamknięciu 
zostaje przekazany właściwemu organowi i 
zatwierdzony przez niego zgodnie z art. 7 
ust. 7 i art. 9 ust. 7. Przed zamknięciem 
składowiska zgodnie z ust. 1 lit. a) lub b) 
tymczasowy plan działań po zamknięciu 
zostaje:

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w zależności od potrzeb zaktualizowany, 
w szczególności z uwzględnieniem
najlepszych praktyk;

a) w zależności od potrzeb zaktualizowany, 
z uwzględnieniem analizy ryzyka, 
najlepszych praktyk, udoskonaleń 
technicznych, ale bez narzucania nowych 
nieuzasadnionych wymogów;

Or. en
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje operatorowi pewność prawną. Kryteria te oczywiście będą obejmować 
wymogi dotyczące pełnego związania CO2.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

po uszczelnieniu składowiska i usunięciu 
instalacji zatłaczających.

Or. en

Uzasadnienie

Operator nie powinien być zagrożony niepewnością, że właściwy organ może nałożyć na 
niego nieuzasadnione prawnie wymogi, aby próbować uniknąć przyjęcia długoterminowej 
odpowiedzialności za składowisko, co ma zasadnicze znaczenie dla przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. W przypadku stwierdzenia 
wycieku lub istotnych nieprawidłowości w 
rezultacie monitorowania i innych 
procedur podjętych w celu spełnienia 
wymogów obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego, w tym dyrektyw 
92/43/EWG, 2000/60/WE i 2006/118/WE 
lub w rezultacie informacji uzyskanych w 
jakimkolwiek innym celu, monitorowanie 
należy jednak podjąć ponownie w 
zależności od potrzeb, aby ocenić skalę 
problemu i skuteczność działań 
korygujących.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem przeniesienia odpowiedzialności z operatora na właściwy organ jest to, że nie 
powinno istnieć zagrożenie wyciekiem, w związku z czym formalny system monitorowania nie 
byłby koniecznością. Monitorowanie obecności CO2 jest wymagane przez wiele z 
obowiązujących dyrektyw (siedliskową, ramową wodną, w sprawie wód podziemnych), które 
zostaną uzupełnione przez innymi, obecnie rozpatrywanymi (np. strategia morska).
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora.

6. Po przekazaniu odpowiedzialności 
właściwemu organowi zgodnie z ust. 1–4 
nie można żądać zwrotu kosztów od 
byłego operatora. Przepis ten nie ma 
zastosowania w przypadkach, gdy 
ustalono, że z powodu błędu lub 
zaniedbania operatora lub poprzez celowe 
i umyślne zafałszowanie dowody 
przedstawione dla celów określonych w 
ust. 1 opierały się na nieprecyzyjnych 
informacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ochronę państw członkowskich przed zaniedbaniami i oszustwami ze 
strony operatorów.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie odpowiednich rezerw przed 
rozpoczęciem procesu zatłaczania CO2
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 
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zakres dyrektywy 2003/87/WE. zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka daje pewność, że zabezpieczenie finansowe zostanie zapewnione i będzie 
wymagane jedynie przed rozpoczęciem zatłaczania CO2. Wymaganie tego zabezpieczenia 
wcześniej spowodowałoby nieuzasadnione obciążenie finansowe. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie przejrzystej i opartej na 
ryzyku ocenie państwa członkowskie 
określają dopuszczalne formy 
zabezpieczenia finansowego z 
odpowiednim uwzględnieniem zakresu 
produktów dostępnych na rynkach 
międzynarodowych oraz powiązanych z 
tym kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być w stanie negocjować metody zapewniana zabezpieczenia 
finansowego, które nie musi koniecznie blokować kapitału ani stawiać ekonomicznej
efektywności projektów poza zasięgiem wielu średnich i małych przedsiębiorstw.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w sposób określony przez 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie uwzględnia cel obejmujący 

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
zapewniony w niedyskryminujący sposób 
określony przez państwo członkowskie. 
Państwo członkowskie uwzględnia cel 
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równy i otwarty dostęp, biorąc pod uwagę: obejmujący równy i otwarty dostęp, biorąc 
pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że przedsiębiorstwa udostępniające instalacje 
transportowe i instalacje do składowania muszą być w stanie zapewnić sobie odpowiedni 
zwrot z inwestycji i kierować przedsiębiorstwem na zasadach komercyjnych zgodnie z 
warunkami określonymi w pozwoleniu.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) potrzebę poszanowania odpowiednio 
uzasadnionych potrzeb właściciela lub 
operatora składowiska lub sieci służących 
do transportu CO2, a także interesów 
wszystkich innych zainteresowanych 
użytkowników składowiska bądź sieci, lub 
właściwych zakładów przetwarzania i 
przeładunku, których może to dotyczyć; 
oraz;

d) potrzebę poszanowania odpowiednio 
uzasadnionych potrzeb i interesów 
finansowych właściciela lub operatora 
składowiska lub sieci służących do 
transportu CO2, w tym ich prawa do 
zawierania długoterminowych umów 
dotyczących dostępu do możliwości w 
zakresie transportu i składowania tak 
długo, jak nie będzie to ograniczać 
dostępu stron trzecich, jeśli dostępne 
możliwości nie będą w pełni 
wykorzystywane zgodnie z obowiązującym 
planem składowania, a także interesów 
wszystkich innych zainteresowanych 
użytkowników składowiska bądź sieci, lub 
właściwych zakładów przetwarzania i 
przeładunku, których może to dotyczyć; 
oraz;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że przedsiębiorstwa udostępniające instalacje służące do 
transportu i instalacje do składowania muszą być w stanie zapewnić sobie odpowiedni zwrot z 
inwestycji i kierować przedsiębiorstwem na zasadach komercyjnych zgodnie z warunkami 



PR\726692PL.doc 45/57 PE407.716v01-00

PL

określonymi w pozwoleniu.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
istniały ustalenia w zakresie rozstrzygania 
sporów, w tym organ niezależny od stron, 
posiadający dostęp do wszystkich istotnych 
informacji, aby umożliwić natychmiastowe 
rozstrzyganie sporów dotyczących dostępu 
do sieci służących do transportu CO2 i do 
składowisk, z uwzględnieniem kryteriów, o 
których mowa w art. 20 ust. 2, i liczby 
stron, które mogą być zaangażowane w 
negocjowanie takiego dostępu.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
istniały ustalenia w zakresie rozstrzygania 
sporów, w tym organ niezależny od stron, 
posiadający dostęp do wszystkich istotnych 
informacji.

Organ ten powinien dążyć do tego, aby:
a) umożliwić natychmiastowe 
rozstrzyganie sporów dotyczących rozwoju 
infrastruktury CO2 i dostępu do sieci 
służących do transportu CO2 i do 
składowisk, z uwzględnieniem kryteriów, o 
których mowa w art. 20 ust. 2, i liczby 
stron, które mogą być zaangażowane w 
negocjowanie takiego dostępu; 
b) zapewniać mediację między właściwym 
organem a posiadaczami pozwoleń na 
poszukiwania lub składowanie w 
przypadku różnic, które mogą w innym 
przypadku skutkować sporami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie
Procedura rozstrzygania sporów, w ramach której możliwa jest mediacja w celu uniknięcia 
konieczności prowadzenia kosztownych i długich sporów prawnych, byłaby użyteczna i nie 
powinna być zarezerwowana jedynie dla spraw odnoszących się do kwestii sieci służących do 
transportu. Powinna ona także być wykorzystywana do mediacji w przypadku sporów 
pomiędzy właściwym organem a operatorami lub wnioskodawcami ubiegającymi się o 
pozwolenie. W związku z tym zmieniona wersja przepisu dotyczącego rozstrzygania sporów 
powinna zostać wprowadzona w ramach art. 23 a (nowy) – Rozdział 6 (Przepisy ogólne).
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wyznaczają właściwy organ lub właściwe 
organy odpowiedzialne za wypełnianie 
obowiązków ustanowionych w ramach 
niniejszej dyrektywy. W przypadku 
wyznaczenia więcej niż jednego 
właściwego organu prace tych organów 
podejmowane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą wymagają koordynacji.

Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wyznaczają właściwy organ lub właściwe 
organy odpowiedzialne za wypełnianie 
obowiązków ustanowionych w ramach 
niniejszej dyrektywy. W przypadku 
wyznaczenia więcej niż jednego 
właściwego organu państwa członkowskie 
ustalają procedury koordynacji prac tych 
organów podejmowanych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Komisja przeglądu technicznego

Komisja ustanawia komisję przeglądu 
technicznego, która ma za zadanie pomóc 
Komisji w przygotowaniu wytycznych w 
sprawie najlepszych praktyk 
przeznaczonych dla właściwych organów i 
operatorów. Komisja przeglądu 
technicznego prowadzi swoje działania w 
sposób otwarty i przejrzysty.

Or. en
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr składowisk zamkniętych Rejestr składowisk

Or. en

Uzasadnienie

Eksploatacja składowiska może trwać bardzo długo. Rejestry, które będą wykorzystywane 
jako źródło odniesienia do wielu innych celów, muszą być kompleksowe i obejmować 
zarówno eksploatowane, jak i zamknięte składowiska. Jednakże w celu uniknięcia zbędnej 
biurokracji nie powinien istnieć wymóg informowania Brukseli o szczegółach każdej zmiany 
częściej niż raz na trzy lata.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ zakłada i prowadzi 
rejestr wszystkich zamkniętych składowisk 
i okolicznych kompleksów składowania 
CO2, obejmujący mapy ich zasięgu 
przestrzennego. 

1. Właściwy organ bezzwłocznie zakłada i 
następnie prowadzi rejestr wszystkich 
eksploatowanych i zamkniętych 
składowisk i okolicznych kompleksów 
składowania CO2, obejmujący mapy ich 
zasięgu przestrzennego.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 24, tytuł.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy krajowe biorą ten 
rejestr pod uwagę w powiązanych 
procedurach planowania i przy wydawaniu 
pozwoleń na wszelką działalność, która 
może wpłynąć na geologiczne składowanie 
CO2 w zamkniętych składowiskach lub na 
którą takie składowanie może mieć wpływ. 

2. Właściwe organy krajowe biorą ten 
rejestr pod uwagę w powiązanych 
procedurach planowania i przy wydawaniu 
pozwoleń na wszelką działalność, która 
może wpłynąć na geologiczne składowanie 
CO2 w eksploatowanych i zamkniętych 
składowiskach lub na którą takie 
składowanie może mieć wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 24, tytuł.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rejestr zostaje zgłoszony Komisji po 
jego założeniu i każdorazowo po 
aktualizacji.

3. Rejestr zostaje zgłoszony Komisji po 
jego założeniu. Zaktualizowane
sprawozdania są składane co trzy lata 
wraz ze sprawozdaniami określonymi w 
art. 25 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 24, tytuł.
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 9a „Artykuł 9a

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania o wydajności 
300 megawatów lub więcej, którym 
udzielono pierwotnej licencji na budowę 
lub pierwotnej licencji operacyjnej po 
wejściu w życie dyrektywy XX/XX/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(*), 
posiadały odpowiednią przestrzeń na 
instalację urządzeń niezbędnych do 
wychwytywania i sprężania CO2, i że 
dokonano oceny dostępności 
odpowiednich składowisk i odpowiednich 
instalacji transportowych, a także 
technicznej wykonalności modernizacji 
pod kątem wychwytywania CO2.

„1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie zakłady spalania wytwarzające 
energię elektryczną, zaprojektowane z 
wyjściową wydajnością wynoszącą 300 
megawatów lub więcej, w odniesieniu do 
których szacuje się, że będą emitować 
ponad 350g CO2/Kwh i w odniesieniu do 
których po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy złożony zostanie pierwotny 
wniosek o licencję na budowę, były:

a) usytuowane i rozplanowane tak, by 
ułatwić wychwytywanie CO2 lub by 
ułatwić zastosowanie innych środków w 
celu osiągnięcia równoważnego 
ograniczenia emisji;
b) dopuszczone do funkcjonowania 
jedynie po zatwierdzeniu przez właściwy 
organ sprawozdania sporządzonego przez 
operatora, w którym zostanie określona
proponowana lokalizacja geologicznego 
składowania wychwyconego CO2 i zostaną 
zaproponowane środki (a w przypadku 
rurociągu – trasa), za pośrednictwem 
których CO2 będzie transportowany do 
składowiska. Sprawozdanie to jest 
udostępniane opinii publicznej przed 
dopuszczeniem do funkcjonowania.
W przypadku braku licencji na budowę 
zastosowanie ma pierwotna licencja 
operacyjna”.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje wymogi dotyczące gotowości do wychwytywania proponowane przez 
Komisję.

Definicja obejmująca kryterium 350g CO2/Kwh ma w szczególności na celu zakazanie 
budowania elektrowni węglowych, które nie byłyby dostosowane do ewentualnej konwersji na 
zakłady wyposażone w urządzenia do CCS. Jednakże w celu zagwarantowania elastyczności 
państwom członkowskim tego rodzaju limit UMOŻLIWI budowanie elektrociepłowni 
gazowych oraz „konwencjonalnych” elektrowni gazowych pod warunkiem, że będą one 
wykorzystywać najlepsze dostępne technologie.

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. Państwa członkowskie zagwarantują, 
że wszystkie zakłady spalania 
wytwarzające energię elektryczną, 
zaprojektowane z wyjściową wydajnością 
wynoszącą 300 megawatów lub więcej, w 
odniesieniu do których szacuje się, że 
będą emitować ponad 350g CO2/Kwh i w 
odniesieniu do których pierwotny wniosek 
o licencję na budowę zostanie złożony w 
dniu 1 stycznia 2015 r. lub później, 
funkcjonują w taki sposób, że 
przynajmniej 90% ich emisji CO2 jest 
wychwytywane i następnie 
transportowane i składowane w 
odpowiedniej formacji geologicznej lub że 
równoważne ograniczenie emisji do 
atmosfery jest uzyskiwane poprzez inne 
środki.
W przypadku braku licencji na budowę 
zastosowanie ma pierwotna licencja 
operacyjna”.

Or. en
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Uzasadnienie

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped. This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs. Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence. Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1b. Państwa członkowskie zagwarantują, 
że wszystkie zakłady spalania 
wytwarzające energię elektryczną, o 
których mowa w ust. 1, od dnia 1 stycznia 
2025 r. funkcjonują w taki sposób, że 
przynajmniej 90% ich emisji CO2 jest 
wychwytywane i następnie składowane w 
odpowiedniej formacji geologicznej lub że 
równoważne ograniczenie emisji do 
atmosfery jest uzyskiwane poprzez inne 
środki”.

Or. en

Uzasadnienie

Technologia wychwytywania CO2 w przypadku spalania następczego jest już dostępna i 
należy się spodziewać, że przez najbliższą dekadę i później jej koszt będzie znacznie się 
obniżać. Wprowadzenie tego obowiązkowego wymogu da wyraźny sygnał inwestorom i 
przyspieszy rozwój CCS.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32
Dyrektywa 2001/80/WE
Artykuł 9a - ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1c. Nie później niż do 2015 r. oraz 
uwzględniając postęp techniczny i 
najnowsze dowody naukowe Komisja 
dokona przeglądu wymogów 
ograniczających stosowanie niniejszego 
artykułu jedynie do zakładów spalania 
wytwarzających energię elektryczną, 
zaprojektowanych z wyjściową 
wydajnością wynoszącą 300 megawatów 
lub więcej, w odniesieniu do których 
szacuje się, że będą emitować ponad 350g 
CO2/Kwh”.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od postępu technicznego byłoby odpowiednie, aby do roku 2015 Komisja
rozważyła wprowadzenie wymogów dotyczących CCS dla szerszej grupy zakładów spalania.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 najlepszymi dostępnymi 
technologiami i wymienionymi poniżej 
kryteriami. Właściwy organ może zezwolić 
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. Komisja zwraca się o pomoc do komisji 
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przeglądu technicznego w celu 
opracowania dla właściwych organów 
wytycznych, o których mowa w art. 4 ust. 
3, w sprawie skutecznego wykorzystania 
kryteriów zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi technologiami.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ musi określić, jakie informacje są wymagane w poszczególnych przypadkach 
w celu poczynienia odpowiednich osądów, aby ocenić ryzyko wycieku. Niektóre z kryteriów są 
niejasne, a także różnią się znacznie pod względem istotności, więc opracowanie wytycznych 
w sprawie najlepszych dostępnych technologii ma kluczowe znaczenie.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – etap 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zgromadzić wystarczające dane, 
aby opracować wolumetryczny i 
dynamiczny trójwymiarowy model gruntu
dla składowiska i kompleksu składowania 
CO2, w tym nadkładu oraz otaczającego
terenu, w tym obszarów połączonych 
hydraulicznie. Dane te powinny 
obejmować przynajmniej następujące 
nieodłączne cechy kompleksu:

W celu określenia ryzyka wycieku należy
zgromadzić wystarczające informacje i 
dane, aby opracować wolumetryczny i 
dynamiczny trójwymiarowy model gruntu
dla składowiska i kompleksu składowania 
CO2, w tym nadkładu oraz otaczającego
terenu, w tym obszarów połączonych 
hydraulicznie. Dane te powinny 
obejmować przynajmniej następujące 
nieodłączne cechy kompleksu
składowania:

Or. en
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – etap 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) obecność i stan naturalnych i 
antropogenicznych dróg, które mogłyby 
stanowić drogi wycieków.

g) obecność i stan naturalnych i 
antropogenicznych dróg, w tym studni i 
otworów wiertniczych, które mogłyby 
stanowić drogi wycieków.

Or. en
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UZASADNIENIE

Jeszcze przez wiele dziesięcioleci świat uzależniony będzie od wykorzystania węgla do 
wytwarzania znaczącej części energii elektrycznej. Bez użycia technologii wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla – CCS – w celu zapobiegania uwalnianiu CO2 do atmosfery 
niemożliwe będzie globalne ograniczenie jego emisji, niezbędne do zapobieżenia bardzo 
poważnym skutkom zmiany klimatu.

Dyrektywa wyznacza ramy i warunki dotyczące wykorzystania technologii CCS w Europie.
Wprowadza ona wymogi dotyczące oddzielania i wychwytywania oraz transportu 
rurociągowego CO2. Wyjaśnia też procedurę wyboru i bezpiecznego użytkowania składowisk 
w znajdujących się głęboko pod ziemią formacjach geologicznych. Prawodawstwo 
przewiduje, że prywatny operator przeniesie odpowiedzialność na państwo członkowskie za 
składowanie CO2 w bardzo długim terminie, ale tylko po uzyskaniu niemal absolutnej 
pewności, że ryzyko wycieku zostało zmniejszone do zera.

Komisja proponuje również, aby wszystkie nowe elektrownie były budowane jako zakłady 
„gotowe do wychwytywania”, tak aby w trakcie ich okresu eksploatacji możliwe było ich 
wyposażenie w urządzenia CCS.

Technologia CCS nie będzie pozytywnie odbierana przez wszystkich specjalistów w zakresie 
ochrony środowiska – zakopywanie CO2 trudno jest nazwać idealnie „zielonym” 
rozwiązaniem. Może jednak zostać ona wykorzystana jako technologia pomostowa. Pomoże 
bowiem naszej cywilizacji przemysłowej zyskać na czasie, aby wypracować rozwiązania
alternatywne na skalę, która umożliwi jej przestawienie się z paliw kopalnych na produkcję 
energii o zerowej emisji dwutlenku węgla. Można ją zastosować do elektrowni gazowych i 
wykorzystać do likwidacji emisji z wielkich kompleksów przemysłowych. W połączeniu z 
wykorzystaniem przez elektrownie biomasy może ona pomóc w uzyskaniu ujemnych 
wartości netto emisji, uzupełniając w ten sposób energię odnawialną. Jednak priorytetem musi 
być wykorzystanie jej do rozwiązania problemu węgla.

Źródłem 24% emisji CO2w Europie jest węgiel, lecz wartość tę można uznać za nieistotną w 
porównaniu z ilościami wytwarzanymi w innych częściach świata. Stany Zjednoczone
wykorzystują węgiel do wytwarzania 50% energii elektrycznej, w Indiach wskaźnik ten 
wynosi 70%, a w Chinach 80%. Tylko w tych trzech krajach planuje się budowę 850 
elektrowni węglowych – nowych lub takich, które mają zastąpić stare. Wobec szybko 
rosnącego popytu Międzynarodowa Agencja Energetyki prognozuje 70% wzrost zużycia 
węgla na świecie do 2030 r. oczywiście obok wszelkich wysiłków na rzecz wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ograniczania zużycia energii.

Trudno jest przecenić znaczenie rozbudowy wykorzystania technologii CCS w Europie. 
Wykorzystanie jej całkowitego potencjału mogłoby zapewnić 50% redukcję naszych emisji 
CO2 do 2050 r. Górny pułap wyznaczony dla sektora energetycznego w ramach systemu 
handlu przydziałami emisji odgrywać będzie decydującą rolę w zagwarantowaniu, że spadek 
emisji CO2 w istocie będzie mieć miejsce, przy czym cena uprawnień będzie zniechęcać do 
budowy elektrowni węglowych niewyposażonych w CCS. Jednak naprawdę istotne znaczenie 
ma sytuacja globalna.
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Techniki CCS nie tylko wymagają rozbudowanej infrastruktury, ale prowadzą do 
zmniejszenia całkowitej wydajności procesu wytwarzania energii elektrycznej nawet o 25%. 
Prowadzą do nieuniknionego wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej z węgla, przy 
braku krótkoterminowych korzyści ekonomicznych. Ich jedynym celem jest zapobieganie 
uwalnianiu się CO2 do atmosfery oraz wspomaganie walki z globalnym ociepleniem. Jeżeli 
Unia Europejska nie będzie świecić przykładem, wspierając szybki rozwój tej technologii, nie 
będzie nadziei na to, aby przekonać Indie i Chiny do jej zastosowania lub do wprowadzenia 
wymogu dotyczącego zawarcia w przyszłości międzynarodowego porozumienia w sprawie 
zapobiegania zmianom klimatu. Olbrzymie ilości CO2 wytwarzane przez rosnącą liczbę 
elektrowni węglowych będą rosnąć z każdym rokiem opóźnienia, a gaz ten pozostanie w 
atmosferze przez wiele, wiele następnych dziesięcioleci. 

Należy też uwzględnić i umiejscowić w odpowiednim kontekście uzasadnione obawy opinii 
publicznej dotyczące wykorzystania technologii CCS. Pojawiały się obawy, że transport i 
składowanie obojętnego CO2 stwarza niebezpieczeństwo, ale z trudem można je porównać z 
przesyłem i składowaniem metanu, regularnie mającym miejsce w Europie. Ten toksyczny, 
łatwopalny i wybuchowy gaz cieplarniany nie tylko jest przechowywany w wielu 
podziemnych składowiskach, ale nawet przesyłany rurami do milionów domów – gdzie 
następnie jest zapalany!

Technologia wychwytywania CO2 jest wciąż stosunkowo niedojrzała. Aby sprostać 
potrzebom wielkich obiektów spalania, należy opracować nowe techniki i zwiększyć skalę 
istniejących. Istnieją przesłanki, że trudności te można szybko przezwyciężyć. Zachęca fakt, 
że w maju 2008 r. koncern Alstom stał się pierwszym wielkim producentem, jaki oświadczył, 
że elektrownie wyposażone w CCS będą dostępne w obrocie od 2015 r., jeżeli wkrótce 
rozpoczną się prace nad projektowanymi projektami demonstracyjnymi, które pomogą nam 
uczyć się w praktyce, testować technologie i obniżać koszty.

Istnieją obawy, że CO2 nie może być bezpiecznie składowany pod ziemią i że może wyciekać 
do atmosfery i stwarzać pewnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia, stawiając tym samym pod 
znakiem zapytania sam cel jego składowania. Dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem 
powietrza, którym oddychamy, i tylko bardzo silne jego stężenia w danym miejscu mogą 
powodować problemy. IPCC przewiduje, że skala przecieków będzie nie większa niż 1% w 
ciągu 1000 lat, czyli okresu czterokrotnie dłuższego od całej historii cywilizacji 
przemysłowej. Niemniej jednak sprawozdawca uważa, każdy wyciek, w związku z którym 
można oczekiwać negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, jest nie do przyjęcia.

Nasze doświadczenia związane ze składowaniem CO2 wciąż są ograniczone i bardzo istotny 
jest uważny wybór lokalizacji składowisk, poprzedzony intensywnymi badaniami. 
Największe zagrożenie występuje jednak w trakcie zatłaczania i bezpośrednio po nim. Nie 
może być to problem, który w postaci nierozwiązanej przekażemy przyszłym pokoleniom. 
Rząd Norwegii donosi, że 10 lat po przeprowadzeniu operacji zatłaczania do składowiska 
Sleipner pod dnem Morza Północnego nie tylko nie było przecieków, ale nawet 
przemieszczeń przekraczających prognozowane limity. Wraz z upływem czasu składowany 
CO2 staje się bardziej stabilny, a prawdopodobieństwo wycieków ulega nawet dalszemu 
zmniejszeniu. 
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Sprawozdawca wysoko ocenia porady i zalecenia udzielone mu w trakcie prac nad 
sprawozdaniem przez wiele przedsiębiorstw i organizacji. W szczególności dziękuje Komisji 
za pomoc w przygotowaniu poprawek mających na celu przegląd i ulepszenie projektu 
prawodawstwa. Istnieją jednak nadal różnice w podejściu i sprawozdawca przyjmuje 
wyłączną odpowiedzialność za swoje wnioski i zalecenia.

Oczekuje się, że długoterminowe koszty używania systemów CCS będą porównywalne do 
innych technologii wytwarzania energii elektrycznej, jeżeli weźmie się pod uwagę 
oszczędności w zakresie dodatkowych ilości emisji w ramach unijnego systemu ETS, ale 
zakłady i firmy, które zastosują je jako pierwsze, będą musiały zapłacić za to wysoką cenę i 
będą potrzebować jakiejś formy wsparcia ze strony sektora publicznego.

W marcu 2007 r. Rada Europejska zadeklarowała swoje poparcie dla budowy nawet do 12 
zakładów demonstracyjnych na dużą skalę do roku 2015. Należy mieć nadzieję, że dodatkowe 
środki niezbędne do realizacji tego zamierzenia będą mogły zostać zabezpieczone przed datą 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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