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STRESZCZENIE. W marcu 2007 roku przywódcy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej zadecydowali o przyjêciu nowych celów w zakresie obni¿enia emisji dwutlenku wêgla, zwiêkszenia
wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywnoœci wykorzystania
energii do roku 2020, jak równie¿ w póŸniejszym okresie, do roku 2050. Decyzjê tê podjêto
w kontekœcie narastaj¹cych problemów zmian klimatycznych oraz zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na energiê. W konsekwencji tych postanowieñ, w styczniu 2008 roku Komisja
Europejska opublikowa³a Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, który zawiera³ propozycje dyrektyw wdra¿aj¹cych przyjête postanowienia polityczne do wspólnotowego porz¹dku prawnego, w tym regulacje dotycz¹ce zmian w systemie handlu pozwoleniami na emisje gazów
cieplarnianych, now¹ ramow¹ dyrektywê dotycz¹c¹ promocji energii z zasobów odnawialnych oraz propozycjê dyrektywy umo¿liwiaj¹cej geologiczne sk³adowanie dwutlenku wêgla.
17 grudnia 2008 roku Pakiet zosta³ przyjêty przez Parlament Europejski, po wczeœniejszych
uzgodnieniach Rady Unii Europejskiej. Ponadto, w listopadzie 2008 roku Komisja Europejska
zaprezentowa³a Pakiet dokumentów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej, bêd¹cych uzupe³nieniem celów przyjêtych w marcu 2007 roku. Regulacje zawarte w tych Pakietach
konkretyzuj¹ ambicje Wspólnoty w zakresie przeciwdzia³ania zmianom klimatu na nastêpn¹
dekadê i wskazuj¹ kierunek dzia³ania w nastêpnych dziesiêcioleciach. W artykule przedstawiono zakres regulacji przyjêtych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym.
S£OWA KLUCZOWE: polityka energetyczna, zmiany klimatu, system handlu emisjami, wychwytywanie dwutlenku wêgla, sk³adowanie dwutlenku wêgla, odnawialne zasoby energii,
efektywnoœæ energetyczna
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Wprowadzenie
Polityka energetyczna by³a jednym z pierwszych obszarów, wokó³ których zaczê³y powstawaæ Wspólnoty Europejskie. Pierwsz¹ europejsk¹ integracyjn¹ organizacj¹ gospodarcz¹ po II wojnie œwiatowej by³a Europejska Wspólnota Wêgla i Stali1. Kwestie bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii oraz minimalizowanie negatywnego oddzia³ywania
cz³owieka na œrodowisko to równie¿ wspó³czeœnie kluczowe sprawy, wokó³ których toczy
siê unijna debata. Dzisiaj tak¿e Polska nale¿y do tej Wspólnoty i mo¿e aktywnie wp³ywaæ na
politykê europejsk¹ w szeroko rozumianym obszarze energii.
W ostatnich latach, wobec narastania niekorzystnych objawów zmian klimatycznych,
potwierdzonych wieloma analizami, w tym miêdzy innymi raportem Nicholasa Sterna (Stern
2006), a tak¿e wobec rosn¹cego uzale¿nienia Unii Europejskiej od dostaw energii, Komisja
Europejska przedstawi³a propozycjê dzia³añ, zawart¹ w tzw. Zielonej Ksiêdze Europejska
strategia na rzecz zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (Communication…
COM(2006) 105). W dokumencie tym dokonano analizy rosn¹cego uzale¿nienia od importu
energii, a tak¿e skutków zmian klimatu. Prognozuj¹c sytuacjê na najbli¿sze lata, w Zielonej
Ksiêdze zwraca siê uwagê na s³aboœci strukturalne oraz niekorzystne uwarunkowania geopolityczne, spo³eczne i œrodowiskowe wp³ywaj¹ce na zaopatrzenie UE w energiê – w szczególnoœci w œwietle europejskich zobowi¹zañ zawartych w Protokole z Kioto. Wed³ug prognoz
Miêdzynarodowej Agencji Energii, zu¿ycie energii na œwiecie bêdzie dynamicznie ros³o, a jej
przewa¿aj¹ca czêœæ pochodziæ bêdzie z paliw kopalnych. Na rysunku 1 przedstawiono prognozê popytu na energiê do roku 2030 (World Energy Outlook 2007). Prognoza wskazuje na

Rys. 1. Prognoza popytu na energiê do roku 2030 wed³ug IEA
ród³o: World Energy Outlook 2006
Fig. 1. Energy forecast according to IEA
1
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Traktat powo³uj¹cy Wspólnotê Wêgla i Stali podpisano 18 kwietnia 1951 roku.

dalszy wzrost wykorzystania paliw kopalnych dla zaspokojenia potrzeb energetycznych na
œwiecie, co wi¹zaæ siê bêdzie ze zwiêkszeniem emisji gazów cieplarnianych, a wiêc pog³êbiaj¹cym siê negatywnym oddzia³ywaniem energetyki na œrodowisko.
Analizuj¹c obecn¹ sytuacjê rynku dostaw surowców energetycznych nale¿y dodatkowo
zauwa¿yæ, ¿e gaz ziemny i ropa naftowa importowane s¹ do Europy z krajów o niestabilnej
sytuacji politycznej, co znacz¹co mo¿e wp³ywaæ na zawodnoœæ dostaw oraz chwiejnoœæ tych
rynków. Na rysunku 2 przedstawiono strukturê dostaw gazu ziemnego, ropy i wêgla
kamiennego dla Europy.

Rys. 2. Struktura dostaw a) gazu ziemnego; b) ropy naftowej; c) wêgla kamiennego dla Europy
ród³o: World Energy Outlook 2006
Fig. 2. Supply structure for Europe a) natural gas; b) crude oil; c) hard coal

Fakty te przyczyniaj¹ siê do coraz czêstszych dyskusji nad kszta³tem polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz kreowania dalszego rozwoju gospodarki europejskiej.
Zmiany klimatu, rosn¹ca zale¿noœæ od importu surowców energetycznych i wzrost cen
energii to wyzwania, przed którymi staj¹ wszystkie kraje. Co wiêcej, stale wzrasta wzajemna
zale¿noœæ energetyczna pomiêdzy pañstwami UE. Europejska polityka energetyczna oparta
zosta³a na trzech filarach: przeciwdzia³anie zmianom klimatu, ograniczanie podatnoœci Unii
na wp³yw czynników zewnêtrznych wynikaj¹ce z zale¿noœci od importu wêglowodorów
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oraz wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (Communication… COM(2007) 1).
W ramach realizacji tej polityki Unia Europejska zobowi¹za³a siê podj¹æ dzia³ania maj¹ce na
celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE i na ca³ym œwiecie do poziomu, przy
którym globalny wzrost temperatury zostanie ograniczony do 2°C ponad poziom sprzed
epoki przemys³owej.
Na rysunku 3 przedstawiono schematycznie dokumenty kreuj¹ce politykê energetyczn¹
Unii Europejskiej.

Rys. 3. Polityka energetyczna UE
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 3. EU energy policy
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W artykule przedstawiono zakres regulacji, które znalaz³y siê w przyjêtym przez Parlament Europejski Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym oraz propozycjê regulacji dotycz¹cych poprawy efektywnoœci energetycznej, przedstawione w Drugim Przegl¹dzie Strategii Energetycznych, które wymuszaæ bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do minimalizacji
negatywnego oddzia³ywania energetyki na œrodowisko.

1. ETS jako narzêdzie ograniczenia emisji dwutlenku wêgla
Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych jest celem ogólnoœwiatowym, uzgodnionym
w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjêtej w 1992
w Rio de Janeiro i doprecyzowuj¹cym j¹ Protokole z Kioto, podpisanym przez szereg pañstw
w 1997 roku. Narzêdziem Unii Europejskiej, wspieraj¹cym redukcjê gazów cieplarnianych,
w tym wdra¿anie Protoko³u z Kioto, jest unijny system handlu pozwoleniami na emisjê
gazów cieplarnianych – ETS.
W obecnie dzia³aj¹cym systemie ETS okreœla ca³kowity limit dozwolonych emisji,
w ramach którego uczestnicy systemu mog¹ kupowaæ i sprzedawaæ uprawnienia do emisji,
przy czym jedno uprawnienie upowa¿nia jego w³aœciciela do emisji jednej tony CO2.
Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji ³¹czny unijny limit uprawnieñ jest rozdzielany na poszczególne pañstwa cz³onkowskie, które przygotowuj¹ na tej podstawie
Krajowe Plany Rozdzia³u Uprawnieñ. W Planach tych pañstwa cz³onkowskie wskazuj¹
liczbê uprawnieñ przydzielonych poszczególnym instalacjom w danym kraju. Po ka¿dym
roku instalacje te maj¹ obowi¹zek rozliczyæ uprawnienia równowa¿¹ce ich emisje. Je¿eli
emisja by³a ni¿sza od przyznanych uprawnieñ, przedsiêbiorstwa mog¹ sprzedaæ nadwy¿ki
uprawnieñ, natomiast te instalacje, które maj¹ trudnoœci w utrzymaniu emisji zgodnie
z przyznanym limitem, mog¹ podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do faktycznego zmniejszenia iloœci emitowanych gazów cieplarnianych lub te¿ dokupiæ brakuj¹ce pozwolenia b¹dŸ
te¿ po³¹czyæ oba te rozwi¹zania.
Celem systemu handlu emisjami jest wiêc stworzenie bodŸców finansowych do obni¿enia wielkoœci emisji CO2 (G¹siorowska, Piekacz, Surma 2008).
W tabeli 1 przedstawiono dotychczasowe zobowi¹zania w zakresie ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej.

1.1. ETS w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym
Pierwszy etap dzia³ania systemu handlu emisjami ETS wprowadzono na okres lat
2005–2007. Zezwalaj¹c w tym okresie na wydanie zbyt du¿ej liczby pozwoleñ na emisje
gazów cieplarnianych doprowadzono do obni¿enia ceny pozwoleñ, co w konsekwencji nie
zachêca³o do podejmowania dzia³añ w zakresie redukcji emisji CO2 i tym samym nie
doprowadzi³o do osi¹gniêcia zamierzonych skutków.
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TABELA 1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
TABLE 1. Limit of GHG

Pañstwo
Cz³onkowskie

Austria

2005–2007
Cel z protoko³u
z Kioto (zmiana
w stosunku do roku przyznane pozwolenia
na emisjê CO2
bazowego)
[Mt na rok]
[%]

udzia³
w UE
[%]

przyznane pozwolenia
na emisjê CO2
[Mt na rok]

udzia³
w UE
[%]

33,0

1,4

30,7

1,5

Belgia

–7,5*

62,1

2,7

58,5

2,8

Bu³garia

–8

42,3**

1,8

42,3

2,0

–

5,7

0,2

–8

97,6

4,2

86,8

4,2

–21*

33,5

1,4

24,5

1,2

19

0,8

12,72

0,6

45,5

2,0

37,6

1,8

Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia

–13*

2008–2012

–8
0*

0,3

Francja

0*

Niemcy

–21*

Grecja

+25*

74,4

3,2

69,1

3,3

Wêgry

–6

31,3

1,4

26,9

1,3

Irlandia

+13*

Niderlandy
Polska

132,8

6,4

453,1

21,8

1,0

22,3

1,1

9,7

195,8

9,4

–8

4,6

0,2

–8

12,3

0,5

8,8

0,4

–28*

3,4

0,1

2,5

0,1

£otwa

Malta

6,8
21,7

22,3

–6,5*

Luksemburg

499

223,1

W³ochy

Litwa

156,5

5,48

3,43

0,2

–

2,9

0,1

2,1

0,1

–6*

95,3

4,1

85,8

4,1

–6

239,1

10,4

208,5

10,0

Portugalia

+27*

38,9

1,7

34,8

1,7

Rumunia

–8

74,8**

3,2

75,9

3,6

S³owacja

–8

30,5

1,3

30,9

1,5

8,8

0,4

8,3

0,4

174,4

7,6

152,3

7,3

S³owenia

–8

Hiszpania

+15*

Szwecja
Wielka Brytania
RAZEM

+4*

22,9

1,0

22,8

1,1

–12,5*

245,3

10,7

246,2

11,8

2 080,93

100,0

2 298,5

100

* Na mocy Protoko³u z Kioto stare Pañstwa Cz³onkowskie EU-15 musia³y w sumie obni¿yæ ³¹czn¹ emisjê
gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do emisji z 1990 roku. Ten cel podzielono miêdzy 15 Pañstw Cz³onkowskich i zaznaczono (*). Wskazano go w wi¹¿¹cej Decyzji Rady 2002/358/EC z dnia 25 kwietnia 2002.
12 nowych Pañstw Cz³onkowskich, które do³¹cza³y do EU do 2004 roku, ma indywidualne cele na mocy Protoko³u
z Kioto, za wyj¹tkiem Cypru i Malty, które nie maj¹ ¿adnych celów. (**) Tylko dla roku 2007.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie dyrektywy 2003/87/WE
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W drugim okresie handlu, czyli w latach 2008–2012, kraje cz³onkowskie maj¹ osi¹gn¹æ
istotny efekt redukcji emisji i dlatego œrednia przyznanych wielkoœci emisji w tym okresie
jest o oko³o 10% ni¿sza ni¿ w okresie poprzednim. Limit ten ma byæ zmniejszany w kolejnych okresach handlu, czyli w trzecim okresie w latach 2013–2020 oraz w czwartym
okresie, wyznaczonym na lata 2021–2028, a tak¿e w póŸniejszych etapach funkcjonowania
tego systemu (G¹siorowska, Piekacz, Surma 2008).
Za³o¿eniem systemu ETS jest 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w roku 2020,
w porównaniu z 1990 rokiem. Do roku 2005 uzyskano 6% redukcji, aby zatem umo¿liwiæ
obni¿enie emisji gazów cieplarnianych o dalsze 14% do roku 2020, Komisja Europejska
proponuje wzmocnienie rynku handlu emisjami CO2. Zak³ada siê m.in. wprowadzenie od
2013 roku systemu licytowania pozwoleñ na emisje i wprowadzenie nowych zasad alokacji
pozwoleñ na terenie ca³ej Wspólnoty (Stanowisko… P6_TC1-COD(2008)0013).
Punktem wyjœcia do reformy systemu jest fakt, ¿e funkcjonuj¹cy na obecnych zasadach
unijny system ETS obejmuje tylko oko³o 40% emisji gazów cieplarnianych w EU 27.
Wskazuje siê równie¿, ¿e 80% emitowanych gazów cieplarnianych to dwutlenek wêgla,
choæ emitowane s¹ równie¿ inne gazy, takie jak np. metan, czy N2O w rolnictwie, których
emisja powinna byæ tak¿e ograniczana. Planuje siê, ¿e wysi³ek zwi¹zany z redukcj¹ emisji
ma byæ roz³o¿ony miêdzy ca³¹ Uniê przez system ETS (czyli mechanizm wprowadzany na
poziomie ca³ej Unii Europejskiej) a kraje cz³onkowskie, które bêd¹ mia³y wy³¹czne kompetencje do okreœlania w³asnej polityki w pozosta³ych dziedzinach gospodarki, w szczególnoœci w zakresie transportu, budownictwa, gospodarki odpadami i rolnictwa. Aby unikn¹æ zbyt du¿ych kosztów i biurokracji planuje siê, ¿e ma³e podmioty, o mocy poni¿ej 3 MW,
zostan¹ w ogóle wy³¹czone z systemu. Regulacje w tym zakresie zawarte w Pakiecie maj¹
obowi¹zywaæ od 2013 roku.
Zgodnie z proponowan¹ now¹ regulacj¹, coroczna redukcja kwoty uprawnieñ do emisji
bêdzie obni¿ana od roku 2013 o 1,74%. W roku 2020 wolumen emisji objêtych ETS ma
zostaæ zmniejszony w ramach ca³ej Unii o 21% w porównaniu do roku 2005, czyli dozwolona liczba pozwoleñ w 2020 roku wyniesie 1720 mln ton. Równie¿ po roku 2020
ogólny limit uprawnieñ ma byæ zmniejszany. Na rysunku 4 przedstawiono roczne limity
pozwoleñ emisji CO2, zaproponowane w ETS na lata 2013–2020.
Planuje siê, ¿e od 2013 roku w sektorze wytwarzania energii wszystkie uprawnienia
bêdzie mo¿na uzyskaæ tylko w drodze zakupu na licytacji (aukcji).
Jednoczeœnie w dyrektywie wskazano wyj¹tki od zasady nabywania pozwoleñ na
aukcjach przez sektor energetyki. Wyj¹tek dotyczy krajów, które do wytwarzania energii
wykorzystuj¹ znaczne iloœci wêgla oraz ich PKB jest ni¿sze od œredniej w UE – warunek ten
dotyczy m.in. Polski. Na wyj¹tkowych zasadach przewiduje siê mo¿liwoœæ przyznania do
70% darmowych uprawnieñ w roku 2013, nastêpnie liczba mo¿liwych do wykorzystania
darmowych uprawnieñ bêdzie stopniowo zmniejszana tak, aby w roku 2020 dojœæ do pe³nej
sprzeda¿y pozwoleñ przez aukcje (0% darmowych uprawnieñ). Warunkiem skorzystania
z powy¿szych derogacji jest:
G przedstawienie przez pañstwo cz³onkowskie Komisji Europejskiej planu restrukturyzacji sektora,
G sk³adanie corocznych raportów z wykonania planu.
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Rys. 4. Redukcja limitów emisji w latach 2013–2020
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Stanowiska … P6_TC1-COD(2008)0013
Fig. 4. Reduction of emission limit 2013–2020

W sektorach przemys³owych czêœæ pozwoleñ bêdzie mo¿na nadal uzyskaæ za darmo,
jednak liczba darmowych pozwoleñ bêdzie sukcesywnie spadaæ. Przewiduje siê, ¿e docelowo, po okresie przejœciowym, nie bêdzie ju¿ darmowych przydzia³ów pozwoleñ, jak ma
to miejsce obecnie. Stopniowe dochodzenie do pe³nego systemu aukcji bêdzie przebiegaæ
wed³ug nastêpuj¹cego scenariusza:
G w 2013 roku 80% uprawnieñ do emisji bêdzie przyznane nieodp³atnie,
G w 2020 roku 30% uprawnieñ do emisji CO2 bêdzie przyznane nieodp³atnie,
G w 2027 roku 0% uprawnieñ bêdzie nieodp³atnych, co oznacza, ¿e w tym w³aœnie roku
wszystkie pozwolenia, tak¿e w sektorze przemys³u, bêdzie trzeba kupowaæ na aukcjach.
W taki sposób bêdzie tak¿e traktowane ciep³o wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji i ciep³o, które jest dostarczane do scentralizowanych systemów ciep³owniczych.
Ponadto, w dyrektywie uwzglêdniono argumenty sektorów nara¿onych na przeniesienie
dzia³alnoœci poza teren Unii Europejskiej, dla unikniêcia kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ nabywania pozwoleñ do emisji na aukcjach (sektory nara¿one na tzw. carbon
leakage). Dyrektywa wyznacza zasady, na jakich bêdzie siê wskazywaæ sektory objête t¹
regulacj¹, zak³adaj¹c ¿e przedsiêbiorstwa z tych sektorów bêd¹ otrzymywaæ 100% uprawnieñ nieodp³atnie.
Przewiduje siê, ¿e ju¿ w roku 2013, poza nieodp³atnie przyznanymi pozwoleniami, przez
licytacje zostanie sprzedanych oko³o 60% ogólnej liczby pozwoleñ wydawanych w ramach
ETS w UE. Planuje siê tak¿e, ¿e wprowadzone zostan¹ zharmonizowane zasady reguluj¹ce
nieodp³atne rozdzielanie pozwoleñ. W tej chwili szczegó³y nie s¹ jeszcze znane – a wiêc
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wci¹¿ jest mo¿liwoœæ wp³ywania na proces uzgodnieñ. Uzgodnienia tocz¹ siê przede wszystkim w tzw. procesach komitologii.
Warto podkreœliæ, ¿e czêœæ praw do sprzeda¿y uprawnieñ w drodze licytacji bêdzie
przenoszona z pañstw cz³onkowskich o wysokim dochodzie per capita na pañstwa o niskim
dochodzie per capita, tak by zwiêkszyæ mo¿liwoœci finansowe tych ostatnich w zakresie
inwestowania w technologie przyjazne dla klimatu. Dziêki tej zasadzie Polska otrzyma do
rozdzielenia i sprzeda¿y wiêcej pozwoleñ ni¿ otrzyma³a w obecnym, drugim okresie handlu.
Nowe instalacje dostan¹ pozwolenia na tych samych zasadach co istniej¹ce (rezerwa
5% pozwoleñ bêdzie zatrzymanych przez Komisjê jako tzw. rezerwa dla nowych instalacji).
Licytacje pozwoleñ maj¹ mieæ charakter otwarty. Toczy siê dyskusja na temat szczegó³owych zasad tego rozwi¹zania, m.in. w celu zapewnienia stabilnoœci systemu.
Œrodki ze sprzeda¿y uprawnieñ bêd¹ trafiaæ do bud¿etu pañstw cz³onkowskich, a sposób
ich wykorzystania bêdzie wp³ywaæ na dynamikê rozwoju ca³ej gospodarki UE, poniewa¿ to
rz¹dy poszczególnych pañstw cz³onkowskich bêd¹ decydowaæ o sposobie wykorzystania
tych œrodków.
Komisja Europejska ocenia, ¿e w 2020 r. ³¹czne dochody z licytacji powinny siêgn¹æ
oko³o 50 mld euro.
W ramach uzyskanych œrodków finansowych kraje cz³onkowskie bêd¹ zobowi¹zane
przeznaczyæ co najmniej 50% przychodów z licytacji pozwoleñ na wsparcie gospodarki
przyjaznej œrodowisku, w tym na:
G rozwój energetyki odnawialnej,
G rozwój czystych technologii wêglowych,
G poprawê efektywnoœci energetycznej,
G badania naukowe w zakresie ochrony œrodowiska,
G funkcjonowanie systemu (administracja),
G dofinansowanie funduszu europejskiego na rzecz ograniczenia emisji w krajach trzecich.
Unia Europejska dostrzega koniecznoœæ ograniczenia emisji gazów cieplarnianych tak¿e
w sektorach nie objêtych europejskim systemem handlu emisjami, takich jak: budownictwo,
transport, rolnictwo czy sektor odpadów. Za³o¿ono, ¿e do 2020 roku emisje w tych obszarach w Unii Europejskiej powinny zostaæ zredukowane o 10% poni¿ej poziomu z 2005 roku.
Komisja proponuje dla ka¿dego kraju poziom docelowy zmniejszenia, a w przypadku
nowych pañstw cz³onkowskich, mo¿liwoœæ zwiêkszenia emisji. Zmiany te wahaj¹ siê w przedziale od –20% do +20%. Redukcje te uzale¿niono od PKB przypadaj¹cego na jednego
mieszkañca w poszczególnych krajach UE. Nie bez znaczenia jest te¿ poziom „nawêglenia”
gospodarek poszczególnych krajów. Zgodnie z t¹ propozycj¹ Polska mo¿e zwiêkszyæ emisjê
w tych sektorach o 14% w porównaniu do emisji z roku 2005. Na rysunku 5 przedstawiono
zak³adany poziom redukcji gazów cieplarnianych w sektorach nie objêtych systemem
handlu emisjami.
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Redukcja poza ETS w porównaniu do 2005, %

GDP/Cap (000 euro)

Rys. 5. Redukcja gazów cieplarnianych poza systemem ETS
ród³o: na podstawie Rezolucji… 2008/0014(COD)
Fig. 5. Reduction of GHG in non-ETS sectors

2. Sk³adowanie dwutlenku wêgla w strukturach
geologicznych
Wed³ug analiz Komisji Europejskiej, ograniczenie zmian klimatu mo¿liwe bêdzie tylko
przy jednoczesnym prowadzeniu wielu ró¿nych dzia³añ, z których najwa¿niejsze to poprawa
efektywnoœci energetycznej, rozwój wykorzystania zasobów odnawialnych i znaczna redukcja emisji CO2. Jak wskazano na wstêpie, paliwa kopalne stanowi¹ zasadnicz¹ czêœæ
w wytwarzaniu energii i wed³ug wielu prognoz ich udzia³ w zaspokajaniu zwiêkszaj¹cych
siê potrzeb energetycznych bêdzie siê powiêksza³. Strategie zwalczania zmian klimatu
powinny wiêc obejmowaæ rozwi¹zania w zakresie produkcji energii z paliw kopalnych
charakteryzuj¹ce siê radykaln¹ redukcj¹ emisji dwutlenku wêgla. W kontekœcie ograniczeñ
emisji CO2 przewiduje siê, ¿e kluczow¹ rolê bêdzie mia³a technologia wychwytywania
i podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla (Carbon Capture and Storage – CCS).
Komisja Europejska, d¹¿¹c do rozwoju technologii umo¿liwiaj¹cych dalsze wykorzystanie paliw kopalnych przy jednoczesnej niskiej emisji CO2, przedstawi³a propozycjê
budowy i rozpoczêcia eksploatacji do 2015 roku od 10 do 12 jednostek demonstracyjnych
wykorzystuj¹cych technologiê CCS (Communication… COM(2007) 723 final). Propozycja
ta uzyska³a aprobatê przywódców krajów cz³onkowskich w marcu 2007 r.
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W przyjêtym w listopadzie 2007 roku Europejskim Strategicznym Planie w Dziedzinie
Technologii Energetycznych, zastosowanie CSS w procesie produkcji energii uznano za
jedn¹ z dziedzin, na których nale¿y skoncentrowaæ rozwój technologii w Europie (Communication… COM(2008) 30 final).
Aby ta technologia mog³a byæ wdro¿ona nale¿y dostosowaæ prawo umo¿liwiaj¹ce
sk³adowanie wychwyconego dwutlenku wêgla w strukturach geologicznych Ziemi. W Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym zawarto dyrektywê w zakresie geologicznego sk³adowania CO2, której stosowanie zapewni bezpieczny transport oraz magazynowanie CO2
(Rezolucja… 2008/0015(COD)).

2.1. Wychwytywanie dwutlenku wêgla
Technologie wychwytywania dwutlenku wêgla s¹ ju¿ stosowane w przemyœle, lecz by
mog³y byæ zastosowane w du¿ych elektrowniach nale¿y je dostosowaæ i udoskonaliæ
w ramach zaawansowanych dzia³añ badawczo-rozwojowych. Na rysunku 6 przedstawiono
najbardziej znane technologie wychwytywania CO2 w procesie wytwarzania energii.

Rys. 6. Technologie wychwytywania CO2 w procesie wytwarzania energii
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 6. Capture technology in energy generation process
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Przedsiêbiorstwa europejskie przygotowuj¹ siê ju¿ do wdro¿enia technologii wychwytywania CO2 w procesie wytwarzania energii, prowadz¹c szereg prac badawczo-rozwojowych. We wrzeœniu 2008 roku w Schwarze Pumpe w Niemczech oddano do eksploatacji
pierwsz¹ na œwiecie instalacjê pilota¿ow¹ z wykorzystaniem technologii CCS, o mocy
30 MWt, wykorzystuj¹c¹ technologiê oxyfuel, czyli spalania w tlenie. Schemat zastosowanej
tam instalacji przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Schemat wychwytywania CO2 wed³ug technologii zastosowanej w pilota¿owej instalacji Schwarze
Pumpe
ród³o: opracowanie w³asne Vattenfall
Fig. 7. CO2 capture scheme used in pilot installation in Schwarze Pumpe

2.2. Transportowanie dwutlenku wêgla
Wychwycony CO2 nale¿y przetransportowaæ do miejsc sta³ego sk³adowania. Systemy
przesy³u CO2 rozwijane s¹ od lat i maj¹ charakter zbli¿ony do przesy³u gazu ziemnego.
Dyrektywa w zakresie geologicznego sk³adowania CO2 wprowadza regulacje tak¿e w zakresie przesy³u tego gazu. Technologia transportu CO2 jest rozpoznana i stosowana w niektórych krajach.
Na rysunku 8 przedstawiono istniej¹ce systemy przesy³u CO2 w Stanach Zjednoczonych.

2.3. Sk³adowanie dwutlenku wêgla
Zgodnie z dyrektyw¹, badanie potencja³u sk³adowania CO2 w danej lokalizacji bêdzie
odbywaæ siê po uzyskaniu odpowiedniej koncesji. Po przeprowadzonych badaniach, jeœli
wska¿¹ one, ¿e badane sk³adowisko spe³nia warunki bezpiecznego i trwa³ego magazy16

Weyburn
L = 330 km
Æ = 356-305 mm
Ciœnienie: 152-172 bar
Przepustowoœæ: ~1,8 Mt/yr

Sheep Mountain pipelines
L = 296 km & 360 km
Æ = 508 mm & 610 mm
Ciœnienie: 83-197 bar
Przepustowoœæ: ~6,6 Mt/yr
Bravo pipeline
L = 350 km
Æ = 508 mm
Ciœnienie: 124-141 bar
Przepustowoœæ: ~7,7 Mt/yr

Cortez
L = 808 km
Æ = 762 mm
Ciœnienie: 103-145 bar
Przepustowoœæ: ~19,9 Mt/yr

Jackson pipeline
L = 295 km
Æ = 508 mm
Przepustowoœæ: ~1,2 Mt/yr

Rys. 8. Systemy przesy³owe CO2 istniej¹ce w Stanach Zjednoczonych
ród³o: opracowano na podstawie Metz, Davidson, de Coninck, Loose, Meyer 2005
Fig. 8. CO2 transmission systems in the USA

nowania CO2 w warstwach geologicznych, mo¿liwe bêdzie ubieganie siê o koncesjê na
sk³adowanie tam CO2.
Sk³adowanie CO2 mo¿e odbywaæ siê tylko w miejscach wybranych zgodnie z okreœlonymi kryteriami charakterystyki i oceny. Analiza ta powinna zawieraæ:
1. Wstêpn¹ charakterystykê: badanie wybranych struktur geologicznych i geofizycznych, hydrologicznych, in¿ynieriê zbiornika, geochemiê, geomechanikê, w³aœciwoœci sejsmiczne, obecnoœæ naturalnych i sztucznych podziemnych po³¹czeñ z innymi wolnymi
przestrzeniami, które mog³yby stanowiæ drogê ucieczki sk³adowanego CO2; ponadto brany
bêdzie pod uwagê rozk³ad populacji w regionie sk³adowiska, wp³yw z³o¿a na zasoby
naturalne, implikacje z inn¹ dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w regionie, np. wydobyciem wêgla,
ropy lub gazu czy te¿ geotermi¹.
2. Charakterystykê statyczn¹ magazynów: badanie struktury geologicznej, geochemicznej oraz porowatoœæ.
3. Charakterystykê dynamicznego zachowania gazu podczas sk³adowania.
4. Oszacowanie ryzyka.
Dwutlenek wêgla dostarczony do magazynów musi posiadaæ odpowiedni¹ jakoœæ, to
znaczy strumieñ gazu bêdzie musia³ zawieraæ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci CO2. Pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ zobligowane do wprowadzenia takich przepisów krajowych, które
zagwarantuj¹, ¿e operator magazynu bêdzie prowadzi³ odpowiedni monitoring sk³adowiska
oraz badania porównawcze pomiêdzy zachowaniem chwilowym a modelowym CO2 w magazynie – wykrywanie wycieków, przemieszczenia w z³o¿u, badanie wp³ywu magazynu na
œrodowisko, analizy trwa³oœci i dostêpnoœci magazynu.
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Zak³ada siê, ¿e prowadzone bêd¹ regularne i nieregularne inspekcje u operatorów
magazynów przez odpowiednie organy, które bêd¹ urpawnione w stosowne kompetencje.
W przypadku wycieku CO2 lub znacz¹cych nieprawid³owoœci w sk³adowisku operator
bêdzie mia³ obowi¹zek powiadomiæ o zagro¿eniach w³aœciwe organy oraz przeprowadziæ
dzia³ania naprawcze.
Na rysunku 9 przedstawiono schemat sk³adowania CO2 w strukturze geologicznej dla
ró¿nych przypadków.
1. Wyeksploatowane zasoby ropy lub gazu
2. Wykorzystanie CO

2

dla zwiêkszenia wydobycia ropy lub gazu

Wydobycie ropy lub
gazu
Zat³aczanie CO 2

3. Solanki – (a) offshore (b) onshore

Sk³adowanie CO

4. Wykorzystanie CO2 do wydobycia metanu z pok³adów wêgla

a

2

Rys. 9. Schemat sk³adowania CO2 w strukturze geologicznej
ród³o: opracowano na podstawie Metz, Davidson, de Coninck, Loose, Meyer 2005
Fig. 9. CO2 storage scheme

Dyrektywa okreœla procedurê zamkniêcia sk³adowiska oraz dzia³añ kontrolnych prowadzonych po jego zamkniêciu, jak równie¿ zasady przekazania odpowiedzialnoœci za
sk³adowisko odpowiedniemu organowi po zamkniêciu sk³adowiska i spe³nieniu okreœlonych warunków w okresie do 20 lat po zamkniêciu.
Dyrektywa wprowadza tak¿e zmiany w innych aktach prawnych. W dyrektywie
2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów energetycznego spalania, zobowi¹zuje siê inwestorów do zapewnienia odpowiedniego miejsca na instalacje do wychwytywania oraz przeprowadzenia analizy transportu i sta³ego sk³adowania CO2.
Dyrektywa ma zostaæ wdro¿ona do prawa krajowego w okresie do dwóch lat od daty jej
publikacji.
Tak¿e Polska przygotowuje siê do wdro¿enia technologii CCS. Ministerstwo Œrodowiska w czerwcu 2008 roku przyjê³o program Dzia³ania Ministerstwa Œrodowiska w celu
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rozpoznania struktur geologicznych dla podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, którego celem jest okreœlenie mo¿liwoœci sekwestracji dwutlenku wêgla na terenie Polski oraz
przedstawienie priorytetowych kierunków dzia³añ Ministra Œrodowiska w tym zakresie,
w tym tak¿e dostosowanie przepisów prawa krajowego w zakresie regulowanym dyrektyw¹
w sprawie geologicznego sk³adowania dwutlenku wêgla.
Jak podkreœla Komisja Europejska, inwestycje w rozwój i wdro¿enie technologii CCS
przynios¹ znaczne korzyœci. Z analiz Miêdzynarodowej Agencji Energii, w których rozpatrywano szereg ró¿ni¹cych siê warunkami scenariuszy do 2050 roku wynika, ¿e zastosowanie CCS mo¿e przyczyniæ siê w oko³o 20% do osi¹gniêcia redukcji emisji CO2 na
œwiecie, co stanowi uzupe³nienie redukcji wynikaj¹cej z poprawy efektywnoœci energetycznej oraz ze stosowania odnawialnych Ÿróde³ energii. Przewiduje siê, ¿e redukcja emisji
CO2 pochodz¹cych z sektora energetycznego w UE, osi¹gniêta przez stosowanie CCS,
wyniesie zgodnie ze scenariuszem rynkowym 160 Mt w 2030 roku i 800–850 Mt w 2050, co
stanowi odpowiednio 3,7% i 18–20% ca³kowitych obecnych emisji CO2 (Communication…
COM(2008) 30 final).
Oprócz zastosowania w produkcji energii, CCS mo¿e dostarczaæ rozwi¹zañ dla energoch³onnych sektorów przemys³u wnosz¹c znaczny wk³ad w ograniczenie emisji równie¿
w tych sektorach. CCS bêdzie równie wa¿ne w ograniczeniu emisji CO2 w krajach poza Uni¹
Europejsk¹, takich jak Chiny b¹dŸ Indie, bêd¹cych jednymi z najwiêkszych konsumentów
wêgla i jednoczeœnie emitentami CO2. Utrzymanie œwiatowego przewodnictwa UE w rozwoju technologii CCS i ich szybkim zastosowaniu otworzy przedsiêbiorstwom europejskim
nowe mo¿liwoœci eksportu tej technologii na ca³y œwiat.
Jednoczeœnie toczy siê dyskusja na temat finansowania fazy demonstracyjnej rozwoju
technologii CCS, bowiem technologia ta wci¹¿ znajduje siê w fazie rozwoju, a jej koszty
znacznie przewy¿szaj¹ koszty jednostek konwencjonalnych (Carbon Capture & Storage…
2008; Pathways… 2009). Komisja Europejska opublikowa³a swój Komunikat – Wspieranie
podejmowania na wczesnym etapie dzia³añ demonstracyjnych w dziedzinie zrównowa¿onej
produkcji energii z paliw kopalnych, w którym opowiedzia³a siê za finansowaniem jednostek
demonstracyjnych z bud¿etu krajów cz³onkowskich (Komunikat… COM(2008)13). W dyrektywie reformuj¹cej ETS wprowadzono przepisy umo¿liwiaj¹ce wsparcie rozwoju technologii
wychwytywania CO2 na etapie budowy zak³adów demonstracyjnych. Wartoœæ wsparcia finansowego na budowê zak³adów demonstracyjnych zale¿eæ bêdzie od ceny pozwoleñ na emisje
CO2. Oceny Parlamentu Europejskiego wskazuj¹, ¿e wsparcie to bêdzie wynosiæ oko³o 6–9 mld
euro, co powinno wystarczyæ na realizacjê 9 lub 10 projektów demonstracyjnych w Unii
Europejskiej. Wydaje siê równie¿, ¿e przewidywane od 2013 roku nowe zasady systemu handlu
pozwoleniami na emisjê diametralnie poprawi¹ op³acalnoœæ przedsiêwziêæ CCS.
W Polsce obecnie trwaj¹ analizy mo¿liwoœci budowy zak³adów demonstracyjnych w kilku lokalizacjach, m.in. w Elektrowni Be³chatów oraz w Zak³adach Azotowych w Kêdzierzynie KoŸlu (wspólnie z PKE).
W lutym 2009 roku Komisja zaproponowa³a utworzenie specjalnego funduszu dla sfinansowania pilnych projektów dotycz¹cych energii – European Energy Recovery Plan. W ramach tego funduszu planuje siê dofinansowanie m.in. 5–7 europejskich projektów CCS. Jeden
z zaproponowanych do sfinansowania projektów dotyczy instalacji w Be³chatowie.
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3. Perspektywy wykorzystania zasobów odnawialnych
Rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii stanowi wa¿ny wk³ad dla wype³nienia zobowi¹zañ
Protoko³u z Kioto, Konwencji o zmianach klimatu Narodów Zjednoczonych oraz planowanego przysz³ego porozumienia w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, które powinno zostaæ podpisane i obowi¹zywaæ po roku 2012.
Obecnie UE d¹¿y do osi¹gniêcia w 2010 roku 21% udzia³u wytwarzania energii
elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu energii elektrycznej brutto oraz osi¹gniêcia
5,75% udzia³u biopaliw w strukturze paliw transportowych.
Od roku 2004, kiedy to Komisja Europejska na podstawie raportów poszczególnych
pañstw cz³onkowskich opublikowa³a sprawozdanie z postêpów dotycz¹cych realizacji celów wynikaj¹cych z dyrektywy 2001/77/WE, produkcja energii elektrycznej ze Ÿróde³
odnawialnych w UE znacz¹co wzros³a. Du¿e i ma³e elektrownie wodne wci¹¿ maj¹ najwiêkszy udzia³ w wytwarzaniu energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych i obecnie
pokrywaj¹ one oko³o 10% ³¹cznego zu¿ycia energii elektrycznej w ca³ej UE. Bardzo dynamicznie rozwija siê energetyka wiatrowa. W roku 2008 moc zainstalowana elektrowni
wiatrowych w Unii Europejskiej osi¹gnê³a poziom 65 000 MW. Tak¿e w Polsce po wprowadzeniu systemu wsparcia opartego na formule zielonych certyfikatów obserwuje siê
wzrost dynamiki rozwoju energetyki odnawialnej, w szczególnoœci wykorzystania biomasy
(Paska, Surma, Sa³ek 2009).
Na rysunku 10 przedstawiono produkcjê energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych
w UE od roku 1997 wraz z prognoz¹ do roku 2020.

OZE – energia elektryczna [TWh/rok]
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Rys. 10. Produkcja energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w Unii Europejskiej oraz przewidywana
produkcja do roku 2020
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Communication… COM(2006) 848
Fig. 10. Electricity generation from renewable energy sources in UE and forecast till 2020
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Bior¹c pod uwagê obecne polityki krajów cz³onkowskich i podejmowane dalsze dzia³ania promuj¹ce rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz po przeanalizowaniu obecnej dynamiki wzrostu produkcji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych,
Komisja Europejska przewiduje, ¿e do 2010 r. udzia³ energii elektrycznej wytworzonej ze
Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu energii elektrycznej brutto w Unii Europejskiej osi¹gnie
oko³o 19%. Wydaje siê zatem, ¿e przewidziany w dyrektywie 2001/77/WE cel nie zostanie
osi¹gniêty, co wskazuje na koniecznoœæ wprowadzenia nowych, mocniejszych instrumentów wsparcia energetyki odnawialnej. W tym w³aœnie kontekœcie podczas prac grup roboczych Rady UE oraz Komisji Parlamentarnych toczy³y siê dyskusje nad kszta³tem nowej
dyrektywy promuj¹cej wykorzystanie zasobów odnawialnych po roku 2010 (European
Parliament legislative resolution… 2008/0016(COD)).
Dyrektywa wyznacza wi¹¿¹cy cel 20% udzia³u zu¿ycia energii ze Ÿróde³ odnawialnych
oraz wi¹¿¹cy cel 10% dla biopaliw transportowych we Wspólnocie na rok 2020. Cel ten ma
byæ uzyskany przez ustanowienie wi¹¿¹cych celów krajowych dla wszystkich pañstw
cz³onkowskich tak, aby osi¹gn¹æ cel wspólnotowy. Obowi¹zkowe cele przedstawione w dyrektywie odnosz¹ siê do udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu finalnym energii.
Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ zasadnicz¹ zmianê podejœcia do wyznaczonych celów w nowej
dyrektywie, wobec jeszcze obowi¹zuj¹cej dyrektywy 2001/77/WE – w przypadku obowi¹zuj¹cej dyrektywy niewype³nienie celu indykatywnego nie skutkuje ¿adnymi konsekwencjami, natomiast niewype³nienie przez którykolwiek z krajów celów przewidzianych
w nowym rozwi¹zaniu bêdzie wi¹zaæ siê z konsekwencjami karnymi. Kolejna istotna
zmiana dotyczy zakresu dyrektywy – nowa dyrektywa obejmuje swoimi ramami wytwarzanie energii elektrycznej, ciep³a i ch³odu oraz biopaliw transportowych (dotychczas
wsparcie dotyczy³o jedynie energii elektrycznej i biopaliw transportowych).
Na rysunku 11 przedstawiono obligatoryjne cele wyznaczone krajom cz³onkowskim na
rok 2020.
Aby zapewniæ osi¹gniêcie celu w roku 2020 krajom cz³onkowskim wyznaczono tak¿e
cele poœrednie. Cele te wyznaczono wed³ug takiej samej zale¿noœci, pomiêdzy obecnym
zu¿yciem energii ze Ÿróde³ odnawialnych a celem na rok 2020. Na rysunku 12 przedstawiono cele wyznaczone dla Polski.
Obligatoryjny cel dla biopaliw zostaje wyznaczony na poziomie przynajmniej 10%
zu¿ycia koñcowego energii w sektorze transportu. Do wyliczenia tych wielkoœci w³¹cza siê
produkty petrochemiczne oraz gaz, energiê elektryczn¹ b¹dŸ wodór tylko wtedy, je¿eli s¹
wy- tworzone z zasobów odnawialnych.
Kraje cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do przygotowania Krajowych Planów Dzia³ania,
w których ustanowi¹ cele w sektorze elektroenergetyki, ciep³ownictwa i dostaw ch³odu
oraz transportu, które to sk³adaj¹ siê na cel ogólny wyznaczony dla danego kraju. Plan ten
powinien zawieraæ tak¿e opis œrodków, które zostan¹ podjête dla osi¹gniêcia celów,
a tak¿e polityki krajowe rozwoju wykorzystania biomasy, jak równie¿ œrodki, które
wspomog¹ wype³nienie tych celów. Plany te powinny zostaæ notyfikowane w Komisji do
30 czerwca 2010 roku. Ponadto niewype³nienie celów poœrednich skutkowaæ bêdzie
obowi¹zkiem przygotowania i wdro¿enia nowych mechanizmów, efektywnie promuj¹cych energetykê odnawialn¹.
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Rys. 11. Stan obecny oraz obligatoryjne cele na rok 2020
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie European Parliament … 2008/0016(COD)
Fig. 11. Current state and foreseen obligations for RES till 2020
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Fig. 12. RES targets for Poland
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Przy wyliczaniu osi¹gniêtego poziomu energii ze Ÿróde³ odnawialnych bêdzie siê uwzglêdniaæ wytworzon¹ energiê elektryczn¹, z wy³¹czeniem energii wyprodukowanej w elektrowniach wodnych z cz³onem pompowym z wody przepompowanej. W przypadku ciep³a
i ch³odu, na potrzeby liczenia udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych bêdzie siê w³¹czaæ ciep³o
i ch³ód dostarczone odbiorcom ³¹cznie ze stratami w systemie ciep³owniczym lub ch³odniczym, a w przypadku biopaliw energiê z zasobów odnawialnych zu¿ywan¹ w transporcie.
W przypadku wspó³spalania paliw, do energii ze Ÿróde³ odnawialnych bêdzie siê zaliczaæ jej
czêœæ proporcjonaln¹ do zawartoœci tej energii w ca³oœci spalanego paliwa.
Ze wzglêdu na znaczne wahania produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz elektrowniach wiatrowych, uzale¿nione od warunków meteorologicznych, iloœæ
energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wodnych liczona bêdzie jako œrednia
z okresu 15 lat oraz jako œrednia z okresu dwóch lat, przy uwzglêdnieniu wspó³czynnika
korekty dla elektrowni wiatrowych.
W bilans energii ze Ÿróde³ odnawialnych nie w³¹cza siê biopaliw nie spe³niaj¹cych
kryteriów zrównowa¿onego wykorzystania biomasy dla celów wytwarzania biopaliw.
Dyrektywa wprowadza jednolity w ca³ej wspólnocie system œwiadectw pochodzenia
energii elektrycznej. Œwiadectwa te bêd¹ funkcjonowaæ w formie elektronicznej i bêd¹
uznawane we wszystkich krajach cz³onkowskich. Œwiadectwa pochodzenia bêd¹ mog³y byæ
wydawane równie¿ dla ciep³a i ch³odu ze Ÿróde³ odnawialnych.
Dyrektywa stwarza tak¿e mo¿liwoœæ ustanowienia przez grupê pañstw cz³onkowskich
wspólnych mechanizmów wsparcia oraz realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.
Komisja Europejska dostrzega tak¿e powa¿ne problemy zwi¹zane z integracj¹ Ÿróde³
odnawialnych w sieci dystrybucyjnej. Kraje cz³onkowskie musz¹ podj¹æ kroki dla rozwoju
infrastruktury przesy³owej na potrzeby rozwoju Ÿróde³ odnawialnych. Operatorzy systemów
zapewni¹ pierwszeñstwo dostêpu do us³ug przesy³owych energii ze Ÿróde³ odnawialnych.
Kraje cz³onkowskie wdro¿¹ regulacje b¹dŸ wymusz¹ w inny sposób na operatorach ustanowienie i upublicznienie zasad podzia³u kosztów zwi¹zanych z przy³¹czeniem do sieci i jej
rozbudow¹ celem przy³¹czenia nowych Ÿróde³. Zasady te powinny byæ obiektywne, przejrzyste i niedyskryminuj¹ce przedsiêbiorstw energetycznych. Kraje cz³onkowskie mog¹
zobowi¹zaæ operatorów do ponoszenia czêœci lub ca³kowitych kosztów zwi¹zanych z przy³¹czeniem Ÿróde³ i rozbudow¹ sieci celem przy³¹czania nowych Ÿróde³ odnawialnych.
Dopuszcza siê tak¿e system przetargów na przy³¹czania do sieci nowych Ÿróde³.
Op³aty za przesy³ nie mog¹ dyskryminowaæ Ÿróde³ lokalizowanych na terenach peryferyjnych, o niskiej populacji b¹dŸ funkcjonuj¹cych w uk³adach wyspowych. Kraje cz³onkowskie powinny zapewniæ, aby op³ata przesy³owa odzwierciedla³a korzyœci wynikaj¹ce
z przy³¹czenia Ÿróde³ do sieci. Korzyœæ ta roœnie wraz z bezpoœrednim przy³¹czeniem Ÿród³a
do sieci niskiego napiêcia.
Dyrektywa powinna byæ wdro¿ona do prawa krajowego w okresie do 18 miesiêcy od
daty jej publikacji.
Rozwi¹zania przyjête w dyrektywie znacz¹co wzmacniaj¹ pozycjê Ÿróde³ odnawialnych
na rynku energii. Ustanowienie obligatoryjnych celów wymusi na krajach cz³onkowskich
aktywne w³¹czenie siê w promowanie rozwoju energetyki odnawialnej.
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4. Poprawa efektywnoœci energetycznej jako element
ograniczenia emisji dwutlenku wêgla
Podczas marcowego szczytu w 2007 roku przywódcy pañstw cz³onkowskich zobowi¹zali siê do redukcji zu¿ycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 r.
Jak podkreœlono w przyjêtych dokumentach, efektywnoœæ energetyczna to ekonomiczny
sposób obni¿ania zu¿ycia energii, przy jednoczesnym utrzymaniu niezmienionego poziomu
aktywnoœci gospodarczej. Poprawa efektywnoœci energetycznej stanowi równie¿ wk³ad
w ograniczenia emisji dwutlenku wêgla. Na rysunku 13 przedstawiono oszacowany wed³ug
danych Miêdzynarodowej Agencji Energii potencja³ ograniczenia emisji CO2, dziêki wdro¿eniu œrodków przyczyniaj¹cych siê do poprawy efektywnoœci energetycznej.

Mt CO2

Budynki
Urz¹dzenia
Oœwietlenie
Transport
Przemys³

Rok

Rys. 13. Potencja³ ograniczenia emisji CO2 dziêki poprawie efektywnoœci energetycznej
ród³o: Energy Efficiency Policy Recommendations 2008
Fig. 13. CO2 savings potential from energy efficiency recommendations

Komisja Europejska ocenia, ¿e realizacja celu w zakresie poprawy efektywnoœci energetycznej przyczyni siê do zmniejszenia zu¿ycia energii o oko³o 400 Mtoe energii pierwotnej i tym
samym do redukcji emisji CO2 o oko³o 860 Mt (Communication…COM(2008) 772 final).
Unijna polityka w zakresie efektywnoœci energetycznej oparta jest na piêciu filarach:
G realizacja Europejskiego Planu Dzia³añ na Rzecz Poprawy Efektywnoœci Energetycznej,
G realizacja krajowych Planów na Rzecz Poprawy Efektywnoœci Energetycznej,
G ustanowienie ram prawnych odnosz¹cych siê do energoch³onnych sektorów gospodarki,
G finansowe wsparcie dzia³añ poprawy efektywnoœci energetycznej, w tym wykorzystanie
œrodków funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
G miêdzynarodowa wspó³praca w zakresie efektywnoœci energetycznej.
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W 2006 roku opracowano i przyjêto kompleksowy Planu Dzia³añ na Rzecz Poprawy
Efektywnoœci Energetycznej. Przy okazji przygotowywania tego Planu oszacowano potencja³ oszczêdnoœci energii oraz zaproponowano podjêcie szeregu dzia³añ i œrodków na
szczeblu unijnym i krajowym. Na rysunku 14 przedstawiono oszacowany potencja³ redukcji
zu¿ycia energii w roku 2020 w stosunku do planowanego zu¿ycia energii pierwotnej
w wybranych sektorach gospodarki.
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Rys. 14. Szacowany potencja³ redukcji zu¿ycia energii w 2020 r. w UE
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Communication…COM(2008) 772 final
Fig. 14. Estimated potential of energy consumption reduction in 2020 in UE

Obecne tendencje we wdra¿aniu przez pañstwa cz³onkowskie odpowiednich regulacji
i œrodków s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci energetycznej wskazuj¹ na liczne problemy
z realizacj¹ uzgodnionego celu przepisów krajowych, w tym braki we wdro¿eniu dyrektyw
unijnych, niski poziom œwiadomoœci konsumentów energii o mo¿liwoœciach redukcji zu¿ycia energii, brak odpowiednich struktur zarz¹dzaj¹cych, s³abe rozpowszechnienie us³ug
oraz brak odpowiednich inwestycji s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci energetycznej. Szacuje siê, ¿e pe³ne wdro¿enie przez wszystkie kraje cz³onkowskie obecnych œrodków nie
bêdzie wystarczaj¹ce dla osi¹gniêcia celu 20%, a wystarcz¹ one do redukcji oko³o 250 Mtoe
zu¿ycia energii pierwotnej, wobec wymaganych oko³o 400 Mtoe (Communication…
COM(2008) 772 final).
Dla wzmocnienia dzia³añ na rzecz poprawy efektywnoœci energetycznej Komisja Europejska w listopadzie 2008 roku opublikowa³a w ramach Drugiego Przegl¹du Strategii
Energetycznej pakiet dokumentów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej.

4.1 Charakterystyka energetyczna budynków
Zu¿ycie energii w budynkach mieszkalnych i us³ugowych odpowiada za oko³o 40%
ca³kowitego zu¿ycia energii koñcowej oraz 36% ca³kowitej wielkoœci emisji CO2 w UE.
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Potencja³ oszczêdnoœci energii do 2020 r. jest w tym przypadku znacz¹cy i szacowany jest na
oko³o 30%. Odpowiada to redukcji zu¿ycia energii koñcowej w UE o 11%.
Dyrektywa 2002/91/WE zapewnia ramy dla konkretnych dzia³añ i wymogów na szczeblu pañstw cz³onkowskich, jednak nie zosta³a do tej pory wdro¿ona we w³aœciwy sposób
w wielu krajach. Komisja Europejska w przedstawionym Pakiecie zaproponowa³a zmiany
istniej¹cej dyrektywy, które bêd¹ s³u¿yæ wzmocnieniu mechanizmów s³u¿¹cych poprawie
efektywnoœci w sektorze budownictwa (przypis do projektu). Komisja proponuje miêdzy
innymi zwiêkszenie liczby budynków objêtych dyrektyw¹, wprowadzenie europejskich
standardów i norm dla wskaŸników efektywnoœci energetycznej budynków, wprowadzenie
obowi¹zkowych dzia³añ poprawy dla budynków o najgorszych standardach, powszechne
wprowadzenie certyfikatów charakterystyki energetycznej budynków, które bêd¹ obowi¹zkowym dokumentem przy transakcjach kupna-sprzeda¿y i wynajmu budynków, wprowadzenie systematycznych kontroli systemów ogrzewania i ch³odzenia, których wynikiem
bêdzie przygotowanie zaleceñ dotycz¹cych poprawy ich efektywnoœci. Oprócz tego kraje
cz³onkowskie zobowi¹zane bêd¹ do przygotowania planów dzia³añ dla poprawy efektywnoœci energetycznej w budynkach o wysokim zu¿yciu energii oraz budowy budynków energooszczêdnych. W 2009 roku Komisja zapowiedzia³a przeprowadzenie szeroko zakrojonej
kampanii informacyjnej adresowanej do budownictwa.

4.2. Efektywnoœæ energetyczna produktów
Komisja Europejska szacuje, ¿e wdro¿ona od 1992 roku dyrektywa 92/75/EWG przyczynia siê obecnie do rocznych oszczêdnoœci energii na poziomie oko³o 3 Mtoe i tym samym
do redukcji emisji CO2 oko³o 14 mln ton rocznie w latach 1996–2004 (Communication…
COM(2008) 772 final). Wyznaczone w dyrektywie standardy produktów okreœlaj¹ce iloœæ
zu¿ywanej przez nie energii wraz z postêpem technologii przesta³y byæ aktualne i nie
odnosz¹ siê do obecnie dostêpnych na rynku urz¹dzeñ zu¿ywaj¹cych energiê.
Komisja zaproponowa³a w Pakiecie dyrektywê, która wprowadzi nowe standardy zu¿ycia energii przez produkty energetyczne. Ponadto dyrektywa ta rozszerza listê produktów
objêtych t¹ regulacj¹ na wszystkie zu¿ywaj¹ce energiê urz¹dzenia, zamiast regulowanych
jedynie standardów dla urz¹dzeñ gospodarstwa domowego.
Oszacowano tak¿e, ¿e 23% emisji CO2 pochodzi z sektora transportu. Zatem równie¿
i w tym obszarze nale¿y podj¹æ dzia³ania ograniczaj¹ce tê emisjê. W Pakiecie dotycz¹cym
efektywnoœci energetycznej Komisja zaproponowa³a dyrektywê, która wprowadzi standardy w zakresie oporu stawianego przez opony samochodowe, co przyczyni siê do
redukcji zu¿ycia paliwa i tym samym ograniczenia emisji CO2, kontroli przyczepnoœci
opon do pod³o¿a, co wp³ywaæ bêdzie na poprawê bezpieczeñstwa w ruchu drogowym oraz
okreœli standardy generowanego ha³asu, co bezpoœrednio zwi¹zane jest z ochron¹ zdrowia
ludzi.
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4.3. Rola kogeneracji

Udzia³, %

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a charakteryzuje siê wysok¹ sprawnoœci¹ przemiany energii i mo¿e w szczególny sposób przyczyniæ siê do realizacji celów
zmniejszenia zu¿ycia energii pierwotnej oraz ograniczenia emisji CO2.
W 2006 roku na produkcjê skojarzon¹ przypada³o 13,1% koñcowego zu¿ycia energii
w UE, jednak obserwuje siê, ¿e wskaŸnik ten utrzymuje siê na tym samym poziomie od wielu
lat. Pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi istniej¹ znaczne ró¿nice w tym zakresie, od niemal
zera w niektórych pañstwach, do ponad 40% w Danii i Finlandii. Na rysunku 15 przedstawiono udzia³ energii wytwarzanej w jednostkach kogeneracyjnych w koñcowym zu¿yciu
energii w pañstwach UE.
Oszczêdnoœci energii jakie mo¿na uzyskaæ dziêki kogeneracji szacuje siê obecnie na
oko³o 35 mln toe rocznie w ca³ej UE-27, co odpowiada przyk³adowo wielkoœci zu¿ycia
krajowego brutto Austrii. Produkcja skojarzona umo¿liwi³aby równoczeœnie ograniczenie
emisji CO2 o oko³o 100 mln ton rocznie (Communication… COM(2008) 771).
W lutym 2009 roku Parlament Europejski wezwa³ Komisjê Europejsk¹ do przygotowania nowych, lepszych rozwi¹zañ dla wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a
w skojarzeniu (European Parliamnet resolution… 2008/2239(INI). Przewiduje siê, ¿e w przygotowywanym do publikacji w 2009 roku Planie dzia³añ dla efektywnoœci energetycznej
zostanie podkreœlona szczególna rola tej technologii.

Pañstwo

Rys. 15. Udzia³ energii wytwarzanej w skojarzeniu w koñcowym zu¿yciu energii w UE
ród³o: Communication… COM(2008) 771
Fig. 15. Share of CHP energy related to final energy consumption in UE
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Podsumowanie
Po oficjalnej publikacji aktów prawnych tworz¹cych Pakiet Klimatyczno-Energetyczny
kraje cz³onkowskie bêd¹ wprowadzaæ je do przepisów krajowych. W wielu krajach trwaj¹
powa¿ne dyskusje nad zagadnieniem wp³ywu uzgodnionych zmian na ceny energii. Ca³oœciowa analiza dokumentów zawartych w Pakiecie prowadzi do wniosków o koniecznoœci
przeprowadzenia istotnych zmian w sektorze wytwarzania energii. Zmiany technologiczne
s¹ konieczne zw³aszcza w krajach, w których energetyka oparta jest na wêglu oraz tam, gdzie
produkcja energii odbywa siê w wyeksploatowanych ju¿ instalacjach, gdy¿ w³aœnie te
jednostki w najwiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do zanieczyszczeñ œrodowiska. Przyk³ad
Danii, która po kryzysie naftowym w roku 1973 przestawi³a swoj¹ energetykê na wêglow¹,
a nastêpnie dokona³a kolejnej ewolucji w kierunku energetyki rozproszonej, opartej na wykorzystaniu paliw odnawialnych, wskazuje, ¿e jest to mo¿liwe, je¿eli niezbêdne i trudne
zmiany przeprowadzane s¹ w kompleksowy i przemyœlany sposób. Dodatkowo zmian tych
dokonano przy sta³ym wzroœcie PKB i obserwuj¹c dzisiejsz¹ gospodarkê Danii, wiele
krajów mo¿e jej pozazdroœciæ sukcesu.
Bez wzglêdu na dyskusje na temat wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka na zmiany klimatu,
które wci¹¿ trwaj¹ w niektórych krajach UE, nie do przecenienia jest fakt, ¿e tak prowadzona
polityka energetyczna wobec zmian klimatu doprowadzi do sytuacji, w której mieszkañcy
Europy – czyli my wszyscy – bêdziemy mogli ¿yæ w czystym œrodowisku. Wed³ug analiz
Komisji, potwierdzaj¹cych wyniki raportu Nicholasa Sterna, koszty wdro¿enia Pakietu
w d³u¿szej perspektywie czasowej oka¿¹ siê zdecydowanie mniejsze od podejœcia business
as usual, czyli rozwoju gospodarki opartej na dzisiejszych zasadach, bez wprowadzania
zmian (Stern 2006). Wdro¿enie Pakietu powinno pobudziæ rozwój gospodarki Unii przez
istotne wsparcie nowych inwestycji. Olbrzymi¹ szansê w tym zakresie powinny wykorzystaæ kraje, które dysponuj¹ przestarza³ym, wys³u¿onym maj¹tkiem produkcyjnym. Kraje
takie jak Polska, których produkcja oparta jest na wêglu i posiadaj¹ce wci¹¿ du¿e zasoby
tego surowca, powinny poszukiwaæ rozwi¹zañ w zakresie wykorzystania technologii CCS,
podejmuj¹c wysi³ki, aby zapowiedziane demonstracyjne instalacje zlokalizowane zosta³y
tak¿e na ich terenie.
Wdro¿enie dyrektyw budzi tak¿e wiele dyskusji na temat braku solidarnoœci w sprawie
ochrony klimatu krajów takich jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie, które s¹ obecnie
najwiêkszymi emitentami dwutlenku wêgla. Bez udzia³u tych krajów w walce ze zmianami
klimatu Europa nie poradzi sobie z tym wyzwaniem. Trwaj¹ przygotowania do podpisania
w Kopenhadze w 2009 roku nowego miêdzynarodowego porozumienia, tzw. post-Kioto, do
którego prawdopodobnie przyst¹pi¹ równie¿ te kraje. Z pewnoœci¹ narastaj¹ce anomalie
i zjawiska klimatyczne bêd¹ potêgowaæ potrzebê w³¹czenia siê w nurt ochrony klimatu.
W ca³ej dyskusji o europejskiej polityce energetycznej bardzo istotny jest sposób w jaki
Unia stawia sobie wyzwania, narzuca cele i zobowi¹zania. Dyskusja ta, poparta analizami
naukowców, energetyków, organizacji pozarz¹dowych, ekspertów z poszczególnych krajów cz³onkowskich i wielu innych, toczy siê ju¿ od wielu lat. Pañstwa cz³onkowskie mog¹
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aktywnie wp³ywaæ na proces tworzenia polityk, od pocz¹tku – na etapie powstawania analiz,
bia³ych i zielonych ksi¹g, po tworzenie konkretnych zapisów celów politycznych, dyrektyw
i rozporz¹dzeñ, a nastêpnie przekonywania innych do najkorzystniejszych rozwi¹zañ. Polska powinna byæ szczególnie aktywna i efektywna w tym obszarze na arenie miêdzynarodowej, kreuj¹c w ten sposób zarówno polski, jak i europejski zrównowa¿ony rozwój
gospodarczy.
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European energy policy in the face of climate change
Abstract
In March 2007 leaders of the Member States made decisions concerning new targets in the field of
carbon dioxide reduction, increase of use renewable energy and improvement of energy efficiency till
2020. Those decisions were made in the context of climate change processes and growing energy
demand. Consequently, in January 2008, European Commission announced the Climate and Energy
Package, including proposals on new EU regulations. In December 2008, the EU negotiations on
legislation concerning the climate change and energy package were completed in the Council and
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European Parliament. The Package is to be officially published in Spring 2009. Finally, the Package
includes: a Directive on revision of the greenhouse gas emission allowance trading system, the
Communication on effort-sharing targets for emissions reductions, a Directive on the geological
storage of carbon dioxide, a Directive on promotion of the use of energy from renewable sources, new
legislation in order to set emissions standards for new passenger cars and revision of the fuel quality
Directive. At present negotiations in the EU Comitology procedures, detailed issues of the new
legislation are discussed. In this article, new EU legislation included in the Package is presented.
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