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1. Wstęp
Komisja Europejska zrobiła w dniu 27 marca br. pierwszy krok w kierunku opracowania ram
prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Było nim przyjęcie
zielonej księgi, w której ogłoszono rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących polityki
w tej dziedzinie. Komisja opublikowała również komunikat konsultacyjny o przyszłości
procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage −
CCS) w Europie. Celem komunikatu jest zapoczątkowanie debaty nad wariantami działań,
które zagwarantują doskonalenie tej technologii. Komisja przyjęła też sprawozdanie
zawierające ocenę postępów, jakich dotychczas dokonały kraje UE w realizacji swoich celów
w zakresie energii odnawialnej (które mają zostać zrealizowane do 2020 roku), oraz
podsumowanie dotyczące wykorzystywanych w UE biopaliw i biopłynów.
Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii, powiedział: „Musimy jak najszybciej określić
ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej na okres do 2030 roku, aby
zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwarantuje zrównoważony wzrost,
konkurencyjne i przystępne ceny energii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne. Nowe
ramy muszą uwzględniać konsekwencje kryzysu gospodarczego, lecz jednocześnie być na tyle
wymagające, by umożliwić realizację długoterminowego celu polegającego na zredukowaniu
emisji o 80-95 proc. do roku 2050.”
Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Z każdym
rokiem UE coraz bardziej uzależnia się od dostaw zagranicznych paliw kopalnych, co oznacza,

że Europejczycy muszą więcej płacić za energię. Nie jest to racjonalne rozwiązanie − ani dla
klimatu, ani dla gospodarki, ani dla naszej konkurencyjności. Dlatego w Europie powinniśmy
do 2050 roku stworzyć społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne. Cele do
zrealizowania do roku 2020 zostały wyznaczone, ale z punktu widzenia inwestora rok 2020 to
zbyt krótka perspektywa. Najwyższy czas określić cele, które trzeba będzie zrealizować do
roku 2030. Im szybciej to zrobimy, tym pewniejsze będą warunki działania europejskich
przedsiębiorstw i inwestorów. A dla klimatu najlepiej będzie, jeśli wyznaczymy sobie ambitne
cele.”
 Zielona księga w sprawie ram polityki do roku 2030
Zielona księga porusza szereg różnych kwestii, między innymi:


Jakiego rodzaju cele w dziedzinie klimatu i energii należy zrealizować do 2030 roku?
Jaki powinny mieć charakter i jaki powinien być ich poziom?



Jak zapewnić spójność różnych instrumentów polityki?



W jaki sposób system energetyczny może się przyczynić do zwiększenia
konkurencyjności UE?



Jak uwzględnić różnice pod względem możliwości działania poszczególnych państw
członkowskich?

Konsultacje potrwają do 2 lipca. W oparciu o opinie nadesłane przez kraje UE, instytucje
unijne i zainteresowane podmioty Komisja zamierza do końca tego roku przedstawić ramy
działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE na okres do roku 2030.
Jasne zasady w tym zakresie zagwarantują pewność inwestycji i pobudzą innowacje oraz popyt
na technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do tworzenia bardziej
konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej z punktu widzenia energii gospodarki
europejskiej. Podstawą dla nowych ram działania będą doświadczenia związane z realizacją
ram na okres do 2020 roku − dzięki temu można będzie również stwierdzić, jakie obszary
wymagają udoskonalenia. Dokonanie takiego porównania będzie wymagało uwzględniania
zmian, jakie zaszły po 2020 roku w systemie energetycznym i gospodarczym, jak i w sytuacji
międzynarodowej.
 Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
W opublikowanym komunikacie konsultacyjnym opisano przeszkody, które sprawiły, że
technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla nie rozwija się w tempie
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zgodnym z prognozami z roku 2007. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że przy
aktualnych cenach w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji podmioty gospodarcze
nie mają wystarczającej motywacji, by inwestować w CCS.
Komunikat, w którym przedstawiono warianty dalszych prac nad CCS i szybkiego wdrażania
go, zachęca zainteresowane strony do przesyłania swoich uwag na temat znaczenia CCS w
Europie. Komisja uwzględni wyniki konsultacji przy opracowywaniu ram działania w
dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej na okres do roku 2030.
 Energia odnawialna
Ze sprawozdania na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej wynika, że aktualna
polityka polegająca na stosowaniu prawnie wiążących celów w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych spowodowała w okresie do 2010 r. znaczny wzrost w sektorze energii ze źródeł
odnawialnych, a udział energii z tych źródeł w UE osiągnął 12,7 proc. Aby kontynuować tę
tendencję i osiągnąć cele wyznaczone na okres do 2020 roku, potrzebne będą dalsze działania.
Szczególnie należy się skoncentrować na zapewnieniu inwestorom pewności warunków
działania,

redukowaniu

formalności

administracyjnych

i

zwiększeniu

przejrzystości

planowania.
 Więcej informacji:
Zielona księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FIN:PL:PDF
Komunikat w sprawie CCS:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0180:FIN:PL:PDF
Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm
2. Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej
 Jakie są unijne cele w dziedzinie energii odnawialnej?
W przyjętej w 2009 r. dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii określono wiążące
cele krajowe w zakresie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Są one
skoncentrowane na osiągnięciu do 2020 r. 20 proc. udziału energii odnawialnej w ogólnym
zużyciu. Każde z państw członkowskich musi zrealizować swój własny cel, jakim jest
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osiągnięcie określonego poziomu udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu. Ponadto,
w odniesieniu do sektora transportu, wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do
osiągnięcia poziomu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Cele te można osiągnąć poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym
energii wiatrowej (pozyskiwanej na lądzie i na morzu), energii słonecznej (cieplnej,
fotowoltaicznej i skoncentrowanej), energii hydroelektrycznej, pływów, geotermalnej i
uzyskiwanej z biomasy (w tym z biopaliw i biopłynów). Cele wyznaczone w zakresie energii
odnawialnej służą ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, redukcji
kosztów produkcji energii odnawialnej oraz dywersyfikacji dostaw energii poprzez
zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej i gazu.
 Jaki jest cel sprawozdania na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej?
Zgodnie z wymogami w zakresie sprawozdawczości wynikającymi z dyrektywy w sprawie
odnawialnych źródeł energii, sprawozdanie ma być przedstawiane co dwa lata. Jego celem jest
dokonanie oceny postępów państw członkowskich w realizacji celów wyznaczonych na 2020
r. w zakresie promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto
zawiera ono części poświęcone systemowi kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i
biopłynów zużywanych w UE oraz skutkom gospodarczym, społecznym i środowiskowym
tego zużycia.
 Jaka jest dziś sytuacja UE w dziedzinie energii odnawialnej?
Przyjęcie aktualnych ram politycznych obejmujących prawnie wiążące cele, spowodowało
znaczny wzrost w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Najnowsze dostępne
dane Eurostatu wskazują, że Unia Europejska i większość jej państw członkowskich są na
dobrej drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych na 2020 r. W 2010 r. udział energii
odnawialnej wynosił w UE 12,7 proc., a większość państw członkowskich już osiągnęła swoje
cele pośrednie na lata 2011/2012 określone w dyrektywie. W odniesieniu do unijnych
kryteriów zrównoważonego rozwoju, uważa się, że państwa członkowskie wdrażają system
dla biopaliw zbyt wolno. Obecnie potencjalne negatywne skutki zużycia biopaliw w UE
nie wymagają dalszych konkretnych działań na poziomie polityki.
 Czy UE osiągnie cele wyznaczone na rok 2020?
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Chociaż w okresie do 2010 r. odnotowano postęp w tym obszarze, to istnieją powody do obaw
co do rozwoju sytuacji: transpozycja dyrektywy przebiegała wolniej niż zakładano, miedzy
innymi ze względu na panujący w Europie kryzys gospodarczy. Droga do osiągnięcia celu
końcowego staje się z czasem coraz trudniejsza, zatem w nadchodzących latach niezbędne
będzie podjęcie większych wysiłków przez większość państw członkowskich. Samo
realizowanie aktualnej polityki nie wystarczy, by osiągnąć wymagane zużycie energii ze źródeł
odnawialnych w większości państw członkowskich. Dlatego też potrzebne będą dodatkowe
działania, aby w nadchodzących latach państwa członkowskie mogły kontynuować
realizację wyznaczonego planu.
 Co należy zrobić, aby osiągnąć cele wyznaczone na rok 2020?
Państwa członkowskie powinny tak szybko jak to możliwe zakończyć transpozycję
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz
usunięcia barier dla stosowania energii odnawialnej poprzez:


podjęcie działań na rzecz ograniczenia obciążeń administracyjnych i opóźnień;



rozwój sieci elektrycznej i lepszą integrację energii odnawialnej na rynku;



bardziej stabilne i przejrzyste, a przy tym opłacalne i dostosowane do wymogów
rynku programy wsparcia.

Przygotowane na ten rok przez Komisję wytyczne dotyczące systemów wsparcia i reform mają
na celu zapewnienie, że takie wsparcie będzie opłacalne i umożliwi włączenie produkcji
energii odnawialnej do systemu rynku energii.
 Jakie będą konsekwencje dla Europy jeśli nie zrealizujemy celów wyznaczonych na
rok 2020?
Brak realizacji wyznaczonych na 2020 r. celów w zakresie energii odnawialnej będzie miał
poważne konsekwencje dla UE. Po pierwsze, szybki rozwój energii ze źródeł odnawialnych
jest ważnym warunkiem umożliwiającym przejście do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. W
tym kontekście obecne dziesięciolecie ma zasadnicze znaczenie o ile chodzi o skierowanie
Europy na właściwe tory: podejmowane dziś decyzje inwestycyjne będą wywierały wpływ na
sektor energetyczny przez kolejne 30 lat. Po drugie, brak realizacji wyznaczonych celów
wstrzymałby postępy w realizacji trzech celów polityki energetycznej UE: UE w dalszym
ciągu pozostałaby w znacznym stopniu zależna od paliw kopalnych, co zagroziłoby celom w
zakresie „bezpieczeństwa dostaw” i „zrównoważonej energii”. Ponadto niedostateczne
wdrożenie licznych technologii w zakresie energii odnawialnej uniemożliwiłoby właściwą
redukcję kosztów produkcji a tym samym zwiększenie konkurencyjności UE na skutek
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wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wreszcie, niezrealizowanie wiążących celów
krajowych mogłoby być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom.
3. Komunikat konsultacyjny w sprawie przyszłości wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla w Europie
 Co to jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla?
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to technologie pozwalające na
wychwytywanie dwutlenku węgla (CO2) emitowanego z zakładów przemysłowych
wykorzystujących paliwa kopalne, jego transportowanie do odpowiedniego miejsca
składowania oraz przechowywanie w podziemnych formacjach geologicznych, aby trwale
usunąć go z atmosfery.
 Dlaczego potrzebujemy CCS?
Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % do roku
2050 w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jest to konieczne, aby ograniczyć globalne
ocieplenie do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza. Obniżenie emisyjności można osiągnąć na
kilka różnych sposobów. Należy do nich np. zwiększanie efektywności energetycznej, a także
większe wykorzystanie energii ze źródeł

odnawialnych i bezemisyjnych. Jednak

zapotrzebowanie na energię rośnie i najprawdopodobniej będzie ono zaspokajane w dużej
części przez zastosowanie paliw kopalnych. Dlatego jest prawdopodobne, że jednym z
koniecznych sposobów łagodzenia zmiany klimatu będzie powszechne wprowadzenie CCS.
Rolę CCS w efektywnym pod względem kosztów łagodzeniu zmiany klimatu potwierdzono w
planie działania do roku 2050 w dziedzinie energii i planie działania do roku 2050 na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej. W obu tych dokumentach opublikowanych przez Komisję
Europejską w 2011 r. wszystkie scenariusze zakładają stosowanie CCS.
 Jaki jest cel nowego komunikatu?
W opublikowanym komunikacie podsumowano aktualny stan rozwoju CCS oraz wskazano
bariery, które uniemożliwiły wdrażanie tej technologii w Europie w takim tempie, jakie
pierwotnie zakładano w 2007 r. Omówiono niektóre możliwości wspierania szybkich działań w
zakresie demonstracji i wdrażania technologii CCS w Europie, a także zwiększenia jej
długoterminowej opłacalności. Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie opinii na
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demonstracyjnych i dalsze wdrażanie technologii CCS, jeśli okaże się to opłacalne i
technicznie wykonalne.
 Jak zaawansowane jest CCS pod względem technologii?
Na całym świecie z powodzeniem realizuje się ponad 20 projektów demonstracyjnych o małej
skali. Dwa z nich są prowadzone w Europie (Norwegia), ale żaden na terytorium UE.
Większość z nich polega na przemysłowym zastosowaniu wychwytywania CO2 ze względów
komercyjnych na potrzeby takich sektorów, jak przetwarzanie ropy naftowej i gazu lub
produkcja chemiczna. W ośmiu z tych projektów realizowany jest pełny łańcuch CCS. Pięć z
nich jest rentownych dzięki poprawie odzyskiwania ropy naftowej: dwutlenek węgla jest w
nich wykorzystywany do zwiększania wydobycia ropy.
Jednak do tej pory nie zastosowano CCS na większą skalę do łagodzenia zmiany klimatu.
Problemem jest nadal obniżenie kosztów i zagwarantowanie rentowności.
 Dlaczego technologii CCS nie stosuje się w UE?
Realizacja planowanych projektów demonstracyjnych w Europie okazała się trudniejsza, niż
początkowo zakładano. Miało na to wpływ szereg czynników, głównie brak perspektywy
długoterminowej rentowności i wysokie koszty technologii wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla. Bieżące, bardzo niskie ceny emisji dwutlenku węgla i brak ograniczeń
prawnych lub zachęt powodują, że podmioty gospodarcze nie widzą gospodarczego
uzasadnienia dla inwestycji w CCS. Niektóre projekty (zakładające składowanie na lądzie)
spotkały się z ostrym sprzeciwem społecznym. Choć możliwości składowania w Europie są
prawdopodobnie wystarczające, odpowiednie miejsca nie zawsze są dostępne lub nie są
położone blisko emitentów CO2. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły zakaz
składowania CO2 na swoim terytorium lub ograniczenia tego typu działalności. Ponadto, aby
połączyć źródła CO2 z miejscami jego składowania, konieczna jest odpowiednia infrastruktura
transportowa.
 Ile kosztuje CCS?
Koszty CCS oceniło niedawno Wspólne Centrum Badawcze. Zgodnie z jego obliczeniami,
pierwsza generacja elektrowni CCS będzie prawdopodobnie o około 60-100 % droższa niż
podobne konwencjonalne elektrownie, w zależności od zastosowanych technologii
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wychwytywania. W miarę przybywania elektrowni CCS, koszty będą się zmniejszać dzięki
działaniom z zakresu badań i rozwoju oraz na skutek korzyści skali. Koszty wychwytywania
CO2 w ramach zastosowań przemysłowych będą się różnić w zależności od zastosowania. W
wielu przypadkach mogą być one niższe niż koszty wytwarzania energii ze względu na wyższe
stężenie CO2 w spalinach.
Szacunki dotyczące kosztów operacyjnych CCS są zróżnicowane, w zależności od paliwa,
technologii i rodzaju składowania. W większości przypadków bieżące koszty sytuują się w
przedziale od 30 do 100 EUR/t składowanego CO2 (średnio 40 EUR/t niewyemitowanego CO2
w przypadku elektrowni węglowych oraz 80 EUR/tonę niewyemitowanego CO2 w przypadku
elektrowni gazowych. Oprócz tego pod uwagę należy wziąć koszty transportu i składowania).
Koszty te powinny się jednak znacznie obniżyć, w miarę wdrażania technologii na skalę
przemysłową.
4. Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 pytania i odpowiedzi
 Jakie są główne cele ram polityki?
Najważniejsze cele to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie bezpieczeństwa
dostaw energii oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc
pracy dzięki podejściu opartemu na zaawansowanej technologii i gospodarności.
 Jakie zmiany zaszły od momentu wyznaczenia celów na 2020 r.?
Do najważniejszych należą zmiany w gospodarce, rozwój technologii umożliwiający produkcję
nowych rodzajów energii, zmiana sytuacji cenowej i postęp w badaniach naukowych.
 Dlaczego szybkie porozumienie w sprawie ram polityki klimatycznej i energetycznej
do roku 2030 jest ważne?


Po pierwsze, długie cykle inwestycyjne sprawiają, że infrastruktura, w którą dziś
inwestujemy, będzie nadal wykorzystywana w 2030 r. i później. Inwestorzy muszą
mieć zatem jasny obraz celów i polityki, która będzie realizowana w przyszłości.



Po drugie, jasne określenie celów na 2030 r. będzie sprzyjać postępowi w kierunku
konkurencyjnej gospodarki i bezpiecznego systemu energetycznego, poprzez
zwiększenie

zapotrzebowania

na

wydajne
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stymulowanie badań naukowych, rozwoju i innowacji, co może stworzyć nowe
możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.


Po trzecie, przed końcem 2015 r. spodziewane jest zawarcie międzynarodowego
porozumienia w sprawie zmian klimatu. Przed tą datą, aby móc aktywnie współdziałać
z innymi krajami UE będzie musiała uzgodnić szereg kwestii, w tym określić własne
cele, które zamierza zrealizować do 2030 r.

 Jakie cele w zakresie klimatu i energii UE zamierza osiągnąć do 2020 r.?
Obecne ramy polityki zostały zbudowane wokół trzech głównych celów, które mają zostać
zrealizowane w UE do 2020 r.:


20 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r.,



20 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych,



20 proc. oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (w stosunku do prognoz sprzed
porozumienia w zakresie energii i klimatu w okresie do 2030 r.).

 Co dotychczas udało się osiągnąć?


W 2011 r. szacowana emisja gazów cieplarnianych w UE wyniosła o 16 proc. mniej niż
w 1990 r., podczas gdy PKB wzrósł od 1990 r. o 48 proc.



W 2010 r. udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii wyniósł 12,7 proc. w
porównaniu z 8,5 proc. w 2005 r.



Najwyższy poziom zużycia energii pierwotnej wystąpił w latach 2005–2006 i wyniósł
około 1825 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe). Od tego czasu nieco się
obniżył i w 2011 r. osiągnął 1730 Mtoe.

 Jakie są najważniejsze punkty konsultacji?
Celem zielonej księgi jest skonsultowanie z zainteresowanymi stronami szeregu zagadnień
istotnych dla ram prawnych do 2030 r., w tym:


Jakie wnioski można wyciągnąć z doświadczeń z obecnymi ramami prawnymi?



Jakie cele w zakresie klimatu i energii można ustalić na rok 2030?



W jaki sposób zapewnić spójność między różnymi instrumentami polityki?



W jaki sposób opracować politykę najbardziej przyczyniającą się do konkurencyjności
UE i bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię?



W jaki sposób można uwzględnić różne możliwości działania państw członkowskich?
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 Jakie są najważniejsze ustalenia w odniesieniu do 2030 r. zawarte w planie działania
w dziedzinie energii do roku 2050 i w planie działania na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej do roku 2050?
Scenariusze przedstawione w planie działania w dziedzinie energii i planie działania na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 sugerują, że:


unijne emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zmniejszona o 40 proc. w
stosunku do poziomu z 1990 r., aby umożliwić zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów
cieplarnianych o 80-95 proc., zgodnie z niezbędną redukcją poziomów emisji, której
mają dokonać kraje uprzemysłowione w celu osiągnięcia uzgodnionego na szczeblu
międzynarodowym celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C.



Większy udział energii odnawialnej, wyższa efektywność energetyczna i lepsza,
bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna są niezbędnymi elementami
przekształcenia systemu energetycznego UE.



W okresie do 2030 r. przewiduje się wzrost cen energii, niezależnie od znacznej
dekarbonizacji systemu energetycznego. Jest to w dużej mierze związane z
inwestycjami w system energetyczny, które będą konieczne w każdym wypadku.

Tabelka 1. Udział energii odnawialnej w sektorze energii
Państwo członkowskie

Udział energii odnawialnej
w sektorze energii w 2010 r.

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Republika Czeska
Niemcy
Dania
Estonia
Grecja
Hiszpania
Finlandia
Francja
Węgry
Irlandia
Włochy
Litwa
Luxemburg
Łotwa
Malta
Holandia
Polska

30.10%
5.40%
13.80%
5.70%
9.40%
11.00%
22.20%
24.30%
9.70%
13.80%
33%
13.50%
8.80%
5.80%
10.40%
19.70%
3%
32.60%
0.40%
3.80%
9.50%
10

Cel udziału energii
odnawialnej w sektorze
energii w 2020 r.
34%
13%
16%
13%
13%
18%
30%
25%
18%
20%
38%
23%
13%
16%
17%
23%
11%
40%
10%
14%
15%

Portugalia
Rumunia
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Wielka Brytania
Unia Europejska

24.60%
23.60%
49.10%
19.90%
9.80%
3.30%
12.70%

31%
24%
49%
25%
14%
15%
20%

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

Załączniki:
1. Zielona księga - Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030,
COM(2013)169
2. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości wychwytywania i
składowania dwutlenku węgla w Europie COM (2013) 180

1

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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ZIELONA KSIĘGA
Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030
1.

WPROWADZENIE

Unia Europejska nakreśliła wyraźne ramy służące ukierunkowaniu polityki w zakresie energii
i klimatu do 2020 r. Ramy te integrują różne cele polityczne, takie jak zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw energii i wspieranie wzrostu, konkurencyjności
i tworzenia miejsc pracy dzięki opłacalnemu i zasobooszczędnemu podejściu opierającemu
się na zaawansowanych technologiach. Te cele polityczne są realizowane za pośrednictwem
trzech głównych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych
źródeł energii oraz oszczędności energii. Istnieją również dodatkowe cele dotyczące zużycia
energii w sektorze transportu. Jednocześnie UE wprowadziła ramy regulacyjne, których
zadaniem jest stworzenie otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego jednolitego rynku
energii zapewniającego większe bezpieczeństwo dostaw. Mimo że poczyniono zadowalające
postępy w zakresie spełnienia celów na rok 2020, stworzenia wewnętrznego rynku energii i
realizacji innych celów polityki energetycznej, należy zastanowić się nad nowymi ramami
politycznymi w zakresie klimatu i energii na okres do 2030 r. Szybkie uzgodnienie ram na ten
okres jest ważne z trzech powodów:
•

Po pierwsze długie cykle inwestycyjne oznaczają, że infrastruktura
finansowana w najbliższej przyszłości będzie działać jeszcze w 2030 r. i w
kolejnych latach, zaś inwestorom niezbędna jest pewność i mniejsze ryzyko
regulacyjne;

•

Po drugie określenie celów na 2030 r. przyczyni się do poczynienia postępów
na drodze do konkurencyjnej gospodarki i bezpiecznego systemu
energetycznego poprzez stworzenie większego zapotrzebowania na wydajne
technologie niskoemisyjne i stymulowanie działalności badawczej, rozwojowej
i innowacyjnej, co może stworzyć nowe możliwości dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. To z kolei zmniejsza zarówno bezpośrednio, jak
i pośrednio koszty gospodarcze;

•

Po trzecie, chociaż negocjacje w sprawie prawnie wiążącego porozumienia
międzynarodowego w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu były
trudne, w dalszym ciągu oczekuje się, że zostanie ono osiągnięte do końca
2015 r. Przed tą datą UE będzie musiała dojść do porozumienia w sprawie
szeregu kwestii, w tym w odniesieniu do swojego poziomu ambicji, tak aby
móc aktywnie zaangażować się we współpracę z innymi krajami.

Niniejsze ramy na okres do 2030 r. muszą być wystarczająco ambitne, aby zagwarantować, że
UE będzie na dobrej drodze do realizacji długoterminowych celów w dziedzinie klimatu.
Muszą one jednak również odzwierciedlać szereg istotnych zmian, które miały miejsce od
uzgodnienia pierwotnych ram w 2008/2009 r.:

PL

•

skutki obecnego kryzysu gospodarczego;

•

problemy budżetowe państw członkowskich i przedsiębiorstw, zmagających
się z trudnościami w zapewnieniu funduszy dla inwestycji długoterminowych;
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•

zmiany występujące na rynkach energii w UE i na całym świecie, w tym w
odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych źródeł gazu
i ropy naftowej oraz energii jądrowej;

•

obawy gospodarstw domowych o energię po przystępnych cenach i
przedsiębiorstw w odniesieniu do konkurencyjności;

•

różne poziomy ambicji i zaangażowania partnerów międzynarodowych w
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Ramy na okres do 2030 r. muszą opierać się na wnioskach wyciągniętych z obecnych ram: co
działa, a co nie; co można ulepszyć. Powinny one uwzględnić sytuację międzynarodową i
zachęcić do bardziej zdecydowanego międzynarodowego działania w dziedzinie klimatu.
Należy określić, w jaki sposób najlepiej wykorzystać w maksymalnym stopniu efekt synergii i
na jakie kompromisy można się zgodzić w odniesieniu do celów w zakresie
konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw energii i zrównoważonego rozwoju.
Ramy powinny również uwzględniać długoterminowe perspektywy, które Komisja określiła
w 2011 r. w planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną do 2050 r., planie działania w dziedzinie energii na rok 2050 oraz białej
księdze w sprawie transportu. Parlament Europejski przyjął rezolucje w sprawie planów
działania1. Wspomniane plany działania zostały opracowane zgodnie z celem, jakim jest
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % do roku 2050 w porównaniu z
poziomami z 1990 r., jako część starań, które mają podjąć kraje rozwinięte jako grupa.
Analizy przedstawione w tych planach obejmują następujące ważne wyniki:
•

aby osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % do 2050 r.,
zgodnie z uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym celem utrzymania
ocieplenia atmosferycznego na poziomie poniżej 2°C, emisje gazów
cieplarnianych w UE musiałyby zostać zmniejszone do 2030 r. o 40 %;

•

większy udział energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej oraz
lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna przyczynią się do
przekształcenia systemu energetycznego UE w sposób przynoszący same
korzyści;

•

scenariusze polityczne nakreślone w planie działania w dziedzinie energii na
rok 2050 r. wskazują na udział odnawialnych źródeł energii na poziomie ok.
30 % w 2030 r.;

•

potrzebne są znaczne nakłady inwestycyjne na rzecz modernizacji systemu
energetycznego, niezależnie od tego, czy obejmie ona dekarbonizację, które
będą miały wpływ na ceny energii w okresie do roku 2030.

Celem niniejszej zielonej księgi jest przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi
stronami w celu uzyskania materiału dowodowego i poznania poglądów, które przyczynią się
do stworzenia ram na okres do 2030 r. Na wstępie dokonano przeglądu obowiązujących ram i
osiągnięć, a następnie przedstawiono kwestie, w odniesieniu do których potrzebne są opinie
zainteresowanych stron. Równocześnie Komisja prowadzi konsultacje na temat zagadnień
odnoszących się do międzynarodowych negocjacji nowego prawnie wiążącego porozumienia
na rzecz działań w dziedzinie klimatu, jak również swojej polityki w zakresie umożliwienia
demonstracji technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
1
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Odnośniki do rezolucji Parlamentu Europejskiego i planów działania znajdują się w załączniku, w
sekcji „Najważniejsze dokumenty referencyjne”.
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2.

OBECNE RAMY POLITYKI UE ORAZ DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

Dla obecnych ram polityki bardzo ważne są trzy główne cele, które należy osiągnąć do 2020
r.: 1) unijny cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do
poziomu emisji z 1990 r.; 2) 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii
zużywanej w UE oraz konkretne cele dla państw członkowskich; 3) 20 % oszczędności w
zużyciu energii w porównaniu z prognozami. Ponadto istnieją szczególne cele na rok 2020 w
zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu (10 %) oraz
dekarbonizacji paliw transportowych (6 %). Ramy te uwzględniają różne koszyki
energetyczne poszczególnych państw członkowskich, ich sytuację gospodarczą oraz zdolność
do podejmowania działań, a zatem przewidują mechanizmy mające zapewnić sprawiedliwy
podział nakładów między państwami. Uwzględniono też środki, których celem jest
ograniczenie ryzyka związanego z ucieczką emisji i ich wpływ na energochłonne sektory
przemysłu. Ramy wspiera szeroki zestaw instrumentów finansowych Unii oraz strategiczny
plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE). Ponadto Komisja
zaproponowała zmianę prawodawstwa UE dotyczącego opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej2, aby usunąć pokrywające się elementy istniejących
instrumentów finansowych. Ramy na rok 2020 r. uzupełnia strategia „Energia 2020”3, w
której oceniono skalę wyzwań i środków mających na celu zapewnienie konkurencyjnego,
zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego.
2.1.

Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % i środki wykonawcze

Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r. w porównaniu z poziomem z
1990 r. jest realizowany w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i
decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego, która określa docelowe poziomy
redukcji dla sektorów nieobjętych ETS. Jego realizację wspierają unijne i krajowe strategie
polityczne w zakresie redukcji emisji. W 2011 r. emisje gazów cieplarnianych objętych
pakietem klimatyczno-energetycznym oszacowano na 16 % poniżej poziomu z 1990 r.
ETS zapewnia jednolitą cenę emisji dwutlenku węgla dla dużych instalacji przemysłowych,
sektora energetycznego i sektora lotnictwa. Obejmuje on ponad 10 000 instalacji i prawie
50 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednolita cena gwarantuje, że cele w
zakresie klimatu są spełnione w sposób efektywny pod względem kosztów oraz że
przedsiębiorstwa w całej UE mają równe warunki działania. Cena emisji dwutlenku węgla jest
teraz elementem decyzji operacyjnych i inwestycyjnych unijnych przedsiębiorstw i
przyczyniła się do znacznego ograniczenia emisji. Nie stała się jednak istotnym czynnikiem
długoterminowych inwestycji w technologie niskoemisyjne. Pomimo faktu, że pułap emisji w
ramach systemu ETS zmniejszy się do 2020 r. do około -21 % w porównaniu z 2005 r. i nadal
będzie się zmniejszać po 2020 r., co powinno zasadniczo stanowić gwarancję prawną, że
niezbędne będą znaczne inwestycje w technologie niskoemisyjne, obecna znacząca nadwyżka
uprawnień, spowodowana częściowo przez kryzys gospodarczy, uniemożliwia
odzwierciedlenie tej sytuacji w cenach emisji dwutlenku węgla. Niskie ceny emisji dwutlenku
węgla nie stanowią dla inwestorów wystarczającej zachęty do inwestowania i zwiększają
ryzyko uzależnienia od technologii wysokowęglowych. Niektóre państwa członkowskie są
zaniepokojone rozwojem sytuacji i podjęły lub rozważają podjęcie krajowych środków, takich
jak podatki dla wysokoemisyjnych paliw w sektorach objętych systemem ETS. Istnieje coraz
większe ryzyko fragmentacji polityki i doprowadzenia do sytuacji, w której polityki krajowe i
sektorowe podważają rolę systemu ETS i równych warunków, które miał on stworzyć.
2
3
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Stanowi to zagrożenie dla jednolitego rynku. W sprawozdaniu dotyczącym rynku uprawnień
do emisji dwutlenku węgla oceniono w bardziej szczegółowy sposób funkcjonowanie ETS4.
W decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESD) określono krajowe cele w
zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych ETS. Cel łączny wynosi 10 %
redukcji emisji na poziomie UE w 2020 r. w porównaniu do poziomu w 2005 r. Wiele
obszarów polityki UE, w tym prawodawstwo i inicjatywy sektorowe, przyczyniło się do
ograniczenia emisji w tych sektorach. Obejmują one strategie polityczne dotyczące
ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej w samochodach osobowych,
sektorze mieszkaniowym i urządzeniach zużywających energię, jak również konkretne
strategie w zakresie odpadów, środowiska naturalnego, rolnictwa i użytkowania gruntów
(zob. załącznik). Do redukcji emisji przyczyniają się również strategie polityczne zakładające
cele w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Cele krajowe są
rozdzielane między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich zdolności gospodarczej.
Niektóre z nich muszą zmniejszyć poziom emisji w stosunku do 2005 r., podczas gdy inne
mają prawo do ograniczonego wzrostu poziomu emisji. Łącznie UE jest na dobrej drodze do
osiągnięcia 10 % redukcji, ale istnieją znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi.
Połowa z nich nadal musi podjąć dodatkowe środki. Ponadto decyzja dotycząca wspólnego
wysiłku redukcyjnego umożliwia państwom członkowskim osiągnięcie ich celów w sposób
elastyczny, poprzez zakup międzynarodowych jednostek emisji lub poprzez handel z
państwami członkowskimi przekraczającymi zakładane cele.
2.2.

Cel w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i środki
wykonawcze

UE czyni postępy na drodze do osiągnięcia do 2020 r. celu zakładającego 20 % udział energii
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. W 2010 r. udział energii
odnawialnej w UE wynosił 12,7 % w porównaniu do 8,5 % w roku 2005. W okresie 19952000, gdy nie istniały ramy prawne, udział energii odnawialnej wzrastał o 1,9 % rocznie. W
następstwie wprowadzenia orientacyjnych celów (2001-2010) udział energii odnawialnej
zaczął wzrastać o 4,5 % rocznie. Dzięki prawnie wiążącym celom krajowym wzrost ten był
jeszcze większy, lecz aby osiągnąć ogólny cel na rok 2020 musi on wynosić średnio 6,3 %
rocznie. Udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu osiągnął w 2010 r.
4,7 %, w porównaniu z zaledwie 1,2 % w roku 2005. W ciepłownictwie i chłodnictwie udział
energii odnawialnej nadal rośnie i do roku 2020 powinien zwiększyć się prawie dwukrotnie.
Jednakże większości państw członkowskich do osiągnięcia swoich celów na rok 2020
potrzebne będą nowe środki w związku z ograniczeniem systemów wsparcia i utrudnionym
dostępem do finansowania w kontekście kryzysu gospodarczego.
Komisja przedstawiła sytuację w zakresie energii odnawialnej w UE w 2012 r5. Wraz z
niniejszą zieloną księgą opublikowano zaktualizowane sprawozdanie z postępów. Inwestycje
w badania i rozwój, innowacje i rozpowszechnienie na szeroką skalę w sektorze przyczyniły
się do znaczącego obniżenia kosztów technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Istnieją kluczowe wyzwania związane z rozpowszechnieniem na szeroką skalę, takie jak
pełna integracja odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego UE w sposób
pozwalający na rozwiązanie kwestii nieregularności dostaw, a także poprawa współpracy
między państwami członkowskimi w osiąganiu celów. Do włączenia energii ze źródeł
4
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Sprawozdanie „Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.”, (COM
(2012) 652). W sprawozdaniu konsultacji poddano możliwe sposoby rozwiązania problemu nadwyżki
uprawnień w systemie ETS, w tym zwiększenie liczby sektorów objętych systemem.
Komunikat „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”,, COM (2012) 271.
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odnawialnych do systemu elektroenergetycznego przyczyni się połączenie hurtowych rynków
energii elektrycznej UE oraz upowszechnienie inteligentnych sieci, które oferują możliwości
w zakresie dostosowania wytwarzania, kontroli sieci, przechowywania i konsumpcji do
zmieniającej się sytuacji na rynkach. Jednak w celu dostosowania infrastruktury do energii
odnawialnej konieczne będą również ogromne inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne,
w tym w infrastrukturę transgraniczną, tak aby umożliwić stworzenie wewnętrznego rynku
energii. Innym ważnym wyzwaniem jest zapewnienie, aby odnawialne źródła energii stały się
bardziej opłacalne, tak aby ograniczyć stosowanie systemów wsparcia tylko do tych
technologii i dziedzin, które nadal ich potrzebują. Systemy te powinny być zaprojektowane
tak, aby unikały nadmiernej kompensacji, stały się bardziej opłacalne, zachęcały do znacznej
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększały innowacyjność, zapewniały zrównoważone
wykorzystanie surowców, były w stanie przystosować się do zmian kosztów w celu
uniknięcia uzależnienia od dotacji, były spójne we wszystkich państwach członkowskich,
oraz - w szczególności w zakresie biopaliw - aby zapewniały zgodność z zasadami WTO.
2.3.

Cel w zakresie oszczędności energii i środki wykonawcze

Cel na rok 2020 polegający na uzyskaniu 20 % oszczędności zużycia energii pierwotnej w UE
(w porównaniu do prognozy opracowanej w 2007 r.) nie jest prawnie wiążący dla państw
członkowskich, niemniej jednak poczyniono znaczne postępy. Po latach wzrostu
gospodarczego zużycie energii pierwotnej osiągnęło najwyższy poziom w latach 2005/2006
(około 1825 mln ton ekwiwalentu ropy) i nieznacznie maleje od 2007 r. (do 1730 mln ton
ekwiwalentu ropy w 2011 r.). Tendencja ta wynika częściowo z kryzysu gospodarczego, a
częściowo ze skuteczności obecnych strategii politycznych. Wynika ona również ze
zmniejszenia energochłonności przemysłu UE, która w 2010 r. wyniosła 149 ton ekwiwalentu
ropy/mln EUR, co oznacza spadek z 174 ton ekwiwalentu ropy/mln EUR w 2000 r. i 167 w
2005 r.
W wyniku przyjęcia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) w 2012 r.
istnieją obecnie kompleksowe ramy prawne na poziomie UE. Muszą one zostać w pełni
wdrożone przez państwa członkowskie. EED przyczyni się do osiągnięcia postępu w tej
dziedzinie, mimo że wstępna analiza Komisji wskazuje na to, że przy obecnej polityce cel na
2020 r. nie zostanie osiągnięty6. Częścią problemu jest brak odpowiednich narzędzi do
monitorowania postępów i pomiaru wpływu na szczeblu państw członkowskich. Kolejnym
ważnym wyzwaniem jest zmobilizowanie funduszy niezbędnych do zapewnienia dalszego
postępu.
Od 2009-2010 r. na podstawie dyrektywy w sprawie ekoprojektu i dyrektywy w sprawie
etykiet efektywności energetycznej przyjęto środki wykonawcze w odniesieniu do produktów
związanych z energią. Środki te zmniejszają zapotrzebowanie na energię artykułów
gospodarstwa domowego i produktów przemysłowych, prowadząc tym samym do
oszczędności dla użytkowników końcowych. Środki takie przyjęto w odniesieniu do szeregu
urządzeń elektronicznych, w tym domowych zmywarek do naczyń, lodówek, pralek,
telewizorów i opon, jak również produktów przemysłowych takich jak silniki, wentylatory i
pompy. Szacuje się, że przyjęcie środków w zakresie ekoprojektu i oznakowania przyniesie
oszczędności energii rzędu ok. 90 mln ton ekwiwalentu ropy w 2020 r.
W celu uwzględnienia kwestii zużycia energii w sektorze budownictwa, w szczególności w
celach ogrzewania i chłodzenia, UE przyjęła w 2010 r. zmienioną dyrektywę w sprawie
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charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Oprócz obowiązku, aby państwa
członkowskie stosowały minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla
nowych i istniejących budynków, dyrektywa wymaga, aby dopilnowały one, by do 2021 r.
wszystkie nowe budynki były „budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”. Jednakże
opóźnienia i niepełne krajowe środki służące wdrożeniu niniejszej dyrektywy stanowią
zagrożenie dla niezbędnego wkładu sektora budynków w obniżanie emisji gazów
cieplarnianych i ograniczenie zużycia energii. Szacuje się, że potencjał ekonomicznie
uzasadnionych oszczędności w sektorze budowlanym wyniesie do 2020 r. 65 mln ton
ekwiwalentu ropy. UE wspiera rozwój energooszczędnych technologii, w tym za
pośrednictwem partnerstw publicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków,
ekologicznych samochodów i zrównoważonej produkcji.
W sektorze transportu rozporządzenia ustanawiające normy emisji dla pojazdów dostawczych
doprowadziły do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co znajduje
odzwierciedlenie w średnich emisjach CO2 z nowych samochodów, które spadły ze 172 g/km
w 2000 r. do 135,7 g/km w 2011 r.
2.4.

Bezpieczeństwo dostaw i przystępność cenowa energii na wewnętrznym rynku
energii

Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2009 r. nie jest jedynym instrumentem w tej dziedzinie. W
2009 r. i 2010 r. UE przyjęła kompleksowe akty prawne w zakresie wewnętrznego rynku
energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w następstwie dwóch kryzysów dostaw gazu,
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Ponieważ żaden z celów polityki
energetycznej nie może zostać osiągnięty bez odpowiednich połączeń sieciowych, Komisja
przedstawiła również wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, co do którego Parlament Europejski i Rada
osiągnęły porozumienie polityczne. W rozporządzeniu poruszono kwestię wyzwań
infrastrukturalnych związanych z zapewnieniem rzeczywistych połączeń międzysystemowych
na rynku wewnętrznym, włączeniem energii ze zmiennych źródeł odnawialnych i poprawą
bezpieczeństwa dostaw7.
Inne środki UE, takie jak strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, zostały
wprowadzone w celu zachęcenia do dokonania przełomu technologicznego poprzez realizację
projektów rozwojowych i demonstracyjnych w zakresie nowych i innowacyjnych technologii:
np. w odniesieniu do biopaliw drugiej generacji, inteligentnych sieci, inteligentnych miast,
magazynowania energii elektrycznej i elektromobilności, technologii wychwytywania i
składowania dwutlenku węgla oraz ogrzewania i chłodzenia następnej generacji z
wykorzystaniem energii jądrowej i odnawialnej. Na początku 2013 r. Komisja przedstawiła
również wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw
alternatywnych, który zostanie uzupełniony przez proponowany przegląd wytycznych
dotyczących TEN-T.
Szereg wyzwań nie został uwzględniony w pakiecie klimatyczno-energetycznym z 2009 r.
Przykładowo nie określono niezbędnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji. Wyzwania w
zakresie zarządzania związane z wprowadzeniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym
7
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dotyczące zmiennych dostaw energii z niektórych odnawialnych źródeł (np. energii wiatrowej
i słonecznej) także nie zostały w pełni rozważone. Nie doceniono również wpływu znacznej
liczby krajowych systemów wsparcia dla energii odnawialnej na integrację rynków.
W trzecim pakiecie energetycznym zajęto się kwestią pobudzenia konkurencyjności na rynku,
ale nie poruszono kwestii, czy rynek oferował niezbędne zachęty do inwestowania w
wytwarzanie, dystrybucję i przesył oraz w zdolności magazynowe w systemie o większym
udziale odnawialnych źródeł energii. Dopóki odnawialne źródła energii nie staną się
konkurencyjne kosztowo, dążenie do bardziej zrównoważonego systemu energetycznego
należy rozważać z uwzględnieniem konieczności stworzenia w pełni zliberalizowanego i
zintegrowanego rynku energii będącego w stanie skutecznie mobilizować i rozdzielać
inwestycje.
Istotne zmiany i tendencje w UE i poza nią obejmują rosnącą zależność od importu energii w
UE oraz postęp technologiczny naszych głównych konkurentów, nowe trasy dostaw, a także
wzrost liczby nowych producentów energii w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Będzie to mieć
wpływ na koszt energii i bezpieczeństwo dostaw w UE.
3.

KLUCZOWE KWESTIE W ZAKRESIE KONSULTACJI

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii na okres do 2030 r. będą opierać się na znaczących
postępach już dokonanych w tej dziedzinie. Muszą one wyciągnąć wnioski z doświadczeń
obecnych ram i określić obszary, w których możliwe jest wprowadzenie udoskonaleń.
Doświadczenia i opinie zainteresowanych stron, którym towarzyszą, jeśli to możliwe, rzetelne
dane, są niezbędne w odniesieniu do czterech ogólnych kwestii: celów; innych instrumentów
polityki; konkurencyjności; oraz różnych zdolności państw członkowskich do działania.
3.1.

Cele

Podstawowe kwestie, którymi należy się zająć w nowych ramach polityki w zakresie energii i
klimatu do 2030 r., dotyczą rodzajów, charakteru i poziomu celów oraz ich wzajemnej
interakcji. Czy cele powinny być ustanawiane na poziomie UE, krajowym czy sektorowym
oraz czy powinny być prawnie wiążące? Istnieją rozbieżne poglądy na temat konieczności
celów i ich rodzaju. Z doświadczenia aktualnych ram wynika, że cele pozwalają na
przyspieszenie działań politycznych, zapewniają długoterminową wizję dla inwestycji oraz
punkt odniesienia do oceny postępu, jednak niektóre zainteresowane strony argumentują, że
istniejące cele i strategie w zakresie ich osiągnięcia niekoniecznie są spójne i opłacalne, lub że
nie biorą one w wystarczającym stopniu pod uwagę konkurencyjności i rentowności oraz
dojrzałości technologii. Ramy na okres do 2030 r. powinny uwzględnić rozwój
technologiczny i promować badania naukowe i innowacje. Zachodzi zatem potrzeba oceny,
jakie cele mogłyby najlepiej, w prosty i opłacalny sposób, przyczynić się do realizacji polityki
energetycznej i klimatycznej do 2030 r., oraz czy obecne podejście może zostać usprawnione
ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na różne cele cząstkowe, na przykład w
sektorze transportu. Analiza ta powinna również zająć się kwestią, czy wystarczy określić
jedynie poziom emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, biorąc pod uwagę inne cele, takie
jak bezpieczeństwo dostaw oraz konkurencyjność.
Obecne cele w zakresie klimatu i energii dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych,
udziału odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii, zostały sformułowane tak, aby się
nawzajem wspierać i rzeczywiście odnotowuje się interakcje między nimi. Większy udział
energii odnawialnej może doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, o ile
nie zastępuje ona innych niskoemisyjnych źródeł energii, a zwiększenie efektywności
energetycznej może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i ułatwić osiągnięcie
celu w zakresie energii odnawialnej. Istnieją oczywiste synergie, ale również potencjalne
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kompromisy. Na przykład większe niż spodziewane oszczędności energii i produkcja energii
odnawialnej mogą doprowadzić do spadku cen emisji dwutlenku węgla poprzez osłabianie
zapotrzebowania na uprawnienia do emisji w systemie ETS. To z kolei może osłabić sygnał
cenowy systemu ETS dla innowacji i inwestycji w efektywność energetyczną i technologie
niskoemisyjne, nie wpływając jednak na osiągnięcie ogólnego celu w zakresie redukcji gazów
cieplarnianych.
Ramy na okres do 2030 r. przewidujące szereg celów będą musiały wyraźnie uwzględnić te
interakcje. Powinny one również wziąć pod uwagę, że większy udział odnawialnych źródeł
energii i większe oszczędności energii nie będą w stanie samodzielnie zapewnić większej
konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw. Konieczne będzie zachowanie odpowiednich
rozwiązań politycznych; może również zajść potrzeba wprowadzenia dodatkowych
wskaźników, które będą w bardziej bezpośredni sposób uwzględniać te cele.
Istnieje powszechna zgoda co do tego, że cele pośrednie dla redukcji emisji gazów
cieplarnianych będą niezbędne dla osiągnięcia celu zmniejszenia emisji o 80-95 % do 2050 r.
Kluczową kwestią jest podejmowanie decyzji na temat pośrednich celów na najbardziej
odpowiednim szczeblu. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną do 2050 r. wskazuje, że redukcja emisji o 40 % do 2030 r. w porównaniu z
poziomem z 1990 r. byłaby racjonalna pod względem kosztów. Redukcja mniejsza niż 40 %
podniosłoby koszty przekształcenia w gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie
długoterminowej. Podczas gdy w planach działania stwierdzono, że zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych o 40 % do 2030 r. można osiągnąć bez nadmiernego zwiększenia
kosztów dla naszego systemu energetycznego, zdobycie funduszy koniecznych do pokrycia
kosztów kapitałowych związanych ze znacznymi inwestycjami wstępnymi będzie jednak
stanowić wyzwanie.
W planie działania w dziedzinie energii do 2050 r. wykazano, że udział energii ze źródeł
odnawialnych w systemie energetycznym musi nadal wzrastać po 2020 r. Cel w zakresie
odnawialnych źródeł energii na rok 2030 musiałby zostać poddany dogłębnej analizie,
ponieważ w tym terminie energia ze źródeł odnawialnych nie będzie już czymś nowym i w
coraz większym stopniu będzie konkurować z innymi technologiami niskoemisyjnymi.
Należy również rozważyć, czy zwiększenie udziału energii odnawialnej na poziomie UE
mogłoby zostać osiągnięte bez ustanawiania konkretnego celu, w ramach systemu ETS i
środków regulacyjnych pozwalających stworzyć sprzyjające warunki rynkowe. Ewentualny
cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie zależał od (i) tego, czy dany cel
zostanie uznany za niezbędny, aby zapewnić większy udział energii ze źródeł odnawialnych
po 2020 r., a tym samym przyczynić się do zwiększenia wykorzystania lokalnych źródeł
energii, zmniejszenia zależności energetycznej i zwiększenia zatrudnienia i wzrostu; oraz (ii)
tego, czy i w jaki sposób można to osiągnąć bez niepożądanych skutków programów wsparcia
odnawialnych źródeł energii dla rynków energii, cen energii i budżetów publicznych. Należy
ustalić, czy cele w zakresie energii odnawialnej mogą być najlepiej osiągnięte przy użyciu
nowego głównego celu (łącznie z celami cząstkowymi lub bez takich celów) dla sektorów
takich jak transport, przemysł i rolnictwo, lub też innych odpowiednich środków.
Jakiekolwiek cele lub strategie w zakresie energii odnawialnej będą musiały wziąć pod uwagę
rosnącą liczbę informacji na temat trwałości, kosztów, dojrzałości technologii i potencjału w
zakresie innowacji.
Unijne ramy polityki na rzecz efektywności energetycznej zostały niedawno zaktualizowane
poprzez przyjęcie dyrektywy EED, a w 2014 r. zostanie przeprowadzony przegląd dotyczący
celu na rok 2020. Dyskusje dotyczące oszczędności energii do 2030 r. należy postrzegać w
tym właśnie kontekście. Istnieje szereg kwestii, które należy rozważyć. Po pierwsze w planie
działania w dziedzinie energii do 2050 r. efektywność energetyczną i oszczędności energii
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uznano za opcje przynoszące same korzyści dla systemu energetycznego. Co prawda dowody
dotyczące efektywności obecnego systemu będą dostępne najwcześniej w 2014 r., jednak
zasadnicze znaczenie będzie miało zapewnienie spójności ewentualnego celu w zakresie
oszczędności energii z innymi celami. Niezbędne będzie również rozważenie, czy postępy w
zakresie efektywności energetycznej należy osiągać poprzez ustanowienie celów dla państw
członkowskich czy też celów sektorowych.
Konieczne jest również stwierdzenie, czy za wskaźnik dotyczący tego celu należy w dalszym
ciągu obierać bezwzględny poziom zużycia energii, czy też może bardziej wskazany byłby
stosunkowy wskaźnik związany z intensywnością energetyczną (np. zużycie energii w
stosunku do PKB lub wartość dodana brutto). Podczas gdy bezwzględny cel mógłby lepiej
zagwarantować osiągnięcie ogólnych oszczędności, cel stosunkowy byłby w stanie w
większym stopniu uwzględnić dynamikę gospodarki UE i stan faktyczny rozwoju
gospodarczego.
W przeciwieństwie do redukcji emisji gazów cieplarnianych i odnawialnych źródeł energii,
obecne podejście do kwestii efektywności energetycznej opiera się na połączeniu
niewiążących celów i wiążących środków. Potrzeba wprowadzenia przepisów unijnych na
okres do 2020 r. (np. ramy dotyczące ekoprojektu, dyrektywy EED i EPBD) jest związana,
przynajmniej częściowo, z brakiem prawnie wiążących celów w zakresie oszczędności energii
dla państw członkowskich. Wszelkie prawnie wiążące cele w zakresie oszczędności energii
lub intensywności energetycznej musiałyby zapewnić państwom członkowskim wystarczającą
elastyczność w zakresie osiągnięcia założonych celów, wprowadzając potencjalnie mniej
wiążących środków na szczeblu UE. Jednakże takie podejście musiałoby wziąć pod uwagę, iż
znaczna część prawodawstwa UE, które przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii,
odgrywa również zasadniczą rolę w tworzeniu rynku wewnętrznego dla tych produktów (np.
ramy w sprawie ekoprojektu). Jeśli cele miałyby pozostać niewiążące, należy się zastanowić,
czy obowiązujące konkretne środki są wystarczające, czy też konieczne byłoby wprowadzenie
nowych środków. Kluczowym zagadnieniem będzie zakres, w jakim rynki energii, poprzez
sygnały cenowe i reakcję na popyt, będą w stanie samodzielnie i w wystarczającym stopniu
zachęcać do poprawy efektywności energetycznej, oraz pytanie, czy ETS i jego wpływ na
poziom cen energii elektrycznej stworzy zachęty do oszczędności energii, również w
przypadku braku konkretnych celów lub środków. Konieczne będzie uwzględnienie
stosunkowo niewielkiej elastyczności cenowej popytu na energię wielu ważnych sektorów
gospodarki i przewidywanego przyszłego poziomu cen, jak również zmienności cen w
ramach ETS.
3.2.

Spójność instrumentów polityki

Cele na rok 2020 są realizowane za pośrednictwem instrumentów politycznych na szczeblu
UE, które są ściśle związane z rynkiem wewnętrznym. Państwa członkowskie mają większe
pole do manewru przy wdrażaniu prawodawstwa UE w zakresie energii odnawialnej i
efektywności energetycznej oraz emisji gazów cieplarnianych poza systemem ETS, np. w
sektorze transportu drogowego. Doprowadziło to do różnych podejść krajowych systemów
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, opodatkowania energii i emisji CO2, norm
charakterystyki energetycznej w odniesieniu do budynków oraz innych strategii w zakresie
efektywności energetycznej.
Aby rozwiązać kwestię różnych celów politycznych i barier rynkowych może być potrzebne
połączenie instrumentów. Instrumenty te będą ze sobą współdziałać, jak już opisano powyżej.
Niektóre zainteresowane podmioty krytykowały brak ogólnej spójności między politykami w
wyniku takich interakcji i zwróciły uwagę na potrzebę poprawy opłacalności różnych
środków w dziedzinie energii i klimatu, z uwzględnieniem wykonalności technicznej.
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Ponadto krajowe środki nie powinny prowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego. Należy
skupić się na inwestycjach w infrastrukturę, w szczególności w sieci, które przyczynią się do
pogłębienia integracji rynku UE i zapewnią zrównoważony rozwój, konkurencyjność i
bezpieczeństwo dostaw.
Ramy polityki na okres do 2030 r. powinny zatem zachować równowagę pomiędzy
konkretnymi środkami wykonawczymi na szczeblu UE i elastycznością państw
członkowskich pozwalającą na osiągnięcie celów w sposób najbardziej odpowiedni do
warunków krajowych, przestrzegając jednocześnie zasad rynku wewnętrznego. Obecna
równowaga między instrumentami na poziomie UE i celami lub instrumentami krajowymi
będzie musiała zostać poddana bardziej szczegółowej ocenie, z uwzględnieniem skutków
dotacji na paliwa kopalne. Tak jak poprzednio rozważony będzie musiał zostać także podział
wysiłków.
Poza instrumentami regulacyjnymi Unia zapewnia również znaczące wsparcie finansowe dla
polityki w dziedzinie zmiany klimatu i energii odnawialnej, w szczególności w ramach
polityki spójności, unijnych programów badawczych, a w przyszłości - instrumentu „Łącząc
Europę”. Na cele dotyczące działań w dziedzinie klimatu przeznaczone zostanie ok. 20 %
wydatków UE w okresie 2014-2020 r., w związku z czym muszą one zostać uwzględnione w
stosownych instrumentach w celu zagwarantowania, że przyczyniają się do zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego. Działanie takie ma na celu stworzenie niskoemisyjnej,
zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu gospodarki, która pozwoli na zwiększenie
konkurencyjności Europy i stworzenie większej liczby bardziej ekologicznych miejsc pracy8.
Ocenie musi zostać poddany przyszły dostęp do międzynarodowych jednostek emisji po 2020
r. Wykorzystanie międzynarodowych jednostek emisji może przyczynić się do ograniczenia
kosztów, lecz przyczynia się także do niepewności co do zapotrzebowania wewnątrz UE oraz
do powstania nadwyżki uprawnień w systemie ETS. Ponadto za pośrednictwem mechanizmu
czystego rozwoju przemysł i rządy UE dotują konkurencyjne sektory, zwłaszcza w
gospodarkach wschodzących, takich jak Chiny, Indie i Brazylia. Przejście od kompensacji
emisji opartej na projektach na system handlu uprawnieniami do emisji oraz inne instrumenty
rynkowe może przyczynić się do lepszego uwzględnienia różnych możliwości krajowych w
zakresie podjęcia działań w dziedzinie klimatu oraz do osiągnięcia postępów w tworzeniu
światowego rynku emisji dwutlenku węgla, w którym uczestniczyć będzie wiele podmiotów
międzynarodowych.
W przypadku sektorów żeglugi morskiej i lotnictwa, środki polityczne obejmują również
skoordynowane wysiłki na rzecz uzgodnienia na szczeblu światowym norm i dziedzin
polityki w celu skutecznego zapewnienia globalnej redukcji emisji. Jako pierwszy krok w
2013 r. wszedł w życie wskaźnik konstrukcyjny efektywności energetycznej uzgodniony w
ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, który powinien przyczynić się do
spowolnienia wzrostu emisji gazów cieplarnianych z sektora żeglugi na całym świecie.
3.3.

Wspieranie konkurencyjności gospodarki UE

Jednym z podstawowych celów polityki energetycznej UE jest zapewnienie, by system
energetyczny przyczyniał się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki unijnej poprzez
zapewnienie konkurencyjnych krajowych i międzynarodowych rynków energii oraz cen,
które są konkurencyjne w skali międzynarodowej i przystępne dla konsumentów końcowych.
Jest to szczególnie ważne dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i
8
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Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podczas posiedzenia w dniach 7-8 lutego 2013 r. dotyczącego
wieloletnich ram finansowych.
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sektorów przemysłu, które są narażone na konkurencję międzynarodową, dla których energia
jest ważnym czynnikiem produkcji. Przewiduje się, że rola energii elektrycznej wzrośnie w
okresie przejściowym systemu energetycznego, dlatego koszty energii elektrycznej mają
szczególne znaczenie w perspektywie na rok 2030.
Polityka energetyczna i klimatyczna może stanowić siłę napędową popytu i wzrostu w
gospodarce niskoemisyjnej. Unia Europejska jest pionierem w rozwoju czystych i bardziej
energooszczędnych technologii, produktów i usług oraz technologii ekologicznych; szacuje
się że przyczynią się one łącznie do powstania ok. 5 mln miejsc pracy w okresie do 2020 r.9
Ponadto wiele tych strategii przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz
poprawy stanu zdrowia. Jednocześnie strategie te krytykowano za negatywny wpływ na ceny
energii, co ma szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej
sytuacji oraz dla konkurencyjności energochłonnych sektorów przemysłu, nawet jeżeli
przyczyniają się one do zmniejszenia narażenia przemysłu na koszty energii i poprawy
odporności na skoki cen energii.
Podczas gdy ceny hurtowe energii wzrosły umiarkowanie w UE, istnieją dowody na to, że w
ciągu ostatniego dziesięciolecia ceny dla odbiorców końcowych energii elektrycznej dla wielu
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wzrosły w większym stopniu w ujęciu realnym. W
planie działania w dziedzinie energii do 2050 r. stwierdzono, że tendencja ta utrzyma się w
przyszłości. Rozwój sytuacji na rynkach międzynarodowych i eksploatacja węglowodorów ze
złóż niekonwencjonalnych może prowadzić do zwiększenia różnic cenowych w UE w
porównaniu z innymi głównymi gospodarkami przemysłowymi, takimi jak USA, gdzie
obecnie w coraz większym stopniu wykorzystuje się gaz łupkowy. W 2012 r. ceny gazu w
przemyśle były ponad cztery razy niższe w USA niż w Europie10. Oczywiste jest, że
tendencja ta wynika z wielu czynników niezwiązanych z polityką UE w dziedzinie klimatu i
energii oraz że ceny hurtowe energii elektrycznej w UE nadal w dużej mierze zależą od ceny
paliw kopalnych. Decyzje państw członkowskich w sprawie taryf, opłat i podatków mają
również znaczny wpływ na ceny dla odbiorców końcowych. Czynniki te należy wziąć pod
uwagę przy opracowywaniu nowych strategii politycznych. Różne czynniki wpływające na
krajowe koszty energii, w tym opodatkowanie, muszą zostać poddane analizie w sposób
zróżnicowany, ponieważ ich wpływ na ogólne koszty wytwarzania energii wydaje być bardzo
różny. W tym kontekście należy rozważyć szereg kwestii.
Po pierwsze pełne wdrożenie prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego jest niezbędne
do panowania nad cenami i pomoże w osiągnięciu celów w opłacalny sposób, zarówno
poprzez zwiększenie konkurencji na rynku, jak i poprzez racjonalniejsze wykorzystanie
infrastruktury energetycznej (za pomocą kodeksów sieci).
Po drugie konieczne jest umożliwienie przyszłego wykorzystania miejscowych zasobów ropy
naftowej i gazu, zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych, w sposób
bezpieczny dla środowiska, ponieważ mogłyby one przyczynić się do zmniejszenia cen
energii w UE i uzależnienia od importu.
Po trzecie dalsza dywersyfikacja tras dostaw energii może przyczynić się do zwiększenia
konkurencji na rynkach energii, a w wyniku inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej można osiągnąć znaczne długofalowe oszczędności. Dalszemu rozwojowi
9
10
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Komunikat „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM (2012) 173 final).
Według danych MAE realne ceny energii elektrycznej dla przemysłu w Europie (OECD) wzrosły
średnio o 38 % między 2005 a 2012 r., zaś w USA zmalały one o 4 %. W odniesieniu do gospodarstw
domowych realne ceny wzrosły w latach 2005-2012 w Europie o 21,8 % (OECD), a w USA o 8,4 %.
MAE, „Energy Prices & Taxes, 4th Quarter 2012” (Ceny energii i podatki, 4. kwartał 2012 r.).
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wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych musi towarzyszyć poprawa
zarządzania sieciami, zmniejszenie kosztów technologii i ich większa wydajność oraz dalsze
wspieranie innowacji.
Po czwarte wyrażano obawy, że zaangażowanie UE w walkę ze zmianą klimatu nie jest w
pełni odwzajemniane przez inne kraje, i że ma to wpływ na konkurencyjność. Jednocześnie
zobowiązanie Unii do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r. przyczyniło
się do postępów, jakie udało się poczynić od momentu konferencji kopenhaskiej w sprawie
zmiany klimatu w 2009 r. Ponad 90 państw przyjęło już zobowiązania o różnym stopniu
ambicji. Wspólnota międzynarodowa wyraziła poparcie dla ograniczenia globalnego wzrostu
temperatury do poziomu poniżej 2ºC. Ponadto szereg krajów wdraża przepisy w zakresie
własnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub pracuje nad
nimi (Szwajcaria, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Chiny i kilka stanów USA).
Mimo to warunkowe zobowiązanie UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30 %
nie było w stanie zmobilizować zobowiązań i działań, które zapewniłyby, że łączne wysiłki
podejmowane do 2020 r. umożliwią osiągnięcie celu w zakresie 2°C. W związku z tym
zachodzi konieczność dalszej współpracy z państwami trzecimi, a także niezbędne jest
osiągnięcie do 2015 r. porozumienia na okres po 2020 r. w ramach platformy z Durbanu. Jest
to szczególnie ważne z uwagi na to, że UE odpowiada zaledwie za 11 % światowych emisji
gazów cieplarnianych i udział ten maleje; dla rozwiązania problemu zmiany klimatu
niezbędne są zatem skuteczne działania na arenie międzynarodowej11.
Po piąte UE podejmuje wysiłki w sektorze lotnictwa i morskim mające na celu uzyskanie
postępów na odpowiednich forach międzynarodowych w celu zapewnienia globalnego
zaangażowania i równych warunków.
Po szóste oczywiste jest, że wyższy poziom cen w ramach systemu ETS i strategie polityczne
mające na celu zwiększenie zdolności w zakresie wytwarzania energii odnawialnej poprzez
udzielanie wsparcia lub preferencyjne traktowanie w celu wprowadzenia na rynek mogą
doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej. Jednocześnie system ETS tworzy równe
warunki konkurencji w UE, a także minimalizuje koszty redukcji gazów cieplarnianych w
objętych nim sektorach. ETS obejmuje również środki mające na celu ograniczenie wpływu
na konkurencyjność sektorów energochłonnych narażonych na ryzyko ucieczki emisji. Środki
te będą kontynuowane do roku 2020. Biorąc pod uwagę nagromadzenie bezpłatnych
uprawnień w sektorach przemysłowych i dostęp do tanich międzynarodowych jednostek
emisji, wpływ na te sektory będzie prawdopodobnie niewielki co najmniej do 2020 r. Zasady
pomocy państwa związane z ETS umożliwiają państwom członkowskim, począwszy od 2013
r., wypłacanie odszkodowań dotyczących części pośrednich kosztów systemu ETS w
najbardziej energochłonnych sektorach. Ponadto zasady pomocy państwa w zakresie ochrony
środowiska umożliwiają obecnie wprowadzenie ukierunkowanych zwolnień z podatków
związanych z energią w przemyśle. W ramach polityki na okres do 2030 r. należy rozważyć,
czy i w jaki sposób podejście to powinno być kontynuowane.
Ponadto podczas opracowywania tych ram należy rozważyć, czy dochody związane z ETS
mogłyby zostać wykorzystane do dalszego wspierania innowacyjności sektorów. Obecnie
polega to głównie na wykorzystaniu przez państwa członkowskie dochodów ze sprzedaży na
aukcji (w dozwolonych granicach przepisów dotyczących pomocy państwa), chociaż obecne
ramy prawne przewidują innowacyjne finansowanie przez Unię w postaci NER300
11
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Kwestia nowego porozumienia w dziedzinie klimatu została poruszona w oddzielnym komunikacie
konsultacyjnym: „Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu planowane na 2015 r:
Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.”.
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ograniczone do projektów w zakresie energii odnawialnej oraz wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla.
3.4.

Uznanie różnic w zdolnościach państw członkowskich

Państwa członkowskie są bardzo zróżnicowane pod względem zasobności, struktury
przemysłu, koszyka energetycznego, budynków, intensywności emisji dwutlenku węgla i
zużycia energii, dostępu do zasobów odnawialnych oraz struktury społecznej. Indywidualne
grupy konsumentów mają również różne możliwości inwestowania i dostosowania się. Tę
różnorodność należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu ram polityki na okres do 2030 r.
Cele w zakresie klimatu i energii mają różny wpływ na różne państwa członkowskie i ich
obywateli, dlatego w nowych ramach konieczne będzie rozważenie możliwości skutecznej
współpracy i sprawiedliwego podziału niezbędnych wysiłków.
Obecne ramy polityki w zakresie energii i klimatu odzwierciedlają różnice w możliwościach
państw członkowskich poprzez podział wysiłku związanego z osiągnięciem unijnych celów w
zakresie klimatu i energii między państwa członkowskie w sposób zmniejszający obciążenie
państw członkowskich o niższych dochodach. Przychody ze sprzedaży na aukcji są również
częściowo wykorzystane do zrekompensowania różnic w kosztach. W dyrektywie w sprawie
odnawialnych źródeł energii również przewidziano mechanizmy współpracy, które
umożliwiają zaliczanie energii odnawialnej wyprodukowanej w jednym państwie
członkowskim na konto realizacji celu innego państwa. Jednak pomimo potencjalnych
korzyści gospodarczych dla obu stron, system ten nie został dotychczas wykorzystany z
wyjątkiem Szwecji i Norwegii. Aby uwzględnić indywidualną sytuację poszczególnych
krajów w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej przewidziano zestaw
mechanizmów elastyczności, które państwa członkowskie mogą stosować w odniesieniu do
swoich celów w zakresie oszczędności wynoszących 1,5 % rocznie, łącznie ze stopniowym
wprowadzaniem celu 1,5 %, wyłączeniem sektorów objętych systemem ETS, włączeniem
sektora przetwarzania energii i dystrybucji oraz uznawaniem wczesnych działań. Takie
elastyczne mechanizmy mogą być stosowane łącznie, jednak nie mogą naruszać ogólnego
celu w zakresie oszczędności energii przewidzianego w dyrektywie.
Konieczne będzie rozważenie, czy w ramach na okres do 2030 r. powinny zostać zachowane
podobne narzędzia dystrybucji, czy też, w zależności od stopnia ambicji i charakteru
przyszłych celów i środków, niezbędne będą metody alternatywne. Chociaż zróżnicowane
cele dla poszczególnych państw członkowskich mogą mieć niekorzystny wpływ na
osiągnięcie wewnętrznego rynku energii, mogą one zapewnić większą sprawiedliwość. Jeśli
jednak nie zostanie zapewniona wystarczająca elastyczność w ich osiągnięciu, na przykład za
pomocą mechanizmów handlowych, mogą one zwiększyć całkowite koszty osiągnięcia
celów. Jakiekolwiek ramy na okres do 2030 r. będą musiały rozważyć, czy między państwami
członkowskimi występuje wystarczająca elastyczność, aby umożliwić efektywne pod
względem kosztów osiągnięcie zróżnicowanych celów. W tym kontekście należy również
wziąć pod uwagę, że te państwa członkowskie, w których inwestycje są najbardziej
potrzebne, oraz w których występują największe możliwości w zakresie opłacalnej redukcji
emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności
energetycznej itp., mają często mniejszy potencjał gospodarczy pozwalający na skorzystanie z
tych możliwości. Ponadto niektóre z tych państw członkowskich zmagają się z trudnościami z
uzyskaniem wystarczającego wsparcia dla zmiany procesów przemysłowych i zużycia
energii, co może mieć wpływ na miejsca pracy oraz zależność od krajowych zasobów
energetycznych. Dostęp do finansowania inwestycji, czy to w formie bezpośredniego
finansowania czy inteligentnych systemów finansowania, jest już częścią zestawu narzędzi
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polityki UE12, ale w perspektywie 2030 r. może wymagać wzmocnienia. Środki takie
mogłyby przyczynić się do uczciwego i sprawiedliwego podziału obciążeń, a jednocześnie
ułatwić akceptację publiczną i zaangażować wszystkie zainteresowane strony w przejście na
zrównoważoną, bezpieczną i konkurencyjną gospodarkę.
W nowych ramach będą musiały zostać przygotowane i przedstawione informacje dotyczące
konkretnych państw członkowskich w celu ukierunkowania dyskusji na temat sprawiedliwego
podziału wysiłków oraz zapewnienia, że na żadne państwo członkowskie nie zostanie
nadmiernie obciążone.
4.

PYTANIA

4.1.

Ogólne
•

4.2.

4.3.
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Jakie doświadczenia wynikające z ram na rok 2020 oraz aktualnego stanu
systemu energetycznego UE są najważniejsze przy opracowywaniu polityki na
2030 r.?

Cele
•

Jakie cele na rok 2030 będą najbardziej skuteczne w stymulowaniu celów
polityki dotyczącej klimatu i energii? Na jakim szczeblu powinno się je
stosować (UE, państw członkowskich lub sektorowym) i w jakim zakresie
powinny być prawnie wiążące?

•

Czy zdarzały się nieścisłości w obecnych celach na rok 2020, a jeśli tak, to w
jaki sposób można lepiej zapewnić spójność potencjalnych celów na 2030 r.?

•

Czy cele dla podsektorów, takich jak transport, rolnictwo lub przemysł są
stosowne, a jeżeli tak, to jakie? Na przykład, czy konieczne jest wprowadzenie
celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, biorąc
pod uwagę cele w zakresie zmniejszenia emisji CO2 dla samochodów
osobowych i dostawczych?

•

W jaki sposób cele mogą lepiej odzwierciedlać opłacalność ekonomiczną i
rozwój dojrzałości technologii w ramach na 2030 r.?

•

W jaki sposób należy oceniać postępy w odniesieniu do innych aspektów
polityki energetycznej UE, takich jak bezpieczeństwo dostaw, które mogą nie
być uwzględniane w głównych celach?

Instrumenty
•

Czy niezbędne są zmiany innych instrumentów politycznych oraz ich
wzajemnego oddziaływania, w tym między UE a państwami członkowskimi?

•

W jaki sposób najlepiej określić konkretne działania na szczeblu unijnym i
krajowym, tak aby zoptymalizować opłacalność realizacji celów w zakresie
klimatu i energii?

•

W jaki sposób można najskuteczniej uniknąć rozdrobnienia wewnętrznego
rynku energii, w szczególności w odniesieniu do potrzeby zachęcania do
inwestycji i mobilizowania ich?

Na przykład proponowany Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i instrument
„Łącząc Europę”.
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•

Za pomocą jakich środków można by osiągnąć dalsze oszczędności energii w
najbardziej opłacalny sposób?

•

W jaki sposób polityka UE w dziedzinie badań i innowacji może najlepiej
wspierać osiągnięcie celów ram na okres do 2030 r.?

Konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw
•

Które elementy ram polityki w zakresie energii i klimatu mogą zostać
wzmocnione, tak by lepiej wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost
gospodarczy i konkurencyjność?

•

Jakie elementy w obowiązujących ramach świadczą o ucieczce emisji? Czy
można ją zmierzyć? W jaki sposób można rozwiązać ten problem w ramach na
2030 r.?

•

Jakie są konkretne czynniki napędzające zaobserwowane tendencje w zakresie
kosztów energii i w jakim stopniu UE może na nie wpływać?

•

W jaki sposób należy uwzględnić niepewność co do działań i poziomu
zobowiązań innych krajów rozwiniętych i najważniejszych pod względem
gospodarczym krajów rozwijających się podczas trwających negocjacji
międzynarodowych?

•

W jaki sposób można zwiększyć pewność prawną dla przedsiębiorstw przy
zapewnieniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie się do zmieniających
się okoliczności (np. postęp w międzynarodowych negocjacjach w sprawie
zmiany klimatu, zmiany na rynkach energii)?

•

W jaki sposób UE może przyczynić się do zwiększenia potencjału
innowacyjnego przemysłu wytwórczego? Czy przychody ze sprzedaży
uprawnień na aukcji powinny odgrywać jakąś rolę?

•

W jaki sposób UE może najlepiej wykorzystać rozwój rodzimych
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, aby doprowadzić do
obniżenia cen energii i uzależnienia od importu?

•

W jaki sposób UE może najlepiej zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii na
rynku wewnętrznym poprzez zapewnienie pełnego i skutecznego
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii (np. poprzez rozwój niezbędnych
połączeń międzysystemowych), oraz poza UE poprzez dywersyfikację tras
dostaw energii?

Aspekty dotyczące zdolności i dystrybucji
•

W jaki sposób nowe ramy powinny zapewnić sprawiedliwy podział wysiłków
pomiędzy państwa członkowskie? Jakie konkretne działania można podjąć w
celu uwzględnienia różnych zdolności realizacji środków w dziedzinie energii i
klimatu?

•

Jakie mechanizmy mogłyby promować współpracę oraz sprawiedliwy podział
wysiłków między państwami członkowskimi przy zapewnieniu najbardziej
opłacalnego sposobu realizacji nowych celów w zakresie klimatu i energii?

•

Czy aby wesprzeć nowe ramy na 2030 r. niezbędne są nowe instrumenty
finansowania lub nowe ustalenia?
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5.

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA KONSULTACJĘ

Konsultacje potrwają do dnia 2 lipca. Dalsze informacje na temat możliwości przyczynienia
się do konsultacji są dostępne na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
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ZAŁĄCZNIK
Podstawowe informacje na temat zagadnień klimatycznych i energetycznych
1. INSTRUMENTY

PRAWNE REALIZUJĄCE GŁÓWNE CELE PAKIETU KLIMATYCZNOENERGETYCZNEGO I GŁÓWNE OBSZARY POLITYKI WSPOMAGAJĄCE ICH
REALIZACJĘ

PL

(1)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych, ustanawiająca cel 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w
podziale na państwa członkowskie;

(2)

Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE w celu przeglądu
systemu handlu uprawnieniami do emisji w UE poprzez określenie limitu emisji i
harmonizację przydziału uprawnień dla przedsiębiorstw;

(3)

Decyzja nr 406/2009/WE (decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego)
określająca cele dla poszczególnych państw członkowskich w zakresie redukcji
gazów cieplarnianych w sektorach niewłączonych do ETS;

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 443/2009 określające normy dotyczące emisji CO2 dla
nowych samochodów osobowych;

(5)

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 określające normy emisji dla nowych lekkich
samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz
zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych;

(6)

Dyrektywa 2009/30/WE (dyrektywa w sprawie jakości paliwa) mająca na celu
ograniczenie zawartości węgla w cyklu życia paliw;

(7)

Dyrektywa 2009/31/WE ustanawiająca ramy dla wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla;

(8)

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, określająca
wymagane działania na poziomie państw członkowskich;

(9)

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

(10)

Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią, w tym norm;

(11)

Rozporządzenie (WE) nr 2006/842 dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych
oraz dyrektywa 2006/40/WE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych z
ruchomych systemów klimatyzacji;

(12)

Dyrektywa 99/31/WE przewidująca stopniowe zaprzestanie stosowania składowisk
odpadów do unieszkodliwiania odpadów, zmniejszając emisje CH4;

(13)

Dyrektywa 1991/676/EWG dotycząca azotanów, przyczyniająca się do ograniczenia
emisji N2O;

(14)

Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i
energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;

(15)

Dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii
elektrycznej;
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(16)

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 w sprawie etykietowania opon pod kątem
efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów;

(17)

Rozporządzenie (UE) nr 228/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metod badania przyczepności opon C1
na mokrej nawierzchni;

(18)

Rozporządzenie (UE) nr 1235/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem
przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do
procedury weryfikacji;

(19)

Rozporządzenie (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003;

(20)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1775/2005;

(21)

Decyzja w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i
pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z
użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

2. NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY REFERENCYJNE
Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną
do 2050 r.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
Plan działań w dziedzinie energii do 2050 r.
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
Reforma strukturalna europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla:
pierwsze sprawozdanie dotyczące sytuacji na europejskim rynku uprawnień do emisji
dwutlenku węgla w 2012 r.
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm
Uruchomienie wewnętrznego rynku energii
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm
Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii
http://ec.europa.eu/energy/renewables/communication_2012_en.htm
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania prowadzącego do
przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120086+0+DOC+XML+V0//PL
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru transportu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110584+0+DOC+XML+V0//PL
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania w zakresie energii do
roku 2050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130088+0+DOC+XML+V0//PL
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1. Wprowadzenie
Obecnie ponad 80 % światowego zużycia energii pierwotnej pochodzi ze spalania paliw
kopalnych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia 85 % wzrostu światowego wykorzystania
energii dotyczyło paliw kopalnych. Szacunki dotyczące przyszłego zużycia energii oparte na
obecnej polityce i tendencjach świadczą o kontynuacji tej zależności od paliw kopalnych1.
Tendencje te są sprzeczne z koniecznością łagodzenia zmiany klimatu. Mogłyby
doprowadzić do średniego wzrostu temperatury na świecie o 3,6 lub 4 stopnie Celsjusza
odpowiednio według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i sprawozdania
zamówionego przez Bank Światowy 2 . W okresie przejścia do gospodarki w pełni
niskoemisyjnej technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) jest
jednym z głównych sposobów godzenia rosnącego popytu na paliwa kopalne z potrzebą
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Technologia CCS może się okazać konieczna w
skali światowej, by utrzymać średni wzrost globalnej temperatury poniżej 2 stopni3. CCS ma
również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia unijnych celów w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych i stwarza możliwości ożywienia podupadającego europejskiego
przemysłu przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Zależy to jednak od
tego, czy CCS można wykorzystywać jako technologię wielkoskalową, której opłacalność
ekonomiczna umożliwia jej wdrożenie na szeroką skalę4.
Oceny przeprowadzone w kontekście planu działania UE prowadzącego do przejścia na
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., a także planu działania w dziedzinie
energii na rok 2050 postrzegają technologię CCS, w przypadku jej wprowadzenia na
warunkach komercyjnych, jako ważną technologię przyczyniającą się do przejścia UE na
gospodarkę niskoemisyjną, przy wykorzystaniu CCS do wytwarzania od 7 % do 32 % energii
do 2050 r., w zależności od rozpatrywanego scenariusza. Ponadto według tych ocen do 2035
r. CCS zacznie przyczyniać się na szerszą skalę do ograniczenia emisji CO2 z procesów
przemysłowych w UE.

1

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej zamieszczonych w dokumencie „World Energy
Outlook 2012”, 59 % wzrostu popytu zaspokaja się za pomocą paliw kopalnych, co skutkuje ich 75 % udziałem
w koszyku energetycznym w 2035 r.
2

MAE „World Energy Outlook 2012” s. 3 oraz „Turn down the heat”, sprawozdanie zamówione przez Bank
Światowy, dostępne na stronie internetowej: http://www.worldbank.org/en/news/2012/11/18/new-reportexamines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century
3

Komisja oszacowała, że w 2030 r., w „odpowiednim scenariuszu działania w skali światowej”, 18 % produkcji
energii z paliw kopalnych będzie się odbywać przy zastosowaniu CCS, co pokazuje kluczowe znaczenie tej
technologii w przyszłości dla utrzymania zrównoważonej emisji dwutlenku węgla w skali światowej, oraz
konieczność niezwłocznego rozpoczęcia demonstracji na dużą skalę. Szacunki pochodzą z dokumentu: „W
kierunku ogólnego porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu”. Obszerne informacje ogólne i
analizy - CZĘŚĆ 1 - dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/docs/sec_2009_101_part1_en.pdf
4

Przejścia na gospodarkę niskoemisyjną można oczywiście także dokonać zwiększając efektywność
energetyczną oraz wykorzystując odnawialne i niewęglowe źródła energii, ale w przypadku stałego lub
rosnącego wykorzystywania paliw kopalnych, CCS ma zasadnicze znaczenie, ponieważ jest jedynym
dostępnym rozwiązaniem. Obecnie około 60 % światowego zużycia energii pierwotnej pochodzi z paliw
kopalnych. Inne opcje dekarbonizacji systemu energetycznego to zwiększenie efektywności energetycznej,
zarządzanie popytem oraz wykorzystywanie innych niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak energia
odnawialna i jądrowa.

3

UE jest zaangażowana we wspieranie CCS, zarówno w wymiarze finansowym, jak i poprzez
działania regulacyjne. W następstwie decyzji Rady Europejskiej z 2007 r. dotyczącej
wsparcia maksymalnie 12 szeroko zakrojonych projektów demonstracyjnych do 2015 r.
Komisja podjęła szereg działań mających na celu stworzenie wspólnych ram dotyczących
regulacji i wsparcia działań demonstracyjnych.
Dyrektywa w sprawie CCS została przyjęta w celu stworzenia ram prawnych dla
wychwytywania, transportu i składowania CO2, a termin jej transpozycji ustalono na
czerwiec 2011 r. 5 . Sieć transportu CO2 uwzględniono w priorytetach w odniesieniu do
infrastruktury energetycznej w Europie (EIP) przedstawionych w listopadzie 2010 r. oraz
we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie „wytycznych dla infrastruktury
transeuropejskiej”. CCS stało się również integralną częścią inicjatyw UE w zakresie badań i
rozwoju - europejska inicjatywa przemysłowa (EII) w dziedzinie CCS została ustanowiona
w ramach strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE).
Ponadto utworzono dwa instrumenty finansowania: Europejski program energetyczny na
rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) oraz program NER300 6 finansowany dzięki
uprawnieniom do emisji ETS w celu skierowania znacznych funduszy UE na szeroko
zakrojone projekty demonstracyjne7.
Pomimo tych wysiłków, CCS nie przyjął się jeszcze w Europie z różnych przyczyn, zwięźle
przedstawionych w niniejszym komunikacie. Choć oczywiste jest, że „brak działań” nie jest
możliwy i że należy podjąć dalsze kroki, czas ucieka, w szczególności dla projektów
demonstracyjnych, w przypadku których udało się zabezpieczyć część niezbędnego
finansowania, ale nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Z tego powodu w
niniejszym komunikacie podsumowuje się obecną sytuację, biorąc pod uwagę kontekst
globalny, i omawia opcje dostępne w celu wspierania działań w dziedzinie demonstracji i
wdrożenia CCS, w celu wsparcia długoterminowej działalności komercyjnej jako integralnej
części strategii UE w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.
2. Paliwa kopalne w koszyku energetycznym oraz w procesach przemysłowych
Po decyzji Rady Europejskiej w sprawie rozwoju CCS z roku 2007, znaczenie i waga CCS
jeszcze się zwiększyły, zarówno na szczeblu europejskim, jak i światowym, ponieważ
pogłębiła się globalna zależność od paliw kopalnych. W międzyczasie skrócił się czas
dostępny na złagodzenie zmiany klimatu, zmuszając do jeszcze pilniejszego wdrażania CCS.
2.1. Rola paliw kopalnych w światowym koszyku energetycznym
W 2009 r., paliwa kopalne zaspokajały 81 % światowego zapotrzebowania na energię
pierwotną, a dwie trzecie wytwarzanej na świecie energii elektrycznej pochodziło z paliw
kopalnych. W ostatniej dekadzie węgiel, ropa naftowa i gaz wspólnie reprezentowały 85 %
wzrostu światowego zapotrzebowania na energię, a sam węgiel odpowiada za 45 % wzrostu
zużycia energii pierwotnej, jak widać na wykresie 1 poniżej. Zmiany te w dużej mierze
wynikają ze wzrostu popytu w krajach rozwijających się. W związku z tym od 1990 r.
produkcja węgla na świecie niemal podwoiła się i osiągnęła prawie 8 000 mln ton w 2011 r.

5

Szczegółowe sprawozdanie dotyczące transpozycji dyrektywy zostanie opublikowane w 2013 r.

6

W wyniku pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach NER300 nie wybrano żadnych
projektów dotyczących CCS.
7

Nie sprawdziły się jednak prognozy dotyczące ceny emisji dwutlenku węgla na poziomie 20-30 EUR za tonę,
co znacznie zmniejszyło dostępne środki i istotnie pogorszyło podstawy ekonomiczne projektów CCS.
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Wykres 1: Wzrost zapotrzebowanie na energię pierwotną na świecie w podziale na paliwa, 2001-2011
(źródło: MAE – „World Energy Outlook 2012”)

Rozwój sytuacji obserwowany na powyższym wykresie znajduje odzwierciedlenie w
prognozach zawartych w scenariuszu „nowa polityka” w dokumencie „World Energy
Outlook 2012” Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), przedstawionych na
wykresie 2, które pokazują, że jeśli obecnie prowadzona polityka nie ulegnie zmianie, w
najbliższych dziesięcioleciach węgiel będzie miał coraz większe znaczenie w inwestycjach w
produkcję energii elektrycznej w krajach rozwijających się, natomiast w krajach rozwiniętych
moce produkcyjne związane z węglem kamiennym zaczynają się zmniejszać.
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Wykres 2: Zmiany w produkcji energii elektrycznej w wybranych częściach świata, 2010 – 2035. (Źródło:
MAE - „World Energy Outlook 2012”)
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2.2. Rola paliw kopalnych w europejskim koszyku energetycznym
W UE, udział gazu w zużyciu energii pierwotnej wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat, do
poziomu 25 % w 2010 r.8, przy czym większość gazu jest importowana, jako że tylko około
35 % dostaw gazu w UE pochodzi z produkcji krajowej9. Około 30 % gazu wykorzystuje się
do wytwarzania energii elektrycznej.
Podczas gdy w ostatnich dwóch dekadach nasz import gazu podwoił się, odwrotna tendencja
ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie istotne odkrycia i wydarzenia związane z gazem
łupkowym zmniejszyły cenę gazu i zależność USA od importu energii. Szybkie postępy w
wykorzystaniu gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych i związane z nim prognozy
przedstawiono na wykresie 3 poniżej.
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Wykres 3: Dotychczasowa i prognozowana produkcja ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych (źródło:
MAE - „World Energy Outlook 2012”)

To z kolei wywarło presję konkurencyjną na amerykański węgiel (jak widać na wykresie 4
poniżej), prowadząc do poszukiwania przez amerykański przemysł węglowy nowych rynków
zbytu poprzez zwiększenie eksportu węgla, który w normalnych warunkach zostałby zużyty
w Stanach Zjednoczonych. Obecne prognozy wskazują, że tendencja ta będzie się
utrzymywać i może ulec pogłębieniu.

8
9

Źródło: „EU energy in figures, 2012 Pocketbook”, Komisja Europejska.

Trzech największych producentów to Zjednoczone Królestwo - 51,5 mln Mtoe, Niderlandy - 63,5 mln Mtoe
oraz Niemcy - 9,7 Mtoe gazu ziemnego w 2010 r. Rosja i Norwegia (22 % oraz 19 % dostaw gazu do UE) są
dwoma największymi eksporterami gazu do UE.
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Wykres 4: Ceny węgla w ciągu 12 miesięcy (źródło: Platts)

UE jest odbiorcą znacznej części tego eksportu, co prowadzi do zwiększenia zużycia węgla.
Wykres 5 poniżej przedstawia ogólny rozwój sytuacji w sektorze węglowym w UE w ciągu
ostatnich 20 lat (dane obejmują okres do maja 2012 r. włącznie). Niedawny wzrost zużycia
węgla 10 potencjalnie powstrzymał zatem i, do pewnego stopnia, odwrócił trwającą dwa
dziesięciolecia tendencję zmniejszania zużycia węgla.
Powody są wielorakie, ale za główny czynnik uznaje się niższe niż oczekiwano ceny węgla
kamiennego oraz ceny emisji dwutlenku węgla.

10

Analizując taki sam zestaw danych i porównując zużycie węgla kamiennego w ciągu pierwszych 5 miesięcy
2010 r. z analogicznym okresem w 2011 i 2012 r., można zaobserwować 7 % wzrost z roku 2010 na 2011 oraz
dalszy 6 % wzrost z roku 2011 na 2012. Zużycie węgla brunatnego (lignitu) w tym samym okresie wzrosło o
odpowiednio 8 % i 3 %.
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Wykres 5: Zmiana zużycia węgla w UE w ciągu ostatnich 20 lat (do maja 2012 r. włącznie) (źródło:
Eurostat). Należy zauważyć, że na lewo od pionowej linii podane są roczne dane od 1990 r., a na prawodane miesięczne dla okresu po 1.1.2008.

Przy tak niskiej cenie, w połączeniu ze stosunkowo wysokimi w porównaniu z węglem
cenami gazu, węgiel stał się nowym i atrakcyjnym ekonomicznie paliwem do produkcji
energii elektrycznej w UE. Okres eksploatacji elektrowni, które miały zostać zamknięte jest
obecnie wydłużany i w związku z tym wzrasta ryzyko uzależnienia od technologii
wysokoemisyjnych związane z rozwojem sytuacji w odniesieniu do paliw kopalnych.
W ciągu ostatnich kilku lat na skutek kryzysu gospodarczego nastąpiło znaczne ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, w wyniku czego do początku 2012 r. niewykorzystana
nadwyżka przydziałów w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji osiągnęła 955
mln. Ogólnie rzecz biorąc, nadwyżka strukturalna szybko rośnie i przez dłuższą część etapu 3.
może się utrzymywać na poziomie ok. 2 mld niewykorzystanych uprawnień11 , prowadząc do
coraz szybszego spadku cen emisji dwutlenku węgla do poziomu 5 EUR i poniżej za tonę
CO2.
Ta ponowna atrakcyjność węgla w perspektywie krótkoterminowej z pewnością ma
negatywny wpływ na przejście do gospodarki niskoemisyjnej.
2.2.1.

Węgiel w produkcji energii elektrycznej w Europie

Sektor węglowy w znacznym stopniu przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw energii w
Europie, biorąc pod uwagę fakt, że węgiel jest w dużym stopniu wydobywany w UE - ponad
73 % węgla wykorzystywanego w UE pochodzi z produkcji krajowej, jak pokazano na
wykresie 6 poniżej.

11

8

Źródło: Sprawozdanie Komisji: Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.
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Wykres 6: Zużycia węgla w UE w 2010 r. (źródło: Eurostat)

Węgiel zużywany w Europie wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej.
Ogólnie rzecz biorąc, zużycie węgla brunatnego i kamiennego w UE wzrosło z 712,8 Mt w
2010 r. do 753,2 Mt w 2011 r. co odpowiada około 16 % całkowitego zużycia energii.
Chociaż udział węgla w produkcji energii elektrycznej w UE powoli się zmniejszał do 2010 r.
(kiedy to stanowił około 25 % produkcji energii elektrycznej w UE12), od tego czasu wzrósł
ponownie, co omówiono powyżej. Głównych konsumentów węgla w UE przedstawiono w
poniższej tabeli.
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Wykres 7: Główni konsumenci węgla w UE w roku 2010. (Źródło: Eurostat)

12

W Europie występują jednak znaczne różnice regionalne. Podczas gdy udział węgla w koszyku
energetycznym niektórych państw członkowskich (np. Szwecji, Francji, Hiszpanii i Włoch) jest znacznie niższy
niż 20 %, niektóre państwa członkowskie, takie jak Polska (88 %), Grecja (56 %), Republika Czeska (56 %),
Dania (49 %), Bułgaria (49 %), Niemcy (42 %) i Zjednoczone Królestwo (28 %) są w dużym stopniu zależne od
węgla. Z wyjątkiem Danii są to również państwa członkowskie z silnym krajowym przemysłem górniczym.
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Dane przekazane przez państwa członkowskie pokazują, że buduje się lub planuje kolejne
elektrownie węglowe o mocy około 10 GW (w Niemczech, Niderlandach, Grecji i Rumunii).
Liczby przekazane przez państwa członkowskie są jednak znacznie niższe, niż podane przez
portal Platts, który szacuje, że moc proponowanych, opracowywanych lub budowanych
elektrowni węglowych wynosi aż 50 GW. Ponadto konieczne będzie odnowienie lub
zamknięcie szeregu starych elektrowni węglowych, ponieważ osiągają zaplanowany okres
eksploatacji.
2.2.2.

Gaz w produkcji energii elektrycznej w Europie

Udziału gazu w europejskim koszyku energii elektrycznej stale wzrastał w ciągu ostatnich 20
lat z 9 % w 1990 r. do 24 % w 2010 r. 13 . Ponadto w wielu państwach członkowskich
oczekuje się znacznego wzrostu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem gazu. W
stosunku do elektrowni węglowych elektrownie gazowe mają wiele zalet. Elektrownie
gazowe emitują o połowę mniej gazów cieplarnianych niż węglowe, cechują je niskie koszty
inwestycyjne i mogą być eksploatowane w sposób bardziej elastyczny, co sprawia, że są one
odpowiednie do równoważenia zmieniającej się produkcji ze źródeł energii wiatrowej i
słonecznej. Łącznie zgłoszono Komisji budowę elektrowni o mocy 20 GW, co stanowi około
2 % obecnej całkowitej zainstalowanej mocy do produkcji energii elektrycznej (a 15 GW
dodatkowych mocy zgłoszono jako planowane). Poniższy wykres pokazuje moc 32
elektrowni gazowych zgłoszonych Komisji jako będące w trakcie budowy.
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Wykres 8: Główne państwa członkowskie, w których buduje się elektrownie gazowe (źródło: zgłoszenia
państw członkowskich)

O ile nowe elektrownie gazowe prowadzą do zmniejszenia emisji w porównaniu z
elektrowniami węglowymi, takie nowe inwestycje mają znaczny okres życia, a ich
modernizacja z zastosowaniem technologii CCS może nie być opłacalna. Dzieje się tak
zwłaszcza w przypadku, gdy elektrownia gazowa nie pracuje przy obciążeniu

13

Podobnie jak w przypadku węgla, istnieją znaczne różnice regionalne: W niektórych państwach
członkowskich gaz odgrywa rolę dominującą w produkcji energii elektrycznej, np. w Belgii (32 %), Irlandii
(57 %), Hiszpanii (36 %), we Włoszech (51 %), na Łotwie (36 %), w Luksemburgu (62 %), Niderlandach
(63 %), Zjednoczonym Królestwie (44 %), podczas gdy w wielu innych państwach członkowskich (Bułgaria,
Republika Czeska, Słowenia, Szwecja, Francja, Cypr i Malta) gaz stanowi mniej niż 5 % koszyka energii
elektrycznej.

10

podstawowym14. Z drugiej strony, w przypadku elektrowni gazowych koszty inwestycyjne są
niższe niż w przypadku elektrowni węglowych, co oznacza, że opłacalność inwestycji jest w
mniejszym stopniu zależna od długiego okresu użytkowania.
2.2.3.

Ropa naftowa w produkcji energii elektrycznej w Europie

Ropa naftowa jest wykorzystywana w ograniczonym stopniu do wytwarzania energii
elektrycznej, tj. w zastosowaniach niszowych, takich jak pojedyncze systemy energetyczne –
jej udział wynosi tylko 2,6 % w UE i nieco więcej w skali globalnej, ale z tendencją
spadkową. Ropa naftowa jest stosowana głównie do celów transportowych w silnikach
spalinowych, np. w samolotach, statkach i pojazdach. Ze względu na ograniczone znaczenie
dla przemysłu i produkcji energii elektrycznej oraz brak możliwości skutecznego
wychwytywania dwutlenku węgla z tak małych źródeł emisji przy zastosowaniu obecnej
technologii, ropa naftowa nie jest dalej omawiana.
2.2.4.
Skład i struktura wiekowa europejskich obiektów wytwarzających
energię elektryczną.
Inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej w Europie zmieniały się wraz z upływem
czasu, od pochodzących głównie z odnawialnych źródeł energii (hydroenergia) na początku
okresu elektryfikacji ponad sto lat temu, do elektrowni głównie węglowych, jądrowych i
gazowych w latach 50-tych dwudziestego wieku i później, po czym w ostatniej dekadzie
nastąpił powrót do energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej). Zmiany ta pokazano na
wykresie 8 poniżej.
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Wykres 9: Struktura wieku wytwarzania energii elektrycznej w Europie (źródło: Platts)

Inwestycje w elektrownie węglowe 55-30 lat temu, jak widać na powyższym wykresie,
oznaczają, że Europa posiada wiele starych elektrowni węglowych, które zbliżają się obecnie
14

Praca przy obciążeniu podstawowym oznacza pracę przez większość (80 %) czasu, a praca przy bilansowaniu
mocy oznacza pracę znacznie mniej intensywną (10 – 20% czasu).

Elektrownie
węglowe
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do końca ich cyklu życia (w przypadku elektrowni gazowych sytuacja jest odwrotna,
ponieważ większości inwestycji dokonano w ciągu ostatnich 20 lat). Prowadzi to do coraz
większej liczby elektrowni (średnio 3-5 GW rocznie – co odpowiada około 10 elektrowniom
węglowym) zbliżających się do fazy, w której likwidacja aktywów może być tańsza dla
inwestorów niż przeznaczanie zasobów na ich odnawianie15, stwarzając okazję do zastąpienia
ich alternatywnymi technologiami niskoemisyjnymi, ale również zwiększając ryzyko
ponownego uzależnienia od technologii wysokoemisyjnych, jeżeli relacja cen energii i emisji
dwutlenku węgla pozostanie na obecnym poziomie.
2.2.5.

Wykorzystywanie paliw kopalnych w innych procesach przemysłowych

Wychwytywanie CO2 w kilku procesach przemysłowych jest znacznie łatwiejsze niż w
sektorze energetycznym ze względu na stosunkowo wysokie stężenie wytwarzanego CO2.
Stosowanie technologii CCS w niektórych branżach stanowi zatem interesującą opcję dla
wczesnego wdrażania tej technologii. W ocenie zawartej w planie działania prowadzącym do
przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. stwierdza się, że emisje
CO2 pochodzące z sektora przemysłowego muszą zostać zmniejszone o 34 %-40 % do 2030 r.
oraz o 83 %-87 % do 2050 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.
Ostatnie badania przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze, koncentrujące się na
stosowaniu technologii CCS w sektorach żelaza i stali oraz cementu wykazały, że
technologia CCS może stać się konkurencyjna w perspektywie średniookresowej,
przyczyniając się w ten sposób do efektywnego pod względem kosztów ograniczenia emisji
w tych sektorach przemysłu 16 . Na przykład ewentualne zastosowanie technologii CCS w
sektorze stalowym mogłyby prowadzić do radykalnego zmniejszenia emisji bezpośrednich w
tym sektorze. Chociaż efektywności energetyczna produkcji stali znacznie się poprawiła w
ciągu ostatnich 50 lat, proces produkcji surowej stali jest w dalszym ciągu energochłonny.
80-90 % emisji CO2 z sektora stalowego wytwarzają piece koksownicze, wielkie piece i
konwertory tlenowe zintegrowanych zakładów hutniczych. Udział UE w światowej produkcji
stali wynosi około 15 % - w roku 2011 w UE-27 wyprodukowano niemal 180 mln ton
surowej stali17.
W aktualizacji komunikatu w sprawie polityki przemysłowej z 2012 r. UE wyznaczyła
ambitny cel zwiększenia wagi przemysłu w gospodarce europejskiej z obecnego poziomu
wynoszącego ok. 16 % PKB do 20 % w 2020 r. Stosowanie technologii CCS w procesach

15

Na mocy prawa UE dotyczącego ochrony środowiska (obowiązującej obecnie dyrektywy w sprawie dużych
obiektów energetycznego spalania, którą zastąpi dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, począwszy od
2013 r. w przypadku nowych obiektów, a od roku 2016 w przypadku obiektów istniejących), elektrownie należy
zamknąć, jeśli nie spełniają one minimalnych standardów. Dyrektywy te ustanawiają minimalne standardy w
zakresie emisji (dopuszczalne wartości emisji), wymagając jednocześnie, aby najlepsze dostępne techniki
(BAT) były wykorzystane jako punkt odniesienia przy ustalaniu takich dopuszczalnych wartości oraz innych
warunków eksploatacji przy udzielaniu zezwoleń. Komisja regularnie przyjmuje wnioski w zakresie BAT w
formie decyzji wykonawczych w odniesieniu do działań objętych zakresem dyrektywy w sprawie emisji
przemysłowych. Wychwytywanie CO2 jest również objęte, zatem wnioski w zakresie BAT będą przyjęte w
przyszłości dla tej działalności.
16

Przyszłe scenariusze dotyczące efektywności energetycznej i emisji CO2 w hutnictwa żelaza i stali w UE,
EUR 25543 EN, 2012; Moya & Pardo, „Potential for improvements in energy efficiency and CO2 emission in
the EU27 iron & steel industry”, Journal of cleaner production, 2013 r.; „Energy efficiency and CO2 emissions
in the cement industry”, EUR 24592 EN, 2010; Vatopoulos & Tzimas, „CCS in cement manufacturing process”,
Journal of Cleaner energy production, 32 (2012)251.
17

Zob. publikacje Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali (World Steel Association) na stronie
internetowej http://www.worldsteel.org
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przemysłowych umożliwiłoby Unii pogodzenie tego celu z jej długoterminowymi celami
związanymi z klimatem. Nie należy jednak pomijać znaczenia barier technicznych, które
mają być zbadane, i skali koniecznych starań w dziedzinie badań i rozwoju, jak również
gospodarczych aspektów związanych z rynkami międzynarodowymi dla tych towarów.
Stosowanie CCS w procesach przemysłowych może się także przyczynić do wzmocnienia
społecznego zrozumienia i akceptacji tej technologii, biorąc pod uwagę bardzo wyraźny
związek między miejscami pracy w społecznościach lokalnych i ciągłą produkcją
przemysłową.
2.2.6.

Potencjał CCS w Europie i na świecie

UE zobowiązała się do ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80 % do
2050 r. Niemniej jednak w najbliższych dziesięcioleciach paliwa kopalne będą
prawdopodobnie w dalszym ciągu wykorzystywane w produkcji energii elektrycznej oraz w
procesach przemysłowych w Europie. W związku z tym przewidziany na 2050 r. cel może
zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy emisje ze spalania paliw kopalnych zostaną
wyeliminowane z systemu, w czym zasadniczą rolę może odegrać CCS jako technologia,
która jest w stanie znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzących ze
stosowania paliw kopalnych zarówno w sektorze energetycznym, jak i przemysłowym.
Technologia ta może być również stosowana w połączeniu z produkcją paliw transportowych,
w szczególności w odniesieniu do produkcji paliw alternatywnych18, takich jak wodór ze
źródeł kopalnych.
CCS rozpatruje się zazwyczaj w połączeniu ze spalaniem paliw kopalnych, ale technologię tę
można również stosować do wychwytywania biogenicznego dwutlenku węgla powstałego
przy wykorzystywaniu biomasy (Bio-CCS). Zastosowania Bio-CCS mogą przybierać różne
formy, począwszy od wychwytywania CO2 w elektrowniach spalających wyłącznie lub
częściowo (współspalanie) biomasę, po procesy produkcji biopaliw. Nie wykazano jednak
jeszcze na szeroką skalę wykonalności technicznej łańcucha wartości biomasa-CCS.
Z analizy MAE wynika, że bez wykorzystania technologii CCS koszty inwestycyjne w
sektorze energetycznym niezbędne do osiągnięcia docelowych wartości emisji gazów
cieplarnianych wymaganych do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do
maksymalnie 2 stopni, mogą wzrosnąć aż o 40 %19. Rolę CCS w racjonalnym pod względem
kosztów łagodzeniu zmiany klimatu przedstawiono w planie działania w dziedzinie energii
na rok 2050, w którym wszystkie scenariusze zakładają stosowanie CCS. W 3 spośród 5
opracowanych scenariuszy obniżenia emisyjności CCS stosuje się do ponad 20 %
europejskiego koszyka energii elektrycznej do 2050 r., co pokazano na wykresie 10 poniżej.

18

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury
paliw alternatywnych, COM(2013) 18 final; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Czysta energia dla transportu:
Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM(2013) 17 final.
19

MAE – „Energy Technology Perspectives 2012”.
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Wykres 10: Udział CCS (%) w produkcji energii elektrycznej do 2050 r. w planie działania w dziedzinie
energii (źródło: plan działania w dziedzinie energii na rok 2050)

Ze scenariusza dotyczącego wysokiej efektywności energetycznej zawartego w planie
działania w dziedzinie energii na rok 2050 wynika, że do 2035 r. możliwa jest instalacja
ogółem 32 GW CCS, a wartość ta może wzrosnąć do około 190 GW do roku 2050. Jest to
potencjalnie duża szansa dla przemysłu europejskiego w dziedzinie technologii
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, ale jest to niełatwe zadanie, biorąc pod
uwagę obecną sytuację w UE. Wszelkie opóźnienia w rozwoju CCS w Europie ostatecznie
wpłyną również negatywnie na te perspektywy gospodarcze.
Z prognoz wynika, że przy zachowaniu obecnej polityki, mimo że zużycie paliw kopalnych
w UE będzie nadal malało, paliwa te będą miały ciągle największy udział w koszyku
energetycznym UE w nadchodzących dekadach. Nawet w przypadku modyfikacji polityki w
celu zmiany naszego koszyka energetycznego umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2,
paliwa kopalne w dalszym ciągu stanowiłyby ponad 50 % koszyka energetycznego UE w
2030 r.
Odniesienie/obecna polityka

Scen. obniżenia emisyjności

2005

2030

2050

2030

2050

Odn. źr. energii

6,8%

18,4%-19,3%

19,9% - 23,3%

21,9% - 25,6%

40,8% - 59,6%

Energia jądrowa

14,1%

12.1% - 14,3%

13,5% - 16,7%

8.4% - 13,2%

2,6% - 17,5%

Gaz

24,4%

22,2% - 22,7%

20,4% - 21,9%

23,4% - 25,2%

18,6% - 25,9%

Ropa naftowa

37,1%

32,8% - 34,1%

31,8% - 32,0%

33,4% - 34,4%

14,1% - 15,5%

Paliwa stałe

17,5%

12,0% -12,4%

9,4% - 11,4%

7,2% - 9,1%

2,1% - 10,2%

Tabela 1: Prognozy dotyczące koszyka energetycznego, scenariusz odniesienia odpowiadający obecnej
polityce (źródło: Komisja Europejska, ocena skutków planu działania w dziedzinie energii na rok 2050)

W ocenach dotyczących planu działania w dziedzinie energii na rok 2050 wdrażanie na
szeroką skalę rozpocznie się około roku 2030, a główną siłę napędową stanowi cena emisji
dwutlenku węgla generowana w systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Na
wdrażanie CCS wpłynie realizacja strategii w dziedzinie klimatu i energii na okres do roku
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2030, której ogólnym celem jest przygotowanie UE do osiągnięcia celu ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych do 2050 r., aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do poziomu
poniżej 2ºC.
2.3. Potencjał przemysłowego wykorzystania CO2
CO2 jest związkiem chemicznym, który można wykorzystać do produkcji paliw
syntetycznych, jako płyn roboczy (na przykład w elektrowniach geotermalnych), surowiec w
procesach chemicznych i zastosowaniach biotechnologicznych lub do wytwarzania wielu
innych produktów. CO2 z powodzeniem wykorzystywano do produkcji mocznika, czynników
chłodniczych, napojów, urządzeń spawalniczych, gaśnic, w procesie oczyszczania wody,
ogrodnictwie, wytrącaniu węglanu wapnia dla przemysłu papierniczego, jako gaz obojętny w
opakowaniach żywności oraz w wielu innych zastosowaniach na mniejszą skalę20. Ponadto w
ostatnim czasie pojawiło się szereg nowych możliwości wykorzystania CO2, obejmujących
różne sposoby produkcji substancji chemicznych (np. polimerów, kwasów organicznych,
alkoholi, cukrów) lub produkcji paliw (np. metanolu, biopaliw z alg, syntetycznego gazu
ziemnego). Większość z tych technologii jest jednak nadal w fazie badań i rozwoju. Ponadto
nie istnieją jasne wnioski dotyczące ich wpływu na ograniczenie emisji CO2 ze względu na
ich szczególne mechanizmy tymczasowego lub trwałego składowania CO2 i mogą one nie
zapewniać pochłaniania wystarczających ilości CO2. Bez względu na ich potencjał w
zakresie zmniejszenia emisji CO2, wykorzystanie CO2 umożliwia krótkoterminowe
generowania dochodów. CO2 nie byłby już zatem traktowany jako produkt odpadowy, ale
jako towar, co mogłoby również pomóc w rozwiązaniu problemu akceptacji społecznej CCS.
Z drugiej strony intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (a w niektórych przypadkach także
gazu) umożliwia składowanie znacznych ilości CO2, przy jednoczesnym zwiększeniu
produkcji ropy naftowej o średnio 13 % 21 , co ma duże znaczenie gospodarcze. Ponadto
miejsca, z których wydobyto ropę i gaz są najbardziej odpowiednie do składowania CO2 z
wielu powodów. Po pierwsze, ropa naftowa i gaz ziemny, które pierwotnie były w nich
zgromadzone nie wydostały się z nich, co świadczy o bezpieczeństwie i niezawodności
takich składowisk, pod warunkiem że ich integralność strukturalna nie została naruszona w
wyniku poszukiwań i wydobycia. Po drugie, struktura geologiczna i właściwości fizyczne
większości pól naftowych i gazowych zostały szeroko zbadane i scharakteryzowane. Po
trzecie, budowa geologiczna i charakterystyka istniejących pól jest dobrze znana w
przemyśle naftowym i gazowym, umożliwiając przewidywanie przepływu, przesuwu i
blokady gazów i cieczy. Należy jednak stosować zasadę ostrożności, co zostało ostatnio
podkreślone przez Europejską Agencję Środowiska w sprawozdaniu „Spóźnione wnioski
mimo wczesnych ostrzeżeń” (2013 r.) 22 . Ponadto potencjał EOR w Europie jest
ograniczony23.

20

Źródło: Rozdział 7.3 - Carbon Dioxide Capture and Storage - IPCC, 2005 - Bert Metz, Ogunlade Davidson,
Heleen de Coninck, Manuela Loos i Leo Meyer (Eds.).

21

Źródło: Rozdział 5.3.2 - Carbon Dioxide Capture and Storage - IPCC, 2005 - Bert Metz, Ogunlade Davidson,
Heleen de Coninck, Manuela Loos i Leo Meyer (Eds.).

22

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-full-report

23

W analizie oceniającej potencjał CO2-EOR na Morzu Północnym JRC uznało, że chociaż proces ten może
znacznie zwiększyć produkcję ropy naftowej w Europie, a tym samym poprawić bezpieczeństwo dostaw energii,
jego wpływ na zmniejszenie emisji CO2 będzie ograniczony do źródeł CO2 w pobliżu pól naftowych. Główną
barierą dla wdrażania w Europie jest wysoki koszt powiązanej morskiej działalności, w tym niezbędnych zmian
w istniejącej infrastrukturze oraz niekorzystne warunki geologiczne.
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2.4. Konkurencyjność kosztowa CCS
Na całym świecie z powodzeniem realizuje się ponad 20 projektów w skali demonstracyjnej,
z których 2 są prowadzone w Europie (Norwegia) 24 . Większość z nich polega na
przemysłowym zastosowaniu wychwytywania CO2 ze względów komercyjnych na potrzeby
takich sektorów, jak przetwarzanie ropy naftowej i gazu lub produkcja chemiczna. W ośmiu z
tych projektów realizowany jest pełny łańcuch CCS (wychwytywanie, transport i
składowanie). Pięć z nich jest rentownych dzięki intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, w
której dwutlenek węgla jest wykorzystywany do zwiększania wydobycia ropy (więcej
szczegółów na temat projektów przedstawiono w załączniku 1).
Według opracowanego przez Komisję planu działania w dziedzinie energii na rok 2050 oraz
oceny MAE 25 , wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla powinno się stać
konkurencyjną technologią umożliwiającą przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Szacunki
dotyczące kosztów CCS różnią się, w zależności od paliwa, technologii i rodzaju
składowania, ale w większości przypadków bieżące koszty sytuują się w przedziale od 30 do
100 EUR/t składowanego CO2. Według dokumentu MAE – „Cost and Performance of
Carbon Dioxide Capture from Power Generation” (pełne odniesienie w przypisie 29),
opartego na istniejących technicznych analizach inżynieryjnych, obecne koszty CCS
wynoszą około 40 EUR za tonę niewyemitowanego CO2 26 w przypadku elektrowni
węglowych i 80 EUR za tonę niewyemitowanego CO2 w przypadku elektrowni gazowych.
Oprócz tego należy uwzględnić koszty transportu i składowania. Oczekuje się jednak, że
koszty będą się zmniejszać w przyszłości.
Zgodnie z ocenami dokonanymi przez Wspólne Centrum Badawcze 27 , oczekuje się, że
pierwsza generacja elektrowni węglowych i gazowych stosujących CCS będzie znacznie
droższa niż podobne konwencjonalne elektrownie niestosujące CCS. W miarę przybywania
elektrowni CCS, koszty będą się zmniejszać dzięki działaniom z zakresu badań i rozwoju
oraz na skutek korzyści skali.
Ze względu na utrzymujące się wysokie ceny ropy, CCS w niektórych przypadkach może
być konkurencyjne cenowo dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu, w którym
marże są znacznie wyższe niż w sektorze produkcji energii elektrycznej, a także innych
sektorach biorących udział w zużyciu lub dostawach paliw kopalnych. Najlepszym tego
przykładem są jedyne dwa pełnoskalowe projekty CCS realizowane obecnie w Europie.
Zlokalizowane są one w Norwegii, gdzie producentów ropy i gazu obowiązuje podatek w
wysokości 25 EUR/t wyemitowanego CO2 28 . Podatek ten, który dotyczy wyłącznie
24

Źródło: Baza danych projektów ZEROs CCS; śledzenie opracowania i wdrażania CCS w skali światowej.

http://www.zeroco2.no/projects oraz GSSCI, The Global Status of CCS: 2012 An overview of large-scale
integrated CCS projects: http://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-ccs-2012/online/47981
25

„World Energy Outlook 2012”, MAE 2012 r. oraz; „Cost and Performance of Carbon Dioxide Capture from
Power Generation” dokument roboczy MAE, wydanie 2011, dostępny na stronie internetowej:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/costperf_ccs_powergen-1.pdf, oraz; „A policy
strategy for carbon capture and storage” - dokument informacyjny MAE, 2012 r.
26

Dotyczy to elektrowni zasilanych pyłem węglowym pracujących przy obciążeniu podstawowym. Koszty w
USD wynoszą 55. Zakłada się, że kurs wymiany 1 USD wynosi 1,298 EUR. Szacowana kwota 55 USD/t jest
zgodna z szacunkami w ramach europejskiej platformy technologicznej na rzecz bezemisyjnych elektrowni
zasilanych paliwami kopalnymi, według której nieponiesione koszty wynoszą 30-40 EUR/tCO2. Dla technologii
CCS stosowanej do gazu ziemnego cena emisji dwutlenku węgla musiałaby wynieść około 90 EUR/tCO2.
27

Źródło: Wspólne Centrum Badawcze (JRC), „The cost of CCS”, EUR 24125 EN, 2009 r.

28

Podatek ten wynosi 0,47 NOK za litr ropy naftowej oraz za Sm3 gazu.
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producentów ropy i gazu na szelfie kontynentalnym, doprowadził do komercyjnego rozwoju
CCS na polach Snøhvit i Sleipner (więcej szczegółów zawiera załącznik I).
2.5. Konkurencyjność kosztowa CCS wprowadzanego w istniejących elektrowniach
Jeśli światowa ekspansja elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi nie zostanie odwrócona,
modernizacja pod kątem CCS będzie niezbędna w celu ograniczenia globalnego ocieplenia
do poziomu poniżej 2°C. Jednak jak twierdzi Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu
(IPCC) 29 „Przewiduje się, że wyposażanie istniejących elektrowni w systemy
wychwytywania CO2 będzie prowadziło do wyższych kosztów i znaczne zmniejszonej
ogólnej wydajności niż w przypadku nowo budowanych elektrowni wyposażonych w takie
systemy. Różnica w kosztach na niekorzyść modernizacji może być zmniejszona w
przypadku niektórych stosunkowo nowych i wysokowydajnych istniejących elektrowni lub w
przypadku gruntownej modernizacji lub przebudowy elektrowni”. Większość dalszych badań
potwierdza wnioski przedstawione przez IPCC. Główne przyczyny wyższych kosztów są
następujące:
•

Wyższy koszt inwestycji, ponieważ istniejący układ elektrowni i ograniczenia
przestrzenne mogą utrudniać dostosowanie do CCS w porównaniu z zastosowaniem
tej technologii w nowym obiekcie.

•

Krótszy cykl życia, ponieważ elektrownia już funkcjonuje. Oznacza to, że inwestycja
polegająca na modernizacji pod kątem CCS musiałaby zostać spłacona w krótszym
czasie niż instalacja CCS w nowym obiekcie.

•

Obniżenie skuteczności, ponieważ trudno jest optymalnie zintegrować dodaną
instalację w celu maksymalizacji efektywności energetycznej procesu
wychwytywania, co prowadzi do obniżenia wydajności.

•

Koszty przestoju, ponieważ istniejąca instalacja, która jest w trakcie modernizacji
musiałaby zostać wycofana z eksploatacji podczas wykonywania prac budowlanych.

Aby zminimalizować ograniczenia związane z konkretnymi obiektami, a tym samym koszty,
zasugerowano, aby wymagać, by nowe obiekty były „gotowe do CCS”30, co pozwoliłoby
uniknąć dalszego „blokowania” emisji CO2 z nowych instalacji31.
Zgodnie z art. 33 dyrektywy w sprawie CCS, państwa członkowskie muszą dopilnować, aby
operatorzy wszystkich obiektów energetycznego spalania o elektrycznej mocy znamionowej
nie mniejszej niż 300 MW ocenili, czy spełnione są następujące warunki: 1) dostępność
odpowiednich składowisk; 2) techniczna i ekonomiczna wykonalność instalacji transportowej
oraz 3) techniczna i ekonomiczna wykonalność modernizacji pod kątem wychwytywania
CO232. Jeżeli warunki te są spełnione właściwy organ zapewnia zarezerwowanie na terenie
29

IPCC, 2005 - Bert Metz, Ogunlade Davidson, Heleen de Coninck, Manuela Loos i Leo Meyer (Eds.) Cambridge University Press, Zjednoczone Królestwo, s. 431. Dostępne na stronie internetowej:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
30

„Gotowość do CCS” oznacza, że obiekt może być wyposażony w CCS na późniejszym etapie

31

Ustawa o czystym powietrzu (Clean Air Act) w USA skutecznie wymusza, aby nowe elektrownie węglowe
były „gotowe do CCS” (zob. także pole tekstowe 1), ponieważ zezwala się na spełnienie wymagań normy
dotyczącej poziomów emisji w ciągu 30 lat. Proponowany przepis jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-04-13/pdf/2012-7820.pdf
32

Przepis ten zmienił dyrektywę w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania i obecnie stanowi art. 36
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.
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obiektu odpowiedniej przestrzeni na instalację urządzeń niezbędnych do wychwytywania i
sprężania CO2. Liczba obiektów, które zostały już zaprojektowane jako „gotowe do CCS”
jest jednak bardzo niewielka.
Ocena środków wprowadzonych przez państwa członkowskie, aby zapewnić wdrożenie art.
33 dyrektywy w sprawie CCS, zostanie przedstawiona w kolejnej analizie transpozycji
dyrektywy w sprawie CCS i jej wdrożenia w państwach członkowskich.
3. Stan działań dotyczących demonstracji CCS w Europie i analiza braków
Rola CCS w przyszłym niskoemisyjnym koszyku energetycznym jest powszechnie uznana.
Wynika to między innymi z faktu że Unia Europejska zobowiązała się do zrobienia ważnego
kroku na drodze rozwoju CCS od projektów badawczych w skali pilotażowej do
komercyjnych projektów demonstracyjnych 33 , które mogą obniżyć koszty, wykazać
bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla (CO2) dla środowiska geologicznego,
umożliwić gromadzenie użytecznej wiedzy na temat potencjału CCS oraz zmniejszyć ryzyko
związane z tą technologią dla inwestorów.
Pomimo znacznych starań UE, aby odgrywać wiodącą rolę w rozwoju CCS, żaden spośród
ośmiu działających pełnoskalowych34 projektów demonstracyjnych z pełnym procesem CCS
(wychwytywanie, transport i składowanie – zob. szczegóły w załączniku I), nie jest
zlokalizowany w UE, a nawet najbardziej obiecujące projekty unijne stoją w obliczu
poważnych opóźnień z wielu przedstawionych poniżej powodów.
3.1. Brak uzasadnienia ekonomicznego
Przy obecnych cenach emisji dwutlenku węgla znacznie poniżej 40 EUR/tCO2 i braku
ograniczeń prawnych lub zachęt podmioty gospodarcze nie widzą ekonomicznego
uzasadnienia dla inwestycji w CCS. Kiedy Komisja złożyła wniosek dotyczący pakietu
klimatyczno-energetycznego w 2008 r. ceny emisji dwutlenku węgla wynosiły czasowo aż
30 EUR. Oczekiwano, że po wdrożeniu celów w ramach pakietu klimatycznoenergetycznego, taki poziom cen zostanie osiągnięty w 2020 r., a następnie będzie dalej
wzrastał. Zdawano sobie sprawę, że może to jednak nie wystarczyć nawet na przekazanie do
eksploatacji obiektów demonstracyjnych. Oprócz ustanowienia ram prawnych (dyrektywa w
sprawie CCS), wdrożono program NER300 w celu finansowania demonstracji CCS na skalę
komercyjną, a także innowacyjnych projektów w dziedzinie energii odnawialnej oraz
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) koncentrujący
się na 6 projektach demonstracyjnych CCS. Przy cenach emisji dwutlenku węgla na poziomie
30 EUR, całkowite wsparcie mogło wynieść nawet 9 mld EUR. Uznano, że zachęta związana
z ceną emisji dwutlenku węgla wraz z dodatkowym wsparciem finansowym w ramach
programów NER300 i EPENG jest wystarczająca do zagwarantowania budowy szeregu
obiektów demonstracyjnych CCS w UE.
Dzisiaj, kiedy ceny emisji dwutlenku węgla są bliskie 5 EUR, a przychody z NER300 są
znacznie niższe niż początkowo oczekiwano, oczywiste jest, że nie istnieje żadne
uzasadnienie dla podmiotów gospodarczych do inwestowania w projekty demonstracyjne
CCS, ponieważ dochód uzyskany wskutek ograniczenia emisji, wynikający z konieczności
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Zintegrowany pełny łańcuch wychwytywania, transportu i składowania CO2 w skali ponad 250 MW lub
przynajmniej 500 ktCO2/rok dla zastosowań przemysłowych.
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Każdy z 8 projektów jest nie mniejszy niż równorzędny projekt dotyczący CCS dla elektrowni gazowej o
mocy 250 MW, natomiast 3 projekty są większe niż równorzędny projekt dotyczący CCS dla elektrowni
węglowej o mocy 250 MW.
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zakupu znacznie mniejszej ilości uprawnień do emisji, nie pokrywa dodatkowych inwestycji i
kosztów operacyjnych.
Analiza FEED (Front End Engineering Design) projektów CCS wskazuje, że początkowe
założenia dotyczące kosztów kapitałowych dla CCS były realistyczne. Jednak uzasadnienie
ekonomiczne znacznie się pogorszyło w 2009 r. ze względu na kryzys gospodarczy, który
spowodował obniżenie cen emisji dwutlenku węgla w ramach systemu handlu emisjami. W
większości projektów wyliczenia oparto na cenie emisji dwutlenku węgla w wysokości co
najmniej 20 EUR/t CO2. Przy założeniu, że okres eksploatacji wynosi 10 lat (co jest
wymagane w NER300) oraz że składuje się 1 mln ton CO2 rocznie, różnica w cenie w
wysokości 10 EUR/t CO2 rzeczywiście spowodowałaby dodatkowe koszty operacyjne w
wysokości około 100 mln EUR. W porównaniu do przewidywanej ceny wynoszącej 30 EUR,
kiedy składano wniosek dotyczący pakietu klimatyczno-energetycznego, dodatkowe
ponoszone koszty wynoszą nawet 200 mln EUR.
Te dodatkowe koszty musiałyby być obecnie pokryte przez przemysł lub ze środków
publicznych. Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (EOR) może pomóc niektórym
projektom, jednak w przeciwieństwie do USA i Chin, EOR nie stanowi siły napędowej
wdrożenia CCS w Europie. Chociaż przemysł zadeklarował w 2008 r., że jest gotowy
zainwestować ponad 12 mld EUR w CCS, dotychczasowe rzeczywiste zobowiązania
finansowe nie odpowiadają temu zobowiązaniu. W rzeczywistości w przypadku większości
projektów, przemysł ogranicza obecnie swoje finansowanie do ok. 10 % dodatkowych
kosztów CCS. Ponadto bardzo się zmieniły okoliczności polityczne i finansowe na szczeblu
państw członkowskich w porównaniu z tymi, jakie dominowały w 2008 r.
W obecnej sytuacji gospodarczej, nawet przy dodatkowym finansowaniu w ramach
Europejskiego planu naprawy gospodarczej, który przeznaczył około 1 mld EUR na
demonstrację CCS35, przy nadwyżce strukturalnej ETS wynoszącej około 2 mld uprawnień
oraz utrzymujących się niskich cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla i niższym niż
przewidywano finansowaniu ze środków NER300, przemysł po prostu nie ma motywacji do
podejmowania działań demonstracyjnych w dziedzinie CCS, co negatywnie wpływa na
szansę wdrożenia CCS na dużą skalę. W przypadku braku strategii zapewniającej
ekonomiczną opłacalność lub obligatoryjność CCS, przemysł prawdopodobnie nie
zaangażuje się we wdrażanie CCS na dużą skalę.
Podkreślono to niedawno w decyzji o przyznaniu dotacji w pierwszym zaproszeniu do
składania wniosków w ramach programu NER30036. Pierwotnym celem tego programu było
finansowanie 8 projektów demonstracyjnych CCS na skalę komercyjną oraz 34
innowacyjnych projektów w zakresie energii odnawialnej. Na zaproszenie do składania
wniosków w ramach NER300 złożono 13 projektów CCS (z których 2 były projektami CCS
w zastosowaniach przemysłowych, a 11 w sektorze energetycznym) dotyczących 7 państw
członkowskich. 3 projekty wycofano w trakcie trwania konkursu. Do lipca 2012 r. Komisja
wybrała 8 najlepszych programów CCS i 2 projekty rezerwowe nadal uczestniczące w
konkursie 37 . Ostatecznie funduszy nie przyznano żadnemu projektowi CCS, ponieważ na
ostatnim etapie potwierdzenia projektów, państwa członkowskie nie były w stanie
35

W załączniku II przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące statusu 6 projektów demonstracyjnych
finansowanych w ramach unijnego programu EPENG.
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Dostępne
na
stronie
http://ec.europa.eu/clima/news/docs/draft_award_decision_ner300_first_call_en.pdf
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internetowej:

Dokument roboczy służb Komisji „NER300 — Ewolucja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i pobudzenie
innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej UE”.
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potwierdzić projektów. Przyczyny braku potwierdzenia obejmują: niedobory środków w
krajowym lub prywatnym wkładzie finansowym38, ale również opóźnienia w procedurach
udzielania pozwoleń lub, w jednym przypadku, trwający konkurs dotyczący finansowania
krajowego, który uniemożliwił zainteresowanemu państwu członkowskiemu potwierdzenie
zgodnie z wymogami decyzji w sprawie NER300.
W przypadku większości projektów CCS ubiegano się o finansowanie w ramach NER300 w
wysokości znacznie przekraczającej 337 mln EUR (wysokość pułapu ustalonego w świetle
przychodów uzyskanych z monetyzacji uprawnień NER). W przypadku aż połowy
wszystkich projektów CCS ubiegano się o finansowanie w ramach NER300 przekraczające
500 mln EUR. Niższy niż zakładano pułap wywarł zatem dodatkową presję na państwa
członkowskie i podmioty prywatne, które miały pokryć brakującą kwotę. Nawet w przypadku
projektów, których wnioski o finansowanie z NER300 były jedynie nieznacznie wyższe niż
pułap, luki finansowe pozostały głównym wyzwaniem i czynnikiem determinującym brak ich
potwierdzenia.
Kolejną ważną kwestią jest fakt, że jak się wydaje podmioty prywatne składające wnioski w
ramach NER300 nie były skłonne do samodzielnego pokrycia części kosztów. Większość
operatorów CCS składała wnioski oparte prawie wyłączne na finansowaniu ze środków
publicznych, natomiast pozostali zaproponowali wniesienie wkładu w postaci stosunkowo
niewielkiego udziału. Można wyciągnąć wniosek, że dopóki oczekiwane ceny emisji
dwutlenku węgla będą niskie, sektor prywatny będzie oczekiwał współfinansowania rozwoju
CCS w znacznym stopniu ze środków publicznych, co świadczy o obecnych wyzwaniach w
tym sektorze.
Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, które korzystają z paliw kopalnych jako składnika
do produkcji, jak i dostawcy paliw kopalnych powinni być bardzo zainteresowani
pomyślnym rozwojem technologii CCS ze względu na swoje przyszłe perspektywy
gospodarcze. Bez technologii CCS ich przyszłość jest niepewna.
3.2. Świadomość i akceptacja społeczna
Niektóre projekty zakładające składowanie na lądzie spotykają się z ostrym sprzeciwem
społecznym. Odnosi się to w szczególności do projektów w Polsce i w Niemczech. W
Niemczech brak akceptacji społecznej był główną przyczyną opóźnienia w transpozycji
dyrektywy w sprawie CCS. W przypadku wspieranego w ramach EPENG projektu w
Hiszpanii, dzięki specjalnej kampanii informacyjnej i zaangażowaniu opinii publicznej udało
się skutecznie pokonać sprzeciw społeczny. Projekty, których celem jest składowanie
podmorskie w Zjednoczonym Królestwie, w Niderlandach i we Włoszech również uzyskały
akceptację społeczną. Wyniki niedawnego badania Eurobarometru39 pokazują, że europejskie
społeczeństwo nie zna technologii CCS i nie jest świadome jej potencjalnego wkładu w
łagodzenie zmian klimatu. Osoby poinformowane są jednak bardziej skłonne poprzeć tę
technologię. Pokazuje to wyraźnie, że należy zrobić więcej w celu włączenia CCS do debaty
na temat starań Europy i państw członkowskich w walce ze zmianą klimatu, że potencjalne
zagrożenia dla zdrowia i środowiska (związane z wyciekiem składowanego CO2) należy
nadal zbadać dogłębniej oraz że nie należy zakładać akceptacji społecznej bez jej uprzedniej
oceny.
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Program NER 300 zapewnia pokrycie 50 % dodatkowych kosztów związanych z inwestycjami i
funkcjonowaniem obiektów CCS. Reszta powinna być pokryta z wkładów z sektora prywatnego lub poprzez
finansowanie ze środków publicznych.
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Dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_364_en.pdf
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3.3. Ramy prawne
Dyrektywa w sprawie CCS stanowi kompleksowe ramy prawne dla wychwytywania,
transportu i przechowywania CCS. Do terminu transpozycji w czerwcu 2011 r. tylko kilka
państw członkowskich zgłosiło pełną lub częściową transpozycję. W międzyczasie sytuacja
się znacznie poprawiła i w chwili obecnej tylko jedno państwo członkowskie nie zgłosiło
Komisji żadnych środków transpozycji dyrektywy. Większość państw członkowskich, w
których zgłoszono projekty demonstracyjne CCS zakończyło transpozycję dyrektywy, ale
kilka państw członkowskich zakazuje składowania CO2 na swoim terytorium lub ogranicza je.
Pełna analiza transpozycji i wdrożenia dyrektywy w sprawie CCS w państwach
członkowskich obejmie również szczegółowo ten aspekt.
3.4. Składowanie CO2 i infrastruktura
Według projektu UE GeoCapacity40 szacunkowa ogólna pojemność stałego geologicznego
składowania w Europie stanowi równowartość ponad 300 giga ton (Gt) CO2, natomiast w
ostrożnych szacunkach zdolność magazynowania ocenia się na 117 Gt CO2. Całkowita
wielkość emisji CO2 pochodzącej z produkcji energii elektrycznej oraz produkcji
przemysłowej w UE wynosi około 2,2 GtCO2 rocznie, a tym samym możliwe jest
przechowywanie całego CO2 wychwytywanego w UE w najbliższych dziesięcioleciach,
nawet przy uwzględnieniu ostrożnych szacunków. Na samym Morzu Północnym możliwości
składowania oceniono na ponad 200 GtCO2. Należy dokładniej zbadać spójne podejście do
wykorzystania tych możliwości.
Choć możliwości składowania w Europie są wystarczające, odpowiednie miejsca nie zawsze
są dostępne lub nie są położone blisko emitentów CO2. Dlatego, aby skutecznie połączyć
źródła CO2 z miejscami jego składowania, konieczna jest transgraniczna infrastruktura
transportowa. Znajduje to odzwierciedlenie we wniosku Komisji, aby włączyć infrastrukturę
transportu CO2 do jej wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie „wytycznych dla
infrastruktury transeuropejskiej”. Na podstawie tego rozporządzenia projekty dotyczące
infrastruktury transportu CO2 mogą się kwalifikować jako projekty leżące we wspólnym
europejskim interesie i ostatecznie mogą się kwalifikować do finansowania. Niemniej jednak
początkowo w ramach projektów CCS najczęściej będzie się poszukiwać miejsc składowania
CO2 w pobliżu miejsc jego wychwytywania, dlatego w pierwszej kolejności trzeba będzie
rozwinąć infrastrukturę na szczeblu krajowym. Państwa członkowskie będą musiały
odpowiednio uwzględnić takie krajowe potrzeby w zakresie infrastruktury, aby następnie
zająć się sieciami transgranicznymi.
3.5. Współpraca międzynarodowa
Przeciwdziałanie zmianom klimatu może być skuteczne jedynie wtedy, gdy ma miejsce na
całym świecie. Wiodąca rola UE może nadać rozmach niezbędnej współpracy
międzynarodowej, ale istnieje dodatkowo jasne polityczne uzasadnienie promowania
wykorzystywania technologii łagodzenia skutków zmiany klimatu w państwach, w których
będą one potrzebne do przejścia ich powiększającej się gospodarki na gospodarkę
niskoemisyjną. Niewątpliwie obejmuje to technologię CCS, dla której rynek pozaunijny
będzie prawdopodobnie dużo większy niż rynek wewnętrzny.
Na przykład zużycie węgla w Chinach wzrosło o 10 % w 2010 r. i stanowi obecnie 48 %
światowego zużycia węgla. Znaczna część 300 GW elektrowni węglowych obecnie
budowanych lub planowanych w Chinach będzie prawdopodobnie nadal działać w roku 2050.
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Jeżeli nowe obiekty w Chinach i na całym świecie nie będą wyposażone w CCS, a istniejące
zakłady modernizowane, duża część emisji na świecie w latach 2030-2050 jest już
„zablokowana”. W związku z tym Komisja Europejska aktywnie współpracuje z państwami
trzecimi, w tym z krajami o gospodarkach wschodzących, oraz przedstawicielami przemysłu.
Ma ona na celu dalsze umiędzynarodowienie działań w zakresie upowszechniania wiedzy
dotyczącej projektów CCS w kontekście europejskiej sieci projektów demonstracyjnych w
zakresie CCS, jak również poprzez swoje członkostwo w forum przywódczym na rzecz
sekwestracji węgla (Carbon Sequestration Leadership Forum - CSLF) oraz jako uczestnik
współpracujący w globalnym instytucie wychwytywania i składowania CO2 (Global CCS
Institute - GCCSI).
4. Dalsze działania
Drugie zaproszenie do składania ofert w ramach NER300, które zostanie ogłoszone w
kwietniu 2013 r. stanowi drugą szansę dla przemysłu europejskiego i państw członkowskich
do poprawy obecnej perspektywy dla CCS. Ale biorąc pod uwagę wyraźne opóźnienia w
programie demonstracyjnym CCS, nadszedł czas, aby dokonać ponownej oceny celów
wyznaczonych przez Radę Europejską oraz zmienić orientację naszych celów strategicznych
i instrumentów.
Potrzeba demonstracji i wdrożenia na dużą skalę technologii CCS w celu jej komercjalizacji
nie zmniejszyła się, a stała się jeszcze pilniejsza. W interesie naszej długoterminowej
konkurencyjności leży zdobycie w naszych sektorach energii i przemysłu doświadczeń w
rozwoju CCS na skalę komercyjną41, które mogą obniżyć koszty, wykazać bezpieczeństwo
składowania CO2 dla środowiska geologicznego, umożliwić gromadzenie użytecznej wiedzy
na temat potencjału CCS oraz zmniejszyć związane z tą technologią ryzyko dla inwestorów.
CCS będzie się zawsze wiązać z wyższymi kosztami niż tradycyjne spalanie paliw kopalnych,
a tym samym będzie wymagać odpowiedniej rekompensaty, ponieważ spalanie paliw bez
wychwytywania dwutlenku węgla wymaga mniejszych inwestycji i mniejszej ilości energii.
Rekompensata może być realizowana poprzez różne działania podejmowane w ramach
strategii. Posiadamy już obecnie system ETS, który bezpośrednio zachęca do CCS poprzez
ustalenie cen za emisje dwutlenku węgla, choć na o wiele zbyt niskim poziomie. Ponadto
korzystanie z niektórych przychodów z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla
(program NER300) stanowi potencjalne źródło finansowania CCS, a także projektów w
zakresie energii odnawialnej.
Obecne prognozy cenowe dotyczące uprawnień do emisji CO2, są znacznie niższe od oceny z
2008 r. dotyczącej pakietu klimatyczno-energetycznego, w której prognozowano, że ceny w
2020 r. wyniosą około 30 EUR (w cenach z roku 2005) 42 . Dzisiejszy sygnał cenowy w
systemie UE ETS nie zachęca do zamiany paliwa z węgla na gaz i zwiększa koszty
finansowania inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, jako że koszty te rosną w związku z
postrzeganym ryzykiem związanym z inwestycjami w technologie niskoemisyjne. Badanie
363 operatorów uczestniczących w UE ETS potwierdza, że cena emisji dwutlenku węgla w
Europie stała się ostatnio mniej ważna dla decyzji inwestycyjnych43.
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Zintegrowany pełny łańcuch wychwytywania, transportu i składowania CO2 w skali ponad 250 MWe lub
przynajmniej 500 ktCO2/rok dla zastosowań przemysłowych.
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Zob. też pkt 4.3 w dokumencie roboczym służb Komisji dotyczącym funkcjonowania rynku uprawnień do
emisji dwutlenku węgla.
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Długoterminowe ceny emisji dwutlenku węgla pozostają dla 38 % respondentów decydującym czynnikiem, a
dla kolejnych 55 % ankietowanych są czynnikiem wpływającym. Po raz pierwszy jednak od 2009 r., udział
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Reforma strukturalna systemu handlu uprawnieniami do emisji może zapewnić wzrost cen i
potwierdzić, że również w perspektywie długoterminowej ETS będzie przesyłać
wystarczająco mocny sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, aby nadać rozmach
wdrażaniu technologii CCS. W związku z tym Komisja zainicjowała sprawozdanie dotyczące
rynku emisji, wraz z konsultacjami publicznymi, w którym analizuje się szereg wariantów
takiej reformy. Aby nadać rozmach wdrażaniu technologii CCS bez żadnych innych zachęt,
konieczne byłyby znaczne wzrosty cen w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji
(lub przewidywane wzrosty), wynoszące co najmniej 40 EUR44.
MAE podkreśla, że w strategii CCS należy wziąć pod uwagę zmieniające się potrzeby
technologii w miarę jej dojrzewania od bardziej szczegółowych środków na wczesnych
etapach do środków bardziej neutralnych, aby zapewnić konkurencyjność CCS wobec innych
możliwości ograniczenia emisji w miarę zbliżającej się komercjalizacji45. W związku z tym i
bez względu na ostateczny wynik dyskusji na temat reformy strukturalnej systemu ETS,
ważne jest, aby odpowiednio przygotować wdrażanie CCS poprzez rzetelny proces
demonstracji. Dlatego należy wziąć pod uwagę warianty strategiczne w celu umożliwienia
jak najszybciej demonstracji na dużą skalę w celu dalszego wdrażania i rozpowszechniania
tej technologii.
W ramach pakietu klimatyczno-energetycznego uznano, że demonstracja prawdopodobnie
nie nastąpi tylko dzięki sygnałowi cenowemu dotyczącemu emisji dwutlenku węgla.
Przewidziano dodatkowe zachęty w ramach NER300 i pakietu finansowego EPENG, jak
również poprzez ramy prawne CCS. W bieżącym systemie ETS przewiduje się, poprzez
drugie zaproszenie w ramach programu NER300, możliwość wsparcia projektów CCS oraz
innowacyjnych projektów w zakresie energii odnawialnej. Rozwój tego rodzaju finansowania
można również rozpatrywać na okres do 2030 r. Takie finansowanie mogłoby się przyczynić
do realizacji niektórych celów planu EPSTE, a także wyraźnie skoncentrować się na
innowacyjności w energochłonnych gałęziach przemysłu, ponieważ CCS jest kluczową
technologią, którą można stosować zarówno w sektorze energii, jak i przemysłu. Ponadto
forma konkursu daje równe szanse wszystkim przedsiębiorstwom w UE, zapewniając
inteligentne wykorzystanie ograniczonych funduszy.
Oprócz tego biorąc pod uwagę zmiany, jakie były przedmiotem badań lub zostały wdrożone
w wielu państwach, można rozważyć szereg wariantów strategicznych wykraczających poza
istniejące środki. Takie warianty przedstawiono w skrócie poniżej.
Oczywiste jest, że chociaż cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla nie jest na
wystarczającym poziomie, nadal konieczne jest opracowania infrastruktury, umiejętności i
wiedzy w zakresie CCS, poprzez realizację ograniczonej liczby projektów w dziedzinie CCS.
Środki wspierające demonstrację mogłyby mieć ograniczony zakres, zmniejszający koszty
dla gospodarki ogółem, a jednocześnie dałyby inwestorom konieczną pewność, zapewniając
korzyści z wczesnego wdrożenia. Proces demonstracji zapewniłby również jaśniejsze
ankietowanych niebiorących w ogóle pod uwagę ceny emisji dwutlenku węgla niemal się podwoiła do poziomu
7 % w badaniu z 2012 r. Thomson Reuters Point Carbon, „Carbon 2012”, 21 marca 2012 r.,
http://www.pointcarbon.com/news/1.1804940
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Nie oczekuje się szybkiego osiągnięcia takich poziomów cen emisji dwutlenku węgla, dlatego nie jest
prawdopodobne, by przemysł podejmował odpowiednie decyzje o inwestycjach w projekty dotyczące CCS
wyłącznie na podstawie ceny emisji dwutlenku węgla. Sytuację pogarsza brak jasnych ram politycznych i
zachęt na poziomie krajowym oraz opór społeczny, o ile nie zostaną podjęte działania na szczeblu UE oraz
państw członkowskich w celu zmiany tej niekorzystnej perspektywy.
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MAE (2012 r.) „A Policy Strategy for Carbon Capture and Storage”.
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perspektywy dla przyszłego zapotrzebowania na CCS, zwłaszcza w krótko- i
średniookresowo, kiedy cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla nie będzie na
wystarczająco wysokim poziomie, aby zapewnić inwestycje w CCS.
System obowiązkowych certyfikatów CCS mógłby zobowiązywać emitentów dwutlenku
węgla (powyżej określonej wielkości) lub dostawców paliw kopalnych do zakupu
certyfikatów CCS odpowiadających określonej ilości ich emisji lub potencjalnych emisji (w
przypadku gdy zobowiązanie dotyczy dostawców paliw kopalnych). Certyfikaty można
byłoby przekazać przemysłowi naftowemu i gazowemu, zapewniając wykorzystanie
fachowej wiedzy, jaką dysponują już te sektory w dziedzinie geologii i obecności w terenie
do określenia najbardziej odpowiednich składowisk, włącznie z możliwością intensyfikacji
wydobycia ropy naftowej i gazu, w zakresie, w jakim zapewnia to stałe składowanie CO2.
Ramka 1: Mające obecnie zastosowanie obowiązki w zakresie CCS
Począwszy od roku 2015, elektrownie w stanie Illinois (USA) muszą wytwarzać 5 % energii
elektrycznej ze źródła węgla czystego, natomiast cel na 2025 r. wynosi 25 %. Obiekty
eksploatowane przed 2016 r. kwalifikują się jako zużywające węgiel czysty, pod warunkiem
że co najmniej 50 % emisji CO2 jest wychwytywanych i sekwestrowanych. Wymóg ten
zwiększa się do poziomu 70 % dla elektrowni węglowych, których eksploatacja ma się
rozpocząć w roku 2016 lub roku 2017, a w późniejszych latach wartość ta ma wzrosnąć do
poziomu 90 %.
Tego rodzaju system mógłby współistnieć z ETS, o ile wymagane certyfikaty CCS miałyby
równowartość w uprawnieniach do emisji w ramach ETS, które musiałyby zostać na stałe
wycofane z rynku (ponieważ wielkość obniżenia emisji dwutlenku węgla poprzez certyfikaty
CCS jest znana, możliwa byłaby szybka integracja z systemem ETS poprzez zmniejszenie
ilości uprawnień do emisji w ramach ETS o taką samą liczbę). Dzięki tego rodzaju
systemowi można by określić, jaką wielkość CSS należy opracować i wdrożyć. Przy
ukierunkowanym zakresie wpływ systemu na funkcjonowanie ETS mógłby być ograniczony,
zapewniając jednocześnie przedsiębiorstwom elastyczność umożliwiającą im realizację celu.
Normy emisji mogłyby stanowić ukierunkowane rozwiązanie polegające na utworzeniu
obowiązkowych norm emisji tylko dla nowych inwestycji lub dla wszystkich emitentów w
sektorze, poprzez ograniczenie wielkości emisji na jednostkę produkcji przedsiębiorstw lub
instalacji.
Ramka 2: Obecnie stosowane normy emisji
Norma emisji, jako długoterminowa strategia wsparcia, jest obecnie stosowana w Kalifornii,
gdzie została wdrożona jako niepodlegająca wymianie norma emisji wynosząca 500g CO2/kWh
dla nowych elektrowni. Na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych rozważa się również
normę emisji na podstawie ustawy o czystym powietrzu wdrażanej w ramach EPA, która w
rzeczywistości nakłada na nowe projekty inwestycyjne dotyczące energii wytwarzanej z węgla
wymóg gotowości do CCS i modernizacji na późniejszym etapie. Zapewnia się to, umożliwiając
spełnienie normy emisji dla średnich wyników w okresie 30 lat. Kolejnym przykładem jest
Norwegia, w której nie można wybudować elektrowni gazowej niewyposażonej w CCS.

Z normami emisji wiąże się wiele kwestii metodologicznych. Nie dają one gwarancji, że
zakłady będą wyposażone w CCS. Mogą natomiast skutkować przesunięciem inwestycji do
źródeł energii o niższych emisjach dwutlenku węgla określonych przez normy emisji .
Ponadto, w przypadku rygorystycznego wdrożenia, system ten zastąpiłby de facto sygnał
cenowy z ETS w postaci cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, zachęcając do obniżenia
emisyjności, nie zapewniając jednak przedmiotowym sektorom elastyczności przewidzianej
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w ramach ETS. Dlatego też w przypadku jakiejkolwiek normy emisji należałoby rozważyć
jej wpływ na ETS i sektory, których dotyczy46.
Rządy krajowe mają ponadto do odegrania ważną rolę w demonstracji. Państwa
członkowskie mogłyby na przykład ustanowić systemy zapewniające minimalny zwrot z
inwestycji w technologie CCS, na podobnej zasadzie jak taryfy gwarantowane często
stosowane w celu zapewnienia demonstracji i rozpowszechnienia technologii odnawialnych.
Jeżeli systemy takie zaprojektowano by w sposób elastyczny, aby uniknąć nadzwyczajnych
zysków, i gdyby ograniczono je wyłącznie do demonstracji, mogłyby się one okazać
skuteczne, i można by uniknąć niepożądanego negatywnego wpływu na funkcjonowanie
systemu handlu uprawnieniami do emisji lub na rynek wewnętrzny.
5. Wnioski
Biorąc pod uwagę plan działania w dziedzinie energii na rok 2050, rozwój globalnej sytuacji
oraz sprawozdania 47 , jest oczywiste, że paliwa kopalne pozostaną w światowym i
europejskim koszyku energetycznym i będą w dalszym ciągu wykorzystywane w wielu
procesach przemysłowych. CCS stanowi obecnie jedną z głównych dostępnych technologii,
które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 w sektorze energetycznym. Aby
wykorzystać ten potencjał CCS musi stać się technologią konkurencyjną kosztowo, tak aby
można zacząć ją stosować komercyjnie, przyczyniając się do przejścia gospodarki
europejskiej na technologie niskoemisyjne.
Ale CCS znajduje się obecnie na rozdrożu.
Wszystkie aspekty CCS zademonstrowano już poza UE, gdzie technologię tę wykorzystuje
się komercyjnie w przetwarzaniu gazu, a oczekuje się, że do roku 2020 czynnych będzie
około 20 pełnoskalowych projektów przemysłowych. Pomimo wielu wysiłków i znacznego
wsparcia UE, projekty demonstracyjne CCS na skalę komercyjną w UE są opóźnione, a
dostępne finansowanie nie jest wystarczające. W rzeczywistości należy zwiększyć wysiłki,
aby zrealizować przynajmniej tych kilka projektów, które otrzymały wsparcie finansowanie
ze środków UE. Opóźnienia we wprowadzaniu technologii CCS w elektrowniach węglowych
i gazowych prawdopodobnie doprowadzą do zwiększenia kosztów obniżenia emisyjności
sektora energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza w przypadku tych
państw członkowskich, które są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych.
Konieczna jest pilna reakcja polityczna na zasadnicze wyzwanie, jakim jest pobudzanie
inwestycji w działania demonstracyjne w dziedzinie CCS, aby sprawdzić, czy wykonalne jest
późniejsze wdrożenie i budowa infrastruktury związanej z CO2. Pierwszym krokiem w tym
kierunku jest zatem zapewnienie powodzenia demonstracji w dziedzinie CCS na skalę
komercyjną w Europie, która potwierdziłaby efektywność techniczną i rentowność
technologii CSS jako racjonalnego pod względem kosztów środka ograniczającego emisję
gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym i przemysłowym.
W dłuższej perspektywie technologia CCS jest również konieczna, aby umożliwić
ograniczenie emisji w sektorach przemysłu w przypadku emisji procesowych, których nie
można uniknąć. Dalsze opóźnienia mogą ostatecznie prowadzić do konieczności zakupu
przez przemysłu europejski technologii CCS od państw spoza UE w przyszłości.

46

Zob. na przykład http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/docs/impacts_en.pdf

47

W dokumencie „World Energy Outlook 2012” MAE szacuje, że paliwa kopalne stanowią obecnie 80 %
światowego zużycia energii, a w 2035 r. w scenariuszu „nowa polityka” będą stanowiły 75 %.
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Uwzględniając wyjaśnioną powyżej złożoność tych zagadnień i w świetle rozpoczętych prac
nad ramami polityki energetycznej i klimatycznej na rok 2030 oraz potrzeby merytorycznej
debaty, obejmującej kwestię ustalenia determinujących czynników skutecznego wdrożenia
CSS, Komisja zachęca do dyskusji na temat roli CCS w Europie, stawiając w szczególności
następujące pytania:
1) Czy państwa członkowskie, które obecnie mają wysoki udział węgla i gazu w swoim
koszyku energetycznym oraz w procesach przemysłowych, i które jeszcze tego nie
uczyniły, należy zobowiązać do:
a. opracowania jasnego planu działania w zakresie restrukturyzacji sektora
wytwarzania energii elektrycznej w celu przejścia na niewęglowe źródła
energii (energia jądrowa lub odnawialna) do 2050 r.,
b. opracowania krajowej strategii przygotowania do wdrożenia technologii CCS.
2) Jak należy przekształcić system handlu uprawnieniami do emisji, aby mógł on
również zapewnić skuteczne zachęty do wdrażania CCS? Czy należy go uzupełnić
instrumentami opartymi na przychodach z aukcji, podobnie jak w przypadku
NER300?
3) Czy Komisja powinna zaproponować inne środki wsparcia lub rozważyć inne środki
polityczne, aby ułatwić wczesne wdrażanie poprzez:
a. wsparcie za pomocą aukcji recyklingu lub inne metody finansowania48
b. normę emisji
c. system certyfikatów CCS
d. inny rodzaj środka politycznego
4) Czy należy zobowiązać przedsiębiorstwa energetyczne do instalowania urządzeń
gotowych do CCS w przypadku wszystkich nowych inwestycji (węgiel i ewentualnie
również gaz), aby ułatwić konieczną modernizację pod kątem CCS?
5) Czy dostawcy paliw kopalnych powinni się przyczynić do demonstracji i wdrożenia
CCS poprzez konkretne środki zapewniające dodatkowe środki finansowe?
6) Jakie są główne przeszkody w zapewnieniu odpowiedniej demonstracji w dziedzinie
CCS w UE?
7) W jaki sposób można zwiększyć akceptację społeczną technologii CCS?
W oparciu o odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji i pełną analizę transpozycji i
wdrożenia dyrektywy w sprawie CCS w państwach członkowskich, Komisja rozważy
potrzebę opracowania wniosków, w stosownych przypadkach, w kontekście swoich prac
dotyczących ram polityki energetycznej i klimatycznej na rok 2030.

48

Przy uwzględnieniu komplementarności z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESI),
określonej we wspólnych ramach strategicznych załączonych do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenie
w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy ESI.
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Załącznik I – pełnoskalowe projekty dotyczące CCS
Realizowane obecnie projekty dotyczące CCS 49 . Projekty oznaczone gwiazdką (*) to
projekty obejmujące cały proces CCS (wychwytywanie, transport i składowanie). Więcej
informacji na temat projektów przedstawiono pod tabelą.
Nazwa
projektu

Państwo

Typ
projektu

Sektor
przemysłu

Skala

Status

Rok
rozpoczęc
ia
eksploata
cji

Wielkość
[w
tonach
CO2/rok]

*Shute Creek

Stany
Zjednocz
one

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

1986

7 000 000

*Century Plant

Stany
Zjednocz
one

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

2010

5 000 000

Stany
*Great Plains
Zjednocz
Synfuels Plant
one

Wychwyty
wanie

Duża

Funkcjon
ujący

1984
(zakład)
zatłaczani 3 000 000
e CO2 od
2000 r.

*Val
Verde Stany
natural
gas Zjednocz
plants
one

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

1972

1 300 000

*Sleipner
West

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
Norwegia wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

1996

1 000 000

*In Salah

Algieria

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

2004

1 000 000

*Snøhvit

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
Norwegia wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

2008

700 000

upłynnianie
węgla

49

Źródło: Baza danych projektów ZEROs CCS; śledzenie opracowywania i wdrażania CCS w skali światowej:
http://www.zeroco2.no/projects oraz;
GSSCI, The Global Status of CCS: 20122.1 An overview of large-scale integrated CCS projects:
http://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-ccs-2012/online/47981
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Wychwyty
Produkty
wanie
i
chemiczne
składowanie

Średnia

Funkcjon
ujący

2003

680 000

Stany
Mt.
Simon
Zjednocz
Sandstone
one

Składowisk
o

Biopaliwo

Średnia

Funkcjon
ujący

2011

330 000

Stany
Searles Valley
Zjednocz
Minerals
one

Wychwyty
wanie

Inne

Średnia

Funkcjon
ujący

1976

270 000

Aonla
plant

urea

Indie

Wychwyty
wanie

Produkty
chemiczne

Duża

Funkcjon
ujący

2006

150 000

Phulpur
plant

urea

Indie

Wychwyty
wanie

Produkty
chemiczne

Duża

Funkcjon
ujący

2006

150 000

Husky Energy
CO2 Capture
Kanada
and
Liquefaction
Project

Wychwyty
Produkcja
wanie
i
etanolu
składowanie

Duża

Funkcjon
ujący

2012

100 000

CO2 Recovery
Plant to Urea
production in
Abu Dhabi

Wychwyty
wanie

Duża

Funkcjon
ujący

2009

100 000

Duża

Funkcjon
ujący

2011

100 000

Przetwarzani
Wychwyty
e
ropy
wanie
i
Duża
naftowej
i
składowanie
gazu

Funkcjon
ujący

2003

100 000

SECARB
- Stany
Cranfield and Zjednocz
Citronelle
one

Składowani
e

Duża

Funkcjon
ujący

2009 oraz
100 000
2012

Luzhou
Natural
Gas Chiny
Chemicals

Wychwyty
wanie

Duża

Funkcjon
ujący

Jagdishpur India.
Urea Indie
plant

Wychwyty
wanie

Duża

Funkcjon
ujący

1988

50 000

Sumitomo
Chemicals
Japonia
Plant - Chiba Japan

Wychwyty
wanie

Przetwarzani
e
ropy
Duża
naftowej
i
gazu

Funkcjon
ujący

1994

50 000

*Enid
Fertiliser Plant

Stany
Zjednocz
one

Zjednocz
one
Emiraty
Arabskie

Stany
Plant
Barry
Zjednocz
CCS Demo
one
Salt
EOR
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Stany
Creek
Zjednocz
one

Produkty
chemiczne

Wychwyty
Elektrownia
wanie
i
węglowa
składowanie

Produkty
chemiczne

50 000

Szczegóły dotyczące 8 pełnoskalowych projektów komercyjnych:
Projekt

Opis projektu

Shute Creek

Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (ang. enhanced oil recovery EOR). Należący do ExxonMobil zakład przetwórstwa gazu Shute Creek w
pobliżu LaBarge w Wyoming, wychwytuje obecnie około 7 mln ton CO2
rocznie, który wykorzystuje się do intensyfikacji wydobycia ropy
naftowej.

Century Plant

Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej. Około 5 milionów ton CO2
rocznie wychwytuje się obecnie z pierwszego zespołu zakładu. Oczekuje
się, że wielkość ta wzrośnie do około 8,5 mln ton rocznie, po
uruchomieniu obecnie budowanego drugiego zespołu.

Great
Plains Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej. Sekwestrację rozpoczęto w 2000
r. i nadal zatłacza się około 3 milionów ton CO2 rocznie.
Synfuels Plant
Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej. Pięć odrębnych zakładów
przetwarzania gazu w okolicach Val Verde w Teksasie w Stanach
Val Verde natural
Zjednoczonych wychwytuje około 1,3 mln ton CO2 rocznie w celu
gas plants
wykorzystania do intensywnego wydobycia ropy naftowej na polu
naftowym Sharon Ridge.

Sleipner West

W specyfikacji jakościowej sprzedawanego gazu ziemnego wymaga się,
aby poziom zawartości CO2 w gazie nie przekraczał 2,5 %.
Wychwytywanie CO2 jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia ze
względu na podatek od emisji CO2 stosowany na szelfie kontynentalnym
Norwegii.

In Salah

W specyfikacji jakościowej sprzedawanego gazu ziemnego wymaga się,
aby poziom zawartości CO2 w gazie nie przekraczał 2,5 %. Dla projektu
tego ubiegano się o kredyt CDM.

Snøhvit

Tak jak w przypadku Sleipner West.

Enid Fertiliser Plant

Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej. CO2 musi być usuwane podczas
produkcji nawozów. Zamiast uwalniania gazu Enid Fertiliser Plant
wychwytuje go i wykorzystuje do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej
na polu naftowym odległym o prawie 200 km.
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Załącznik II — status europejskich pełnoskalowych projektów demonstracyjnych w
ramach EPENG
Program EPENG mógłby finansować 6 obiektów demonstracyjnych CCS do kwoty 180 mln
EUR każdy. Jednak w odniesieniu do żadnego z tych projektów nie podjęto jeszcze
ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
Główne osiągnięcia
EPENG umożliwił szybkie uruchomienie sześciu projektów (w Niemczech, w Zjednoczonym
Królestwie, we Włoszech, w Niderlandach, w Polsce i w Hiszpanii). W przypadku jednego z
nich (ROAD w Niderlandach) EPENG odegrał kluczową rolę w pozyskaniu środków
krajowych. W kwestii wydawania pozwoleń dzięki EPENG udało się nawiązać
ukierunkowany dialog i współpracę z władzami i społecznościami lokalnymi.
Niektóre projekty przyczyniły się również do strukturyzacji faktycznego wdrażania na
poziomie państw członkowskich dyrektywy w sprawie CCS. Ponadto przeprowadzone
dotychczas szczegółowe prace inżynieryjne umożliwiły przedsiębiorstwom użyteczności
publicznej zdobycie wiedzy na temat przyszłej eksploatacji zintegrowanych obiektów
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Prace mające na celu określenie
charakterystyki konkretnych geologicznych miejsc składowania umożliwiły również
identyfikację odpowiednich miejsc do celów stałego i bezpiecznego składowania CO2.
W podprogramie dotyczącym CCS zapisano zobowiązanie do dzielenia się doświadczeniami
i najlepszymi praktykami, które spełniono, inicjując powstanie sieci projektów CCS. Jest to
pierwsza tego rodzaju sieć wymiany wiedzy na świecie, a 6 jej członków współpracuje
między innymi w celu opracowania wspólnego przewodnika na temat dobrych praktyk. Jest
to przykład wyjątkowej współpracy w dziedzinie nowych technologii energetycznych. Sieć
publikuje ponadto sprawozdania z wniosków wyciągniętych w trakcie realizacji projektów w
zakresie składowania CO2, zaangażowania społeczeństwa i wydawania pozwoleń. Ma ona
również na celu rozwój światowych ram wymiany wiedzy.
Kwestie zasadnicze
Cały podprogram dotyczący CCS stoi w obliczu poważnych trudności o charakterze
prawnym i ekonomicznym, które mogą zakłócić jego pomyślną realizację. Fakt, że w
przypadku żadnego z projektów nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej, dobrze
ilustruje zaistniałe trudności. Ten ważny etap realizacji projektów został opóźniony z różnych
powodów, m.in. nie otrzymano jeszcze wszystkich pozwoleń; nie zakończono określania
charakterystyki miejsc składowania, nie opracowano do końca struktury finansowej. Ponadto
niskie ceny emisji dwutlenku węgla w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji
(ETS) sprawiają, że krótko- i średnioterminowe plany biznesowe dotyczące składowania i
wychwytywania dwutlenku węgla są nieatrakcyjne. Ze względu na obecną sytuację
gospodarczą projekty mają ponadto utrudniony dostęp do źródeł finansowania.
Na początku 2012 r. zaniechano realizacji projektu EPENG w Jaenschwalde, w Niemczech.
Oprócz społecznego sprzeciwu wobec potencjalnych miejsc składowania pojawił się też inny
problem, gdyż promotorzy stwierdzili, że ze względu na znaczne opóźnienia w transpozycji
dyrektywy w sprawie CCS w Niemczech niemożliwe byłoby uzyskanie koniecznych
pozwoleń na składowanie CO2 w ramach czasowych przeznaczonych na projekt.
Perspektywy
Pozostałych 5 projektów stoi w obliczu różnych wyzwań pokrótce opisanych poniżej:
•
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ROAD (Niderlandy): Udało się pomyślnie zakończyć wszystkie wstępne prace
techniczne i regulacyjne dotyczące tego projektu. Można już zatem podjąć ostateczną
decyzję inwestycyjną. Pomimo gotowości do podjęcia tej decyzji od połowy 2012 r.,

•

•

•

•
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pogarszające się uzasadnienie ekonomiczne dla CCS, tj. prognozy cen CO2,
spowodowały lukę w finansowaniu w wysokości 130 mln EUR, która spowodowała
odroczenie decyzji. Ostateczna decyzja inwestycyjna uzależniona jest od zamknięcia luki
finansowej. Trwają rozmowy z dodatkowymi inwestorami. Przewiduje się, że decyzja
zostanie podjęta w drugim lub trzecim kwartale 2013 r. Zintegrowany projekt
demonstracyjny w zakresie CCS ma zostać uruchomiony w 2016 r.
Don Valley (Zjednoczone Królestwo): Niedawna decyzja Zjednoczonego Królestwa o
niewspieraniu projektu stanowi poważne zagrożenie. Po konsultacji z głównymi
partnerami prywatnymi i inwestorami (w tym z Samsungiem i BOC) promotorzy (2Co,
National Grid Carbon) mają jednak zamiar kontynuować prace, zmniejszając jednak
potencjalnie projekt i koncentrując się na planowanym systemie „kontraktu różnicy
kursowej” (CfD) zaproponowanym przez rząd brytyjski w dniu 29 listopada 2012 r. w
ramach ustawy w spawie energii. Komisja omawia obecnie z beneficjentami plan
restrukturyzacji. Jeśli plan zostanie zatwierdzony przez Komisję, ostateczna decyzja
inwestycyjna może zostać podjęta w 2015 r.
Porto Tolle (Włochy) napotyka na poważne opóźnienia ze względu na uchylenie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej podstawowej elektrowni. W maju 2013
r. promotorzy zakończą analizę FEED. Dalsze działania będą uzależnione od spełnienia w
drugim kwartale 2013 r. zasadniczego warunku : zapewnienia zdolności do znacznego
ograniczenia ryzyka związanego z zezwoleniem i ryzyka finansowego.
Compostilla (Hiszpania) pomyślnie zakończono fazę pilotażową w 2013 r., ale brak jest
niezbędnego finansowania etapu demonstracyjnego. Następna faza wymagałaby również
przyjęcia przez Hiszpanię prawodawstwa dotyczącego planowania i budowy korytarza
transportowego CO2.
Bełchatów (Polska): Projekt nie otrzymał finansowania w ramach NER300 i ma
poważną lukę finansową. Ponadto Polska wciąż nie dokonała transpozycji dyrektywy w
sprawie CCS i nie przyjęła przepisów w zakresie planowania i budowy korytarza
transportowego CO2. W takiej sytuacji w marcu 2013 r. promotor podjął decyzję o
rozpoczęciu zakończenia projektu.

