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УЛОВЛЮВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВУГЛЕЦЮ:
УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Доповідна записка, підготовлена організацією «Біллона Європа» для 
Міністерства енергетики України в світлі Директиви ЄС про уловлювання 
та підземне зберігання вуглецю (Директива 2009/31/EC).

Листопад 2014 р.

«Біллона Європа»       europe@bellona.org
Ру д'Егмонт15              +32(0)2 648 31 22
1000 Брюссель             bellona.org

«Біллона» - перша міжнародна екологічна недержавна організація (НДО), що 
сприяє поширенню технологій з уловлювання та підземного зберігання вуглецю 
(УЗВ), які мають критичне значення для захисту навколишнього середовища. 
Технології УЗВ залишаються одним з напрямків роботи організації протягом 
більше 20 років, а керівництво здійснює Екологічна група «Біллона» з питань 
уловлювання та зберігання вуглецю (BEST), що розташована у нашому офісі в 
столиці Європейського Союзу (ЄС), в Брюсселі, Бельгія.

УЗВ допомагає запобігати викидам в атмосферу шкідливого CO2 в результаті 
спалювання викопного палива. «Біллона» продовжує боротись за застосування 
УЗВ та біо-УЗВ (використання УЗВ разом з біопаливом сприяє не лише 
нейтралізації викидів, а й утворенню вуглець-негативних сполук, що забирають 
вуглець з атмосфери) в ЄС та в усьому світі. Міжнародна група експертів зі зміни 
клімату при ООН (IPCC) вважає розвиток цих технологій пріоритетним завданням.

BEST брала участь в розробці ключової політики УЗВ, в тому числі NER300, 
механізм фінансування Системи торгівлі дозволами на викиди (ETS) для УЗВ, 
включення УЗВ в Стратегію політики клімату та енергетики ЄС 2030 р., розвиток 
NER300 до NER400, поширення технологій УЗВ від енергетичної до промислової 
галузі, а також постійне внесення змін до Директиви про уловлювання та підземне 
зберігання вуглецю.

Директива про уловлювання та підземне зберігання встановлює правову базу для 
безпечного геологічного зберігання CO2. Директива регулює всі випадки 
зберігання CO2 в геологічних формаціях протягом терміну існування сховища. 
Директива про УЗВ ліквідує перешкоди, які могли мали місце на національному та 
європейському рівнях щодо законодавства про воду та відходи.
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Уловлювання та транспортування CO2, головним чином, регулюють інші норми 
законодавства ЄС, наприклад, Директива про оцінку впливу на навколишнє 
середовище (EIA) або Директива про промислові викиди.

Директива УВЗ встановлює норми стосовно:
       1. Аналізу, відбору та експлуатації сховища, в тому числі контроль витоків;
       2. Дозволів на зберігання, які необхідно отримувати до початку будь-якої 
роботи;
       3. Передачі відповідальності від оператора сховища урядові;
       4. Зобов'язання до та після закриття;
       5. Фінансової безпеки оператора сховища;
       6. Атомних станцій, що пройшли оцінку на готовність системи УЗВ (внесення 
доповнень до Директиви про великі установки спалювання).

Викиди, що були уловлені, транспортовані та розміщені у сховище згідно з 
Директивою по УЗВ, вважаються такими, що не потрапили в атмосферу, і це 
означає, що оператори сховищ включені в Систему торгівлі дозволами на 
викиди (ETS), яка гарантує, що в разі витікання газу вони повинні відмовитись 
від квот на залишкові викиди від спалювання.

Відповідальність за забруднення місцевого навколишнього середовища 
шкідливими витоками регулюється згідно з Директивою про відповідальність за 
забруднення навколишнього середовища. Відповідальність за завдання шкоди 
здоров'ю чи майну регулюється окремо кожною країною.

Запровадження Директиви про уловлювання та підземне зберігання вуглецю 
вплине на законодавство країни, починаючи від нормативно-правовими актами, 
що регулюють навколишнє середовище, воду та відходи, і закінчуючи 
енергетичним ринком, викидами та гірничодобувною промисловістю. Це природно 
витікає з особливостей географії та ресурсів кожної окремої країни. З моменту 
прийняття Директиви в 2009 р. існує різноманітний досвід її впровадження. 

Для застосування (перенесення) норм Директиви на ґрунт національного 
законодавства деякі країни-члени ЄС (країни ЄС) внесли поправки до чинного 
законодавства, в той час як інші також прийняли нові нормативно-правові акти, 
що регулюють саме зберігання CO2. Більшість (17) країн ЄС вирішили внести зміни 
до чинного законодавства про захист навколишнього середовища, в той час як інші 
(8) також змінили законодавство про гірничо-видобувну промисловість у додаток 
до норм про навколишнє середовище.

Відповідно до Статті 23 Директиви про УЗВ кожна країна ЄС повинна визначити 
компетентний орган чи органи, які б відповідали за визначені Директивою 
питання. З огляду на те, що УЗВ впливає на кілька галузей, більшість країн ЄС 
доручили цю функцію відразу кільком органам влади. Мова йде головним чином 
про міністерство з навколишнього середовища, а крім цього економіки, енергетики 
та гірничо-видобувної промисловості. Кілька країн ЄС призначили єдиний орган 
влади відповідальним за впровадження Директиви про УЗВ. 
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Стаття 4(1) надає країнам ЄС право не надавати дозвіл на зберігання CO  на їх 
території або обирати зони, на яких можна розмістити сховища.Більшість країн ЄС 
дозволяє зберігання CO2 а деякі з них (в тому числі Нідерланди, Великобританія, 
Франція, Іспанія, Італія, Польща) почали визначати потенційні місця для сховищ та 
видавати дозволи для розвідок. Деякі країни не надали дозвіл на зберігання 
(Австрія, Естонія, Ірландія, Латвія, Словенія, Швеція, Фінляндія, Люксембург і 
Брюссельський столичний регіон Бельгії) через особливості своєї геологічної 
структури. Країни ЄС, що заборонили чи обмежили зберігання, в окремих випадках 
запровадили Директиву лише частково, а саме тільки норми, що стосуються 
уловлювання та транспортування, в той час, як інші застосовують її цілком.

Деякі країни ЄС розробили додаткові положення щодо застосування: Чеська 
Республіка вирішила відкласти зберігання CO2 до 2020 р., але почала видачу 
дозволів на розвідку, а Німеччина обмежила річний об'єм зберігання CO2 (4 
мегатонни загалом у країні та по 1,3 мегатонн на кожне сховище).

Контроль за зберіганням є ще однією сферою, де реалізація змінюється залежно 
від країни ЄС, зокрема, коли місце зберігання передається від оператора до 
компетентного органу країни. Більшість країн ЄС вимагає, щоб принаймні 20 років 
моніторинг здійснював оператор за свій рахунок, доводячи постійність зберігання, 
перш ніж держава візьме на себе цю функцію. Кілька країн ЄС обрали навіть 
триваліші періоди від 30 до 40 років. Інші ж вирішили приймати рішення в кожному 
окремому випадку. 
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В цілому, Директива про зберігання вуглецю в її нинішньому вигляді пропонує 
значні можливості адаптування до потреб і побажань окремих держав. Відповідно 
до статті 48 Директиви її зміст необхідно проаналізувати до 30 червня 2015 р., щоб 
врахувати досвід, накопичений з 2009 р. Процес розгляду Директиви наразі 
триває, і звіт про його результати повинен бути переданий до Європейського 
парламенту та Ради Європи до 31 березня 2015 р. «Біллона» бере в цьому процесі 
активну участь і в цей час працює над розробкою заходів, рекомендації щодо яких 
будуть включені в звіт про результати.

Зараз «Біллона» розглядає запропонований графік для України з метою 
розроблення таких стандартів і положень в світлі Директиви про уловлювання та 
зберігання вуглецю (листопад 2014 - серпень 2016, всього біля 20 міс.), реалізація 
яких була б нелегкою, але можливою. Встановлений термін запровадження 
Директиви країнами ЄС був встановлений на 25 червня 2011 р., 26 місяців після її 
затвердження (23 квітня 2009 р.). Деякі країни змогли надати Європейській комісії 
звіти у встановлений час. Іншим знадобилось майже на два роки довше, і тому 
Комісія подала на порушників в суд через невиправдані відтермінування.

«Біллона» вважає, що для України та представників ЄС найправильнішим 
варіантом було б зустрітися та обговорити в широкому сенсі підхід до реалізації 
Директиви про уловлювання та зберігання вуглецю в Україні, а потім залучити 
сусідні країни для забезпечення якнайшвидшої співпраці.

Групи для обміну інформацією між Європейською Комісією та відповідними 
компетентними органами країн ЄС були створені відповідно до Статті 27 (2) 
Директиви в процесі її запровадження, а метою їх діяльності є сприяння 
послідовному процесу реалізації. Чи могла б бути створена така ж група між ЄС та 
Україною?
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Крім цього, лишається дуже важливим міждержавне співробітництво. 
Транспортування та зберігання CO2 в Україні буде, швидше за все, 
трансграничним явищем, в реалізації якого братимуть участь сусідні з Україною 
держави. Тому можна було б створити Групу зі співпраці між сусідніми країнами, 
яка б вирішувала нагальні питання по мірі їх виникнення, наприклад, загальні 
принципи та стандарти транспортування, інжекції та зберігання. Цю ж діяльність 
могла б відображати Робоча група басейну Північного моря, в якій беруть участь як 
учасники ЄС (Великобританія, Німеччина та Нідерланди), так і країни, що не є 
членами ЄС (Норвегія).

Публікації «Біллона»
Звіт: Уловлювання та зберігання вуглецю: українські перспективи для промисловості та 
енергетичної безпеки (2014):   http://bellona.org/publication/ukraine-ccs- ukrainian-perspectives-
industry-energy-securitv
Звіт: Оцінка масштабів індустрії зберігання вуглецю: http://bellona.org/publication/scaling-co2-
storage-industrv-studv-tool
Брифінг: гарантування безпеки енергопостачання завдяки УЗВ: http://bellona.org/publication/
ensuring-energy-supplv-securitv-europe-ccs
Брошура: Вирішення кліматичних проблем за допомогою УЗВ: http://bellona.org/publication/
solving-climate-puzzle-ccs
Офіційна відповідь: стосовно аналізу Директиви про УЗВ: http://bellona.org/publication/bellona-
europa-response-ccs-directive-review-survev
Офіційна відповідь: стосовно повідомлення ЄС про консультації щодо УЗВ: 
http://bellona.org/publication/bellona- foundations-response-european-commissions-consultative-
communication-ccs
Офіційна відповідь: стосовно «зеленого документу» ЄС щодо Рамкових політик щодо клімату та 
енергетики в 2030 р.: http://bellona.org/publication/response-european-commissions-green-paper-
2030-framework-climate-energv-policies 

Відповідне законодавство ЄС
Директива ЄС про УЗВ: http://eur-lex.europa.eu/legal-
ontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031 
Правила та інструкції щодо запровадження:
Стратегія політики управління ризиками циклу зберігання CO2:
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd1 en.pdf
Характеристика комплексу зберігання, компоненти потоку CO2, моніторинг та усунення 
дефектів:
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd2 en.pdf
Критерії передачі відповідальності компетентному органу:
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd3 en.pdf
Фінансова безпека (Ст. 19) та Фінансовий механізм (Ст. 20):
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd4 en.pdf
Думка Європейської комісії стосовно проекту дозволу на зберігання в Данії:
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/docs/c 2012 1236 en.pdf 
Звіт про запровадження Директиви ЄС про УЗВ: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0099 
Директива ЄС про Систему торгівлі дозволами на викиди: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0029 
Процес розгляду Директиви ЄС про УЗВ: http://www.ccs-directive-evaluation.eu/
Директива ЄС про оцінку впливу на навколишнє середовище : 
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm 
Директива ЄС про промислові викиди: 
http://ec.europa.eu/environment/industrv/stationarv/ied/legislation.htm 
Повідомлення про консультації щодо майбутнього УЗВ в Європі (підсумок): 
http://ec.europa.eu/energv/coal/ccs en.htm
Парламентська Резолюція ЄС щодо звіту про запровадження, 2013 р.: розвиток та 
застосування технологій УЗВ в Європі: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?tvpe=REPORT&reference=A7-2Q13- 
0430&language=EN


