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Oświadczenie Komisji odnośnie do mineralnej sekwestracji CO2
Mineralna sekwestracja CO2 (wiązanie CO2 w węglany nieorganiczne) stanowi potencjalną technologię łago
dzącą oddziaływanie na klimat, która zasadniczo mogłaby być wykorzystywana przez te same kategorie in
stalacji przemysłowych, które mogą wykorzystywać geologiczne składowanie CO2. Jednakże technologia ta
wciąż jest na etapie badań. Dodatkowo w stosunku do kosztów energetycznych (1) związanych z wychwyty
waniem CO2 istnieją obecnie znaczne koszty energetyczne związane z samym procesem mineralnej karbona
tyzacji, którym należy poświęcić uwagę przed ewentualnym wprowadzeniem na rynek. Podobnie jak
w przypadku składowania geologicznego konieczne byłoby równie; wprowadzenie kontroli aby upewnić się,
że technologia ta jest bezpieczna dla środowiska. Biorąc pod uwagę podstawowe różnice między tymi techno
logiami, takie kontrole prawdopodobnie będą się zasadniczo różniły od kontroli dotyczących geologicznego
składowania CO2. W świetle tych uwag Komisja będzie uważnie śledzić rozwój techniczny w zakresie mine
ralnej sekwestracji w celu opracowania ram prawnych umożliwiających bezpieczną dla środowiska mineralną
sekwestrację i jej uznanie w ramach systemu handlu emisjami, kiedy technologia ta osiągnie właściwy poziom
rozwoju. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tą technologią wśród państw członkowskich oraz tempo zmian
technologicznych, pierwszą ocenę będzie należało prawdopodobnie przedstawić w 2014 roku lub wcześniej,
w zależności od okoliczności.
(1) „Koszty energetyczne” to termin oznaczający fakt, że elektrownia stosująca wychwytywanie lub mineralizację CO2 wy
korzystuje część swojej energii do tych procesów, a zatem potrzebuje więcej energii niż elektrownia o podobnej wydaj
ności niestosująca wychwytywania lub mineralizacji.

Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących
z wykorzystania paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I
P6_TA(2008)0613
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE
w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm
monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw
w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę
93/12/EWG (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))
(2010/C 45 E/45)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0018),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przed
stawiła wniosek Parlamentowi (C6-0061/2007),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie
czeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (A6-0496/2007),
1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zna
czących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji;
4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2007)0019

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r.
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę
98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca
mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę
Rady 1999/32/WE w odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi
śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG
(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/30/WE.)

ZAŁĄCZNIK
OŚWIADCZENIE KOMISJI
Komisja potwierdza, że dwuprocentowe obniżki, o których mowa w art. 7a ust. 2 lit. b) i c), nie są wiążące
oraz że przegląd obejmie ich niewiążący charakter.

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I
P6_TA(2008)0614
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla
nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz
obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych (COM(2007)0856 —
C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))
(2010/C 45 E/46)
(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0856),

