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Streszczenie

Kontekst

Wojna w Ukrainie doprowadziła do poważnych zmian na rynkach energii UE.  Manipulowanie rynkami energii przez Rosję jako broni
poprzez ograniczenie dostaw, zwłaszcza gazu, w połączeniu z determinacją większości państw członkowskich UE w celu
powstrzymania przepływu dochodów dla Rosji związanych z energią, doprowadziło do znacznego wzrostu cen gazu na rynkach
hurtowych. Ceny na rynkach energii elektrycznej w UE są zazwyczaj ustalane poprzez ceny krańcowych na podstawie ofert podaży i
ofert popytu z jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym zasady równowagi rynkowej określają ceny za każdą godzinę dnia
dostawy.

30 lat po wejściu w życie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Unia Europejska pozostaje uparcie
uzależniona od paliw kopalnych w zakresie zasilania energią. Gaz był często postrzegany jako część ścieżki przejściowej, przez którą
państwa członkowskie mogłyby przejść na drodze do przyszłości o niższej emisji dwutlenku węgla. Doświadczenie lat 1990
stopniowego przechodzenia Wielkiej Brytanii z węgla na gaz oraz znacząca (w procentach) redukcja emisji gazów cieplarnianych, do
której to doprowadziło, podniosło perspektywę uwodzicielsko prostej drogi do stopniowego wycofywania węgla, z jedną formą
scentralizowanego wytwarzania opartego na paliwach kopalnych zastąpioną przez nieco mniej emisyjną alternatywę. Podobnie na
poziomie gospodarstw domowych odejście od stałych paliw kopalnych na rzecz kotłów gazowych umożliwiło zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych związanych z ogrzewaniem gospodarstw domowych w krajach, w których dominowały paliwa stałe.

Panika wisi w powietrzu. Zajęcie się kwestią zmian klimatycznych – nadal postrzeganych jako stosunkowo długoterminowy cel,
pomimo rosnącej masy dowodów sugerujących, że potrzeba radykalnej redukcji emisji jest pilna – jest zagrożone, tymczasowo,
odłożeniem na bok. Kilka państw członkowskich stara się zaradzić obecnym zawirowaniom na rynku gazu, a co za tym idzie, energii
elektrycznej, za pomocą szeregu środków, począwszy od redukcji popytu, po zostanie w tyle (miejmy nadzieję, tylko tymczasowo) w
odniesieniu do zobowiązań podjętych wcześniej w celu ograniczenia lub wycofania paliw, które są obecnie uważane za zło, które jest
konieczne przez znacznie większe zło rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Gospodarka odpadami a kryzys energetyczny

W tym kontekście może być kuszące dla każdego dostawcy energii, który nie jest związany z wykorzystaniem ropy i gazu
pochodzącego z paliw kopalnych, aby podkreślić potencjalne zalety swojej oferty. Branża gospodarki odpadami przedstawiła swoje
argumenty jako potencjalny wkład w rozwiązanie kryzysu gazowego i klimatycznego. I niewątpliwie prawdą jest, że tak właśnie
może być. W przypadku gdy zwiększony recykling może zastąpić produkcję z materiałów pierwotnych w UE, może on zmniejszyć
zapotrzebowanie na energię i/lub surowce kopalne, a także zmniejszyć ogólne zapotrzebowanie na energię. Ponadto same procesy
recyklingu mogą być bardziej zaadoptowane na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niż procesy pierwotne (dobrym
przykładem jest tutaj mechaniczny recykling tworzyw sztucznych). Selektywna zbiórka nieuniknionych odpadów spożywczych
może umożliwić wytworzenie większej ilości biogazu w komorach fermentacji beztlenowej, a oczyszczony gaz może być
wykorzystany do ogrzewania. Zmiany te są zasadniczo zgodne z kierunkiem rozwoju UE w perspektywie średnioterminowej i
wykazują pewną zgodność ze strategią przeciwdziałania zmianom klimatu. Oprócz gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zmniejszenie konsumpcji, przesunięcie konsumpcji w kierunku produktów o większej
trwałości oraz szersze zastosowanie ponownego użycia/ponownego napełnienia może zmniejszyć zużycie energii związanej z
konsumowanymi przez nas produktami.
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Nieco bardziej kontrowersyjne jest to, że przemysł gospodarowania odpadami twierdzi, że spalanie i współspalanie może być
stosowane szerzej niż obecnie, z deklarowanymi korzyściami dla zmian klimatu i zużycia paliw kopalnych. Na przykład w
niedawnym komunikacie prasowym FEAD zauważono:[1]

Podczas gdy państwa członkowskie osiągnęły wczoraj porozumienie polityczne w sprawie dobrowolnego zmniejszenia
zapotrzebowania na gaz ziemny o 15% tej zimy, a Komisja Europejska przedstawiła niedawno plan REPowerEU w
odpowiedzi na trudności i zakłócenia na globalnym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę, sektor
gospodarki odpadami nie jest (jeszcze) w pełni zdolny do wytwarzania i oszczędzania energii.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest zakończenie uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych i rozwiązanie
kryzysu klimatycznego, co można zrobić "poprzez oszczędności energii, dywersyfikację dostaw energii i przyspieszone
wprowadzenie energii odnawialnej w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i energetyce".[1] W tym
przypadku sektor gospodarki odpadami ma do odegrania fundamentalną rolę jako:

● operacje recyklingu i odzysku oszczędzają zasoby materialne, energię i emisje CO2 poprzez unikanie
wydobycia, przetwarzania i wykorzystywania surowców pierwotnych i paliw kopalnych; oraz

● energia elektryczna i ciepło wytwarzane z odpadów poprzez spalanie i fermentację beztlenową jest
wytwarzana z lokalnego, niezawodnego i bezpiecznego źródła, co pozwala zdywersyfikować nasze
dostawy energii, w szczególności w odniesieniu do sieci ciepłowniczych i chłodniczych , oraz
przyspieszyć wprowadzanie energii odnawialnej.

Na poziomie filozoficznym argument, że odpady – niezależnie od ich pochodzenia i jakkolwiek używane – mogą być uważane za
"odnawialne", nie jest i nigdy nie był szczególnie wiarygodny. Zapobieganie powstawaniu odpadów znajduje się, słusznie, na szczycie
hierarchii gospodarowania odpadami. Żadna branża nie dąży do wytwarzania odpadów. Zmarnowane materiały reprezentują
zmarnowaną energię zawartą w produktach i emisje. Dopóki mamy odpady, należy nimi oczywiście zarządzać, ale w kontekście ram
podpisanych wcelu ograniczenia ich wytwarzania. Twierdzenie, że odpady powinny być postrzegane jako zasób, który jest
"odnawialny" jest problematyczne. Energia z nich uzyskana może, w zależności od sposobu jej uzyskania i sposobu rozliczania
różnych puli węgla, mieć niską intensywność emisji (kopalnej). Jest to jednak kwestia odrębna od decyzji dotyczącej jej
"odnawialności". [2]

Przyjmując dotychczasową terminologię, za odnawialną uznaje się obecnie tylko energię pochodzącą z zasobów niekopalnych [3], w
przypadku spalania resztek (po sortowaniu u źródła) odpadów zmieszanych większość państw członkowskich przyjmuje, że około
połowa z nich jest "odnawialna", a reszta "nieodnawialna". Energia "nieodnawialna" pochodzi w dużej mierze z tworzyw sztucznych.
Niedawny raport wskazuje, jak bardzo przemysł tworzyw sztucznych w UE jest uzależniony od wykorzystania gazu i ropy naftowej
[4]. Wynika z tego, że o ile odpady nie są nieznanego pochodzenia, lub o ile nie podejmuje się celowych prób usunięcia wszystkich
tworzyw sztucznych, to spalanie nie doprowadzi do wytworzenia czysto odnawialnej energii, nawet zgodnie z istniejącymi
definicjami. Każda wytworzona w ten sposób "niskoemisyjna" energia jest dostarczana jednocześnie z energią o wysokiej zawartości
węgla kopalnego [5]. Wynika z tego, że spalanie resztek odpadów zmieszanych nie będzie częścią długoterminowego rozwiązania
kwestii zmian klimatycznych i uzależnienia od gazu bez uzgodnionej próby zajęcia się "nieodnawialnym" składnikiem, który
powoduje emisję węgla pochodzącego z paliw kopalnych (lub dopóki zakłady nie zostaną wyposażone w urządzenia do
wychwytywania, wykorzystywania i przechowywania dwutlenku węgla).

Ile gazu wypiera spalanie?

Energia elektryczna i ciepło są już produkowane przez spalanie. Istniejące obiekty nie przyczyniają się dodatkowo do zmniejszenia
zużycia gazu, chyba że wytworzą więcej energii. Poziom zużycia gazu już uwzględnia w rachunku istniejącą generację. Staraliśmy się
zrozumieć - wykorzystując dane z 2020 roku - wpływ spalania na zużycie gazu przy różnych założeniach.
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Nierealistyczne maksimum

Deklarowany potencjał energii ze spalania i współspalania w celu zastąpienia energii pochodzącej z paliw kopalnych importowanych
z Rosji dotyczy głównie gazu. Spalanie jest wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła, a gaz, w
przeciwieństwie do ropy, odgrywa ważniejszą rolę w dostawach energii elektrycznej i ciepła.[6] UE jest w dużym stopniu
uzależniona od importu gazu. Produkcja gazu w UE jest mniej więcej taka sama jak jego eksport, więc import jest mniej więcej równy
ilości gazu dostępnego do ostatecznego zużycia w UE.

Wykorzystując dane z Eurostatu, oszacowaliśmy ilość gazu, którego użycie może zostać wyparte poprzez spalanie przy
nierealistycznym założeniu, że cała energia elektryczna i całe ciepło pochodne wyprodukowane w 2020 roku wypierało energię z
gazu. Uwzględniono przy tym wszystkie spalane odpady, niezależnie od tego, czy są one pochodzenia odnawialnego czy
nieodnawialnego oraz czy są to odpady komunalne czy nie. Całkowita ilość gazu wyparta przez produkcję energii elektrycznej
byłaby równa około 1,9% całkowitego obecnego zapotrzebowania na gaz. Ciepło pochodne wytwarzane z odpadów odpowiada
kolejnemu 1,8%.

Średni miks energetyczny UE-27

Założenie jednak, że energia pochodząca ze spalania zawsze wypiera gaz, nie zawsze jest prawdziwe. Ostatnie wyliczenia dla FEAD,
CEWEP, Holenderskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami i RDF Industry Group, prowadzone przez Prognos i CE Delft,
potwierdziły wpływ zmian w gospodarce odpadami na zmiany klimatu. W centralnym założeniu unikanym źródłem energii
elektrycznej i ciepła był średni miks paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. [7] Gdyby to założenie
zastosować do poziomów zużycia energii elektrycznej i ciepła z odpadów w 2020 r., wówczas energia elektryczna wyparłaby około
0,4% importu gazu, a ciepło wyparłoby około 0,7% importu gazu.

Średni miks energetyczny dla poszczególnych państw członkowskich

Tę samą analizę przeprowadzono przy użyciu danych liczbowych dla poszczególnych państw członkowskich dotyczących średniego
miksu źródeł energii elektrycznej i ciepła. Ogólny wkład był bardzo podobny do średniej kombinacji źródeł energii w UE-27, chociaż
przy tym założeniu więcej gazu zostało zastąpione przez energię elektryczną, a mniej przez ciepło. Wkład w uniknięcie zużycia gazu
wynika głównie z wytwarzania energii elektrycznej i ciepła pochodnego w niewielkiej liczbie krajów. Zdolność spalania odpadów w
UE jest nierównomiernie rozłożona w państwach członkowskich, ale analiza wskazuje, że zastąpienie gazu nie jest bezpośrednio
związane z ilością wytwarzanej energii lub spalanych odpadów. W niewielkiej liczbie państw członkowskich występuje
nieproporcjonalnie duża ilość spalanych odpadów.
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Marginal Mix, specyficzny dla poszczególnych państw członkowskich

Wyniki te wskazują na mniejsze zatąpienie gazu z produkcji energii elektrycznej - 0,29% oraz z produkcji ciepła - 0,42%. Przy takim
podejściu podobna grupa państw członkowskich (jak wynika z analizy "Średni miks państw członkowskich") odpowiada za
większość wypieranego gazu.

Podsumowanie wyników

Wyniki dla czterech scenariuszy oraz uwagi dotyczące ich zastosowania przedstawiono w tabeli 1. Rozsądne może być założenie, że
wypieranie rzędu 1,1% obecnego zużycia gazu związane jest z istniejącym spalaniem. Zakres dodatkowego spalania jest jednak
ograniczony i sugerujemy, że bardziej przemyślane zastosowanie podejścia marginalnego miksu powinno być wykorzystane do
zrozumienia wpływu wszelkich nowych spalarni wykorzystywanych do dostarczania energii i ciepła w przyszłości (i podobnie w
odniesieniu do decyzji o wycofaniu istniejących zdolności spalania).

Tabela 1: Unikanie zużycia gazu ze spalania przy różnych założeniach i możliwość zastosowania podejść

Elektryczność Ogrzewanie Komentarze re: zastosowanie

Nierealistyczne maksymalne
założenie – zawsze gaz 1.9% 1.8%

Nigdy nie ma zastosowania – ustawia
górną granicę , aby kontekstualizować

analizę

Proste założenie – średni miks
energetyczny UE 0.39% 0.73%

Tylko do "szybkiej i brudnej" analizy skali
oddziaływania istniejących obiektów -

zakłada średnie wartości niezależnie od
warunków specyficznych dla danego

kraju

Proste założenie – specificzne miksy
energetyczne poszczególnych krajów

członkowskich
0.45% 0.65%

Umożliwia niektórym państwom
członkowskim wgląd w skutki

istniejących obiektów. Może dać tylko
migawkę rzeczywistości (bez

uwzględnienia dynamiki), więc nie może
być stosowane przez cały okres

użytkowania obiektu

Wadą jest brak rozróżnienia między
"stałymi" źródłami ciepła

energetycznego a źródłami, których rola
jest zwiększona w okresach szczytowego

zapotrzebowania.
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Elektryczność Ogrzewanie Komentarze re: zastosowanie

Założenie dotyczące marginalnych
zdolności produkcyjnych 0.29% 0.42%

Umożliwia wgląd w niektóre dane dla
poszczególnych państw członkowskich –

bardziej odpowiednie dla nowych
obiektów

Wadą jest brak rozróżnienia między
"stałymi" źródłami energii / ciepła a

źródłami, których rola jest zwiększona w
okresach szczytowego zapotrzebowania.

Ponadto jest wsteczny i wrażliwy na
wybrany okres czasu. W

niewystarczającym stopniu uwzględnia
niedawno ogłoszone/wdrożone

zdecydowane polityki

Odpowiednie scenariusze alternatywne

Jeżeli spalanie/współspalanie ma wnieść dodatkową energię wykraczającą poza to, co obecnie generuje, może się to zdarzyć na
wiele sposobów :

1. Wykorzystanie mocy produkcyjnych

Tam, gdzie specjalne instalacje nie działają obecnie na granicy swoich możliwości, mogą być spalane dodatkowe odpady. W
kontekście systemowym ważne może być zrozumienie, co w przeciwnym razie stałoby się z tymi odpadami - nawet jeśli te
same odpady zostałyby zdeponowae na składowisku, ich składowanie mogłoby doprowadzić do wytworzenia energii poprzez
zebranie gazu składowiskowego. Jeżeli odpady mogłyby w przeciwnym razie zostać poddane recyklingowi, wówczas kwestia
skutków "braku recyklingu" oraz miejsca, w którym ten recykling mógłby mieć miejsce, może zostać uznana za istotną.

Należałoby również rozważyć konsekwencje zmiany dla systemu energetycznego, a to zależy od szeregu kwestii związanych z
charakterem zakładu, charakterem wytwarzanej energii, charakterem użytkowników, źródłami obecnie wykorzystywanymi do
dostarczania energii w wytwarzanych formach oraz polityką prowadzoną w danym państwie członkowskim (i regionie),
zarówno w odniesieniu do odpadów, jak i energii.

W odniesieniu do tej opcji zakres istniejących wolnych mocy przerobowych jest niejasny. Kryterium R1 (odzysk) ułatwiło
większy przepływ odpadów przeznaczonych do spalenia (i współspalenia) w całej UE. Zasadniczo powinno to umożliwić
większe wykorzystanie mocy przerobowych w całej UE. Jeśli rosnące ceny energii znajdą odzwierciedlenie w cenie, po której
operator spalarni sprzedaje energię, można oczekiwać, że koszty netto (krańcowe) spalania spadną. Już samo to może
prowadzić do wykorzystania dodatkowych mocy przerobowych. Należy przy tym pamiętać, że w uzasadnieniu dla państw
członkowskich zmieniających plany podatkowe w odniesieniu do spalania odpadów istnieje ryzyko pominięcia tego punktu.
Koszt nakładów na istniejące spalarnie, w postaci materiałów pomocniczych, może wzrastać wraz ze wzrostem cen w całej
gospodarce, ale przychody ze sprzedaży energii również mogą rosnąć, więc koszty netto niekoniecznie muszą rosnąć;
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2. Współspalanie

W przypadku współspalania, w takich instalacjach mogą znajdować się dodatkowe odpady wykorzystywane jako źródło energii.
Wykorzystanie odpadów we współspalarniach może być ograniczone zakresem, w jakim obiekt (np. piec do wypalania
cementu) jest przystosowany do spalania odpadów, zakresem, w jakim odpady są przygotowane w formie odpowiedniej do
wykorzystania (np. obiekty mogą być inaczej przystosowane do obsługi odpadów o wyższej zawartości chloru), jak również (w
niektórych przypadkach) obowiązującymi pozwoleniami, które mogą ograniczać zakres wykorzystania różnych źródeł energii.
Można oczekiwać, że cementownie i zakłady wytwarzające energię będą miały już bodźce, zwłaszcza poprzez system handlu
uprawnieniami do emisji (ETS), ale także zmienność cen paliw kopalnych, do zastępowania wykorzystania paliw kopalnych
alternatywnymi źródłami energii, zwłaszcza (choć nie tylko) tymi, które mają wysoką zawartość składników niekopalnych.
Różne odpady mogą być w tych czasach bardziej lub mniej atrakcyjne.

Ostatni dokument Cembureau podkreśla również, że przemysł cementowy jest marginalnym użytkownikiem gazu jako źródła
paliwa.[8] Dokument wskazuje, że tzw. paliwa alternatywne, oparte na odpadach i biomasie, stanowią obecnie około połowy
wsadu paliwowego do produkcji cementu. Z pozostałych 50% zużycia paliwa opartego na paliwach kopalnych, głównym jest
petkoks, wraz z węglem kamiennym i brunatnym. Gaz ziemny wraz z olejem napędowym i łupkami stanowi 2% zużycia paliw
kopalnych, czyli 1% całkowitego zużycia energii.

Zakres, w jakim możliwe jest dalsze zastępowanie paliwami alternatywnymi, będzie najprawdopodobniej zależał od szeregu
czynników, ale oczekuje się, że wielu producentów będzie już działać na poziomie zbliżonym do maksymalnego poziomu
zastępowania paliw, w zależności od ograniczeń ich zakładów. Niektóre zakłady mogłyby w zasadzie dokonać inwestycji
umożliwiających szersze wykorzystanie odpadów jako paliwa alternatywnego.

Głównym problemem dotykającym dziś producentów cementu – według Cembureau – może być koszt nie miksu paliwowego,
ale energii elektrycznej potrzebnej do eksploatacji obiektów. [9]

Wreszcie, ponieważ przemysł cementowy dąży do osiągnięcia własnych celów w zakresie dalszego zastępowania paliwami
alternatywnymi, będzie dążył do przesunięcia ich wykorzystania z poziomu 50 % z 2019 r., z czego 18 % stanowiła biomasa, do
60 % do 2030 r., z czego 30 % powinno stanowić biomasa, a 90 % paliw alternatywnych do 2050 r., z tego 50 % biomasy. W
związku z tym możliwości wykorzystania większej ilości paliw alternatywnych innych niż biomasa w koszyku do 2030 r. są
ograniczone, nie mówiąc już o osiągnięciu celów na 2050 r. Cele te są powiązane ze strategią net zero dla sektora. Istotnie,
konsekwentna analiza może sugerować, że jeśli cele te są traktowane poważnie, zwiększone wykorzystanie odpadów może
wypierać więcej paliw alternatywnych bogatych w biomasę.

Należy również zauważyć, że chociaż obecnie wykorzystanie gazu jest bardzo ograniczone, to samo w sobie nie byłoby
wystarczającym powodem do twierdzenia, że gaz nie jest wypierany w przypadku spalania dodatkowych odpadów. Załóżmy na
przykład, że kluczową zmianą w sektorze było odejście od koksu i węgla kamiennego/brunatnego na rzecz gazu, ale ten proces
ledwie się rozpoczął. W takich okolicznościach można by twierdzić, że gaz był wypartym źródłem paliwa. Podkreśla to jeden z
powodów, dla których "średni miks " lub podejście atrybucyjne mogą dać złe wyniki.

Podobne uwagi można poczynić w odniesieniu do sektora energetycznego. Argumenty przemawiające za dalszym
wykorzystywaniem resztek odpadów zmieszanych w produkcji energii elektrycznej wydają się być ograniczone, jeśli chodzi o
cokolwiek innego niż krótkoterminowe środki łagodzenia napiętego rynku, przez projekt instalacji oraz zakres, w jakim są one
przystosowane do przyjmowania takich odpadów. Te, które są w stanie wykorzystywać przygotowane formy odpadów, takie jak
RDF, mogą być lepiej przygotowane do wykorzystania odpadów w przygotowanej formie, ale ich zdolność do zwiększenia
współspalania może być ograniczona przez zakres, w jakim odpady zostały przygotowane w taki sposób, aby umożliwić im
przetwarzanie odpadów bez szkodliwego wpływu na ich szerszą działalność.
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3. Nowe moce spalania

Ostatnią opcją jest stworzenie nowych mocy spalania. Jeśli są już na etapie planowania, to wydaje się mało prawdopodobne,
aby obiekty mógły być zbudowane i uruchomione w krótkim czasie. Podczas niedawnego wydarzenia FEAD/ČAObH
sugerowano, że czas, który może upłynąć od planowania do ukończenia nowego obiektu, jest określony na siedem lat.[10]
Oczywiście będą przypadki, w których taki okres można skrócić (na przykład, gdy gminy posiadają / finansują własną
infrastrukturę lub gdy plany są już daleko zaawansowane), ale sam okres budowy prawdopodobnie wydłuży się do okresu,
który może trwać dłużej niż okres trwającego konfliktu / zawirowań na rynku. Jeżeli uzasadnienie biznesowe dla budowy
obiektu opiera się na cenach energii, które dominują w okresie zawirowań rynkowych, to jak może wyglądać to uzasadnienie w
momencie, gdy obiekt zacznie funkcjonować i w całym przewidywanym okresie jego eksploatacji?

W rzeczywistości decyzje o tym, czy budować obiekt gospodarki odpadami, czy nie, będą prawdopodobnie nadal napędzane
bardziej rozważaniami na temat tego, jak najlepiej zarządzać odpadami w obiegu i z myślą o przyszłości, niż wkładem, jaki
odpady mogłyby wnieść na rynki energetyczne w perspektywie krótkoterminowej. Zrozumienie tej ostatniej kwestii w
kontekście pierwszej może być ważne w przyszłych ścieżkach dekarbonizacji (na przykład w przypadku wymogu sortowania
resztek odpadów zmieszanych w specjalnych spalarniach i we współspalarniach oraz wychwytywania i składowania dwutlenku
węgla).

Jeżeli, biorąc pod uwagę te czynniki, zostanie podjęta decyzja o budowie nowej spalarni, należy zadać pytanie, jakie źródło lub
źródła energii mogą zostać wyparte przez tę instalację, uznając, że o ile nie zostanie to wyraźnie zaplanowane w inny sposób,
będzie ona prawdopodobnie funkcjonować przez okres rzędu 20 lat.

Niniejszy raport poświęca trochę czasu na postawione właśnie pytanie: jakie źródło energii można uznać za uniknięte przez nową
spalarnię? Zauważyliśmy powyżej, że w metodologii oceny cyklu życia starano się wyróżnić dwa podejścia: podejście atrybucyjne i
podejście konsekwencyjne, przy czym to drugie jest metodą wybieraną w przypadku, gdy analiza jest ukierunkowana na
informowanie o podejmowaniu decyzji (nie jest do końca oczywiste, dlaczego ktoś miałby uciekać się do podejścia atrybucyjnego,
poza znacznym uproszczeniem analizy w przypadku, gdy informacje lub dane niezbędne do przeprowadzenia analiz
konsekwencyjnych są niedostępne).

Podejścia te były często porównywane lub uważane za równoważne (często niepoprawnie) z podejściami do analizy unikniętych
miksów energetycznych poprzez odniesienie do "średniego miksu" wytwarzania dostarczonej energii elektrycznej lub ciepła
(atrybucyjnego) lub "marginalnych źródeł" koszyka energii elektrycznej lub ciepła (w konsekwencji). Termin "marginalny" może być
jednak używany na różne sposoby: na przykład prace podjęte na rzecz FEAD przez Prognos i CE Delft przyjęły "marginalne" jako
"najbardziej intensywne pod względem emisji dwutlenku węgla" źródła. [11] Inni rozpatrywali to w kategoriach marginalnych źródeł
zdolności produkcyjnych. [12] Zastosowano również inne zastosowania terminu "marginalny", w szczególności w odniesieniu do
kosztów. Szeroko dyskutowaną obecnie cechą rynków energii elektrycznej w UE jest system cen według kosztów krańcowych –
dopasowanie podaży dnia następnego do poziomu popytu pozwala na ustalenie ceny energii elektrycznej na podstawie kosztu
dostawy krańcowego (w ekonomicznym sensie) źródła. Ponieważ ceny gazu wzrosły, a na krańcowy koszt produkcji energii
elektrycznej z gazu wpływa cena samego paliwa, rola gazu w ustalaniu cen stała się znacząca, nawet bardziej niż w niektórych
państwach członkowskich.

Rozważamy odpowiednie pytania dotyczące scenariusza alternatywnego w odniesieniu do nowych inwestycji spalarniowych.
Uważamy za mało prawdopodobne, że w okresie eksploatacji obiektu, biorąc pod uwagę imperatyw dekarbonizacji (który,
niezależnie od krótkoterminowych decyzji w odniesieniu do istniejących warunków rynkowych, pozostanie), efekt wypierania
spalania będzie dotyczył źródeł energii o wysokiej zawartości węgla kopalnego. Zamiast tego, wyparte źródła będą prawdopodobnie
"stałymi" lub "niezmiennymi" źródłami energii elektrycznej lub cieplnej, które zdominują dostawy energii w poszczególnych
państwach członkowskich w przyszłości zerowej netto. W niektórych krajach staje się już jasne, jakie będą te stałe obciążenia, w
innych jest to mniej oczywiste. W takiej przyszłości niektóre państwa członkowskie mogą nadal korzystać z gazu jako
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dyspozycyjnego źródła energii elektrycznej, zwłaszcza jako formy dostaw dopasowanej do wahań w wytwarzaniu energii ze
zmiennych źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce.

Podstawową rolą spalania prawdopodobnie pozostanie przetwarzanie odpadów. Rzeczywiście, w zakresie, w jakim pozostanie ono
formą przetwarzania odpadów, to w odniesieniu, w jakim materiały pochodzenia kopalnego pozostaną w spalanych odpadach,
będzie skutkować tym, że emisje CO2 pochodzące z paliw kopalnych będą prawdopodobnie coraz bardziej problematyczne.
Zarządcy sieci energetycznych będą na razie postrzegać energię wytwarzaną przez istniejące spalarnie odpadów jako użyteczne
uzupełnienie ich głównej funkcji. W określonych miejscach, gdzie odpady stanowią kluczowe źródło ciepła dla sieci ciepłowniczych,
ich rola jako dostawcy energii może być ważniejsza, ale nowe spalarnie odpadów będą prawdopodobnie planowane głównie na
podstawie strategii i planów gospodarowania odpadami, a nie na podstawie polityki energetycznej, chyba że polityka miałaby się
zmienić w taki sposób, aby zachęcać - w perspektywie średnio- i długoterminowej - do wytwarzania energii ze spalarni odpadów.
Takie zachęty - w formie wsparcia cenowego dla wytwarzania energii odnawialnej lub w formie zwolnień z podatków, które w
przeciwnym razie mogłyby mieć zastosowanie - odegrałyby rolę w zmniejszeniu kosztów spalania w przeszłości. Jednak fakt, że
spalanie odpadów nigdy nie jest całkowicie odnawialne, a działalność ta również uwalnia CO2 pochodzący z paliw kopalnych do
atmosfery (jak również mniej więcej równy ułamek CO2 pochodzenia niekopalnego), prowadzi do pytań o to, jak ograniczyć te
emisje poprzez opodatkowanie lub włączenie spalania do systemu ETS (tam, gdzie nie jest to jeszcze uwzględnione). W każdym
razie, wpływ nowych mocy spalania na szerszy system energetyczny będzie zależał od siły zobowiązań do przesunięcia produkcji
energii elektrycznej i ciepła z oparcia na paliwach kopalnych (i zapewnienia, że tam, gdzie paliwa kopalne są nadal używane,
większość emitowanego CO2 jest wychwytywana).[13]

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój w zakresie dostaw energii odnawialnej. Jednak w przypadku energii wiatrowej i
słonecznej, oferują one dostawy energii elektrycznej (i ciepła, w przypadku energii słonecznej), które zmieniają się w ciągu 24
godzin i w zależności od pory roku. W związku z tym, jeśli odnawialne źródła energii mają zostać włączone do koszyka
energetycznego, należy rozważyć dopasowanie podaży i popytu w przypadku tych zmiennych odnawialnych źródeł energii. Niektóre
paliwa są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwiej włączać i wyłączać (lub zwiększać lub zmniejszać podaż) w celu
dostosowania do popytu, i są one uważane za dyspozycyjne źródła dostaw, takie jak kapalne gaz lub węgiel lub źródła
niskoemisyjne, takie jak biomasa i energia wodna. W związku z tym w niektórych państwach członkowskich zwiększonej penetracji
przez źródła odnawialne może towarzyszyć pewne "dopasowanie" wykorzystania lokalnie dostępnych źródeł dyspozycyjnych,
przynajmniej do czasu, gdy dopasowanie to zostanie osiągnięte w lepszy sposób poprzez inteligentniejsze wykorzystanie energii,
zastosowanie magazynowania energii lub (prawdopodobnie) oba te rozwiązania (a nawet wtedy takie źródła dyspozycyjne będą
miały do odegrania pewną rolę). Integracja rynków energii elektrycznej w UE może pomóc w procesie zmniejszania intensywności
emisji dwutlenku węgla szybciej niż miałoby to miejsce w innym przypadku (między innymi poprzez umożliwienie bardziej
racjonalnego wykorzystania zmiennych źródeł energii odnawialnej w ramach zapotrzebowania obejmującego szerszy obszar
geograficzny).

Wnioski i zalecenia

Zrozumienie wpływu spalania odpadów na źródła zużycia energii nie jest całkowicie proste, a roszczenia są wysuwane w różnych
kierunkach: podczas gdy dziś politycznie atrakcyjne może być twierdzenie, że gaz jest wypierany, innego dnia zwolennicy spalania
będą twierdzić, że spalanie wypiera węgiel, co w ciągu ostatniej dekady stało się trudniejsze (jeśli nie niemożliwe) do utrzymania w
większości państw członkowskich.

Marginalne zmiany w ilości odpadów wykorzystywanych do wytwarzania energii w istniejących instalacjach należy
rozpatrywać zupełnie inaczej niż decyzje o inwestowaniu w nowe moce. W tym pierwszym przypadku, bez wyraźnej wizji
scenariusza alternatywnego w momencie planowania danego obiektu, najlepszym podejściem do scenariusza alternatywnego dla
instalacji wytwarzającej energię elektryczną może być (o ile wzrost jest trwały w czasie) rozważenie wpływu spalania odpadów na
stałe dostawy energii elektrycznej; jakie inne stałe źródła dostaw są wykorzystywane i jakie źródło może być preferencyjnie
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ograniczone w wyniku dodatkowej produkcji ze spalarni? W przypadku ciepła i istniejących sieci ciepłowniczych, kontrfaktyczny
scenariusz można skonstruować w podobny sposób.

W przypadku współspalania, rozważania wydają się być inne dla elektrowni i dla cementowni. Istotną kwestią dla elektrowni
węglowej niekoniecznie jest zastąpienie w zakładzie wartości kalorycznej z węgla wartością kaloryczną pochodzącą z odpadów.
Zakład i sieć energetyczna mogą podlegać szerszym ograniczeniom, które zachęcają do korzystania ze źródeł innych niż węgiel.
Wzrost wykorzystania odpadów w danym zakładzie może, w przybliżeniu, być postrzegany jako zastępujący wykorzystanie węgla,
ale w kontekście systemu może on wypierać inne źródła. W przypadku cementowni, w zależności od zachęt i ograniczeń, wypieranie
innych paliw alternatywnych może być prawdopodobnym scenariuszem alternatywnym (lub nie mniej prawdopodobnym niż
wypieranie konwencjonalnych paliw kopalnych).

Jeśli założymy, wobec braku lepszych informacji na temat specyfiki każdego obiektu i uznając, że jest mało prawdopodobne,
aby odzwierciedlało to średni miks "stałych źródeł" energii i ciepła, że to, co jest wypierane przez istniejące instalacje, jest
"średnim miksem" energii elektrycznej lub ciepła pochodnego, to szacujemy, że udział spalania polega na zmniejszeniu
zużycia gazu w UE-27 o 1,1% (lub około 2,5% poziomu importu gazu z Rosja w 2020 roku). Nie należy tego traktować jako
dodatkowego wkładu w to, co dzieje się obecnie: jest to oszacowanie wpływu istniejącego spalania na zużycie gazu w UE-27.

Argumenty przemawiające za  budową nowych obiektów muszą znaleźć się w kontekście pilnej potrzeby – w trybie pilnym
spotęgowanym przez obecny kryzys związany z rosyjską inwazją – dekarbonizacji energii i odpadów. Jak już wcześniej
podkreślaliśmy, przemawiałoby to za wprowadzeniem sortowania zmieszanych resztek odpadów przed spaleniem odpadów,
a także instalacjami MBP stabilizującymi odpady przed składowaniem. [14] Biorąc pod uwagę wpływ tego pierwszego na zdolność
spalarni do przetwarzania odpadów, potrzeba dodatkowej mocy jest zminimalizowana, podczas gdy staje się ona również coraz
mniej pożądana, ponieważ przemieszczona energia jest przeznaczona na nowe moce, zmniejsza intensywność emisji dwutlenku
węgla w obliczu nowych zobowiązań do rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych z wytwarzania energii. Należy również
wziąć pod uwagę, że czas na budowę nowych spalarni raczej nie będzie krótki, ponieważ nie zostały one jeszcze zaplanowane. W
perspektywie krótkoterminowej wydaje się zatem wysoce nieprawdopodobne, aby nastąpiło dodatkowe rozszezenie mocy
instalacji do spalania, podczas gdy w dłuższej perspektywie argumenty przemawiające za dodatkowymi mocami
produkcyjnymi pozostają słabe.

Być może najważniejszym zaleceniem, które z tego wynika, jest to, że chociaż niektóre niedobre decyzje mogą wymagać
podjęcia w perspektywie krótkoterminowej (w tym sensie, że oznaczają one tymczasowe złagodzenie zobowiązań do
realizacji celów związanych ze zmianą klimatu), nie ma sensu pozwalać, aby krótkoterminowe perturbacje, nawet duże,
wykoleiły plany dekarbonizacji energii. . Wręcz przeciwnie, szok ten może nawet stanowić sprawdzian rzeczywistości w tempie, w
jakim zmiany muszą być wprowadzane w wielu państwach członkowskich. Pomimo postępów poczynionych w zakresie zwiększania
produkcji energii ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych dostawy energii w UE są nadal w dużym stopniu uzależnione od dostaw
o wysokiej emisji dwutlenku węgla opartych na paliwach kopalnych. Kampanie mające na celu zaprzestanie używania lub
inwestowania w węgiel nie idą wystarczająco daleko, a nawet mogły skusić niektórych decydentów do wyobrażenia sobie, że
zwiększenie dostaw gazu, jako krok przejściowy w miarę wycofywania węgla, wystarczy do osiągnięcia celów związanych ze
zmianami klimatu. Tak nie jest.

Tak długo, jak możliwe jest podtrzymanie argumentu, że dodatkowe wytwarzanie ciepła lub energii z jakiegokolwiek źródła zawsze
wypiera wysokoemisyjne źródło energii, jest prawdopodobne, że nadal nie konfigurujemy polityki i rynków, aby zapewnić niezbędne
wyniki.  W rzeczywistości źródła te muszą zostać zmarginalizowane w takim stopniu, aby ich stopniowe wycofywanie było
zabezpieczone, a źródłami wypartymi nie były te, których upadek jest zabezpieczony regulacjami i zachętami, ale inne źródła, które
w przeciwnym razie zostałyby włączone jako część kombinacji w osiąganiu pożądanych celów.

Czas nie jest po naszej stronie. Nie mamy luksusu wielu cykli inwestycyjnych, w których możemy działać. Jeśli chodzi o okres
eksploatacji aktywów zasilanych paliwami kopalnymi, zmiany radykalne muszą być wprowadzane w okresie krótszym niż jeden cykl
inwestycyjny. Czas na dyskusję na temat "technologii przejściowych" minął; przyjęcie takich ścieżek prawdopodobnie zwiększy
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koszty, jeżeli cele związane ze zmianą klimatu mają zostać osiągnięte poprzez skuteczne "projektowanie" inwestycji w aktywa, które
mają utknąć na mieliźnie (ponieważ muszą). Bez wątpienia w ramach odpowiednio szybkiej, planowanej transformacji niektóre
aktywa będą rzeczywiście niedostatecznie  wykorzystywane, a decydenci polityczni mogą być zmuszeni do zaplanowania tego (i
zminimalizowania go poprzez racjonalne planowanie, a na poziomie UE dalszą poprawę integracji rynku), uznając,  że jest to cena,
którą warto zapłacić, odgrywając wiodącą rolę w zakresie zmian klimatu,  oraz zmniejszenie zależności od źródeł energii, na których
nie można polegaćw dobrej wierze. Zamiast rozważać rozbudowę zakładów, które bez CCUS są znaczącymi emitentami CO2 i które
nie zaczną funkcjonować w perspektywie krótkoterminowej ani nie będą łatwe do "wyłączenia", celem powinno być skupienie się na
zmniejszeniu zużycia energii (i wytwarzania odpadów) oraz maksymalizacji recyklingu materiałów, w tym poprzez stosowanie
sortowania odpadów zmieszanych przed spaleniem. Ten ostatni środek faktycznie doprowadziłby do zwiększenia zdolności
istniejących ułatwień do przetwarzania odpadów, gdyby było to konieczne.

Wreszcie, w związku z transformacją, UE powinna rozważyć ryzyko geopolityczne związane z dostawami produktów i
surowców, których wykorzystanie ma kluczowe znaczenie dla tych technologii, które będą potrzebne do wsparcia przejścia
Unii Europejskiej gospodarkę o zerowym poziomie netto. Byłoby niefortunne, delikatnie mówiąc, gdyby UE (i inne kraje) stały się
nadmiernie zależne od dostaw kluczowych materiałów na wąskiej bazie dostawców, mniej lub bardziej rzetelnych. Konieczna będzie
równowaga dostaw wewnątrz UE i wsparcie dla różnych źródeł dostaw spoza UE, a także rozwój przemysłu recyklingu, który opiera
się na wiedzy fachowej UE, aby zapewnić maksymalizację odzysku surowców krytycznych po zakończeniu ich pierwotnej
użyteczności.

Odwołania

[1]  FEAD (2022) Sektor gospodarowania odpadami nie jest w pełni wykorzystany do wytwarzania energii, komunikat prasowy z 27
lipca 2022, https://fead.be/position/the-waste-management-sector-is-not-at-its-full-capacity-of-producing-energy/

[2]  Oczywiście rodzi to pytanie,czy termin "odnawialny" jest w ogóle użyteczny: czy nie należy skupić się na intensywności emisji
dwutlenku węgla w źródłach energii, z których korzystamy? Termin "odnawialny" może być nadal przydatny: powinniśmy starać się
czerpać energię i materiały ze źródeł, które są zarówno niskoemisyjne, jak i nie zmniejszają zasobów kapitałowych, z których
czerpie się zasoby. Źródła nieodnawialne, z definicji, pobierają zasoby, które nie są zastępowane. Nawet niekopalny składnik
odpadów obejmuje materiały, które można uzyskać z działań, których nie można uznać za "odnawialne", czy to w sposobie
pozyskiwania drewna, czy też w rodzaju ekosystemu, z którego jest pozyskiwane.

[3]  W kontekście dyrektywy energetycznej RED trwają dyskusje na temat tego, czy dodatkowe kryteria powinny być stosowane w
obiektach takich jak spalarnie, w których na przykład wytwarzaniu energii uznawanej za odnawialną zawsze towarzyszy
wytwarzanie nieodnawialnej energii pochodzenia kopalnego (z powiązanymi konsekwencjami dla emisji dwutlenku węgla
pochodzących z paliw kopalnych).

[4]  Zobacz Break Free From Plastic i CIEL (2022) Winter is Coming: Plastic has to Go, Wrzesień 2022, https://www.ciel.
org/wp-content/uploads/2022/09/wrzesień-2022-CIEL-BFFP-Winter-is-coming-report.pdf .

[5]  Zob. na przykład D. Hogg (2022) The case for sorting recyclables before to landfill and incineration, Report for Reloop, czerwiec
2022; D. Hogg (2021) Rethinking the EU Landfill Target, Equanimator Report for Zero Waste Europe, październik 2021 r.

[6]  Należy jednak pamiętać, że zarówno ropa naftowa, jak i gaz są wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych w UE-27. Jako
nośnik energii w UE ropa naftowa jest ściślej powiązana z wykorzystaniem w transporcie, choć nie jest to jedyne wykorzystanie.
Około 1,8% produkcji energii elektrycznej brutto i ilość produkcji ciepła odpowiadająca 3% produkcji ciepła brutto pochodzi z ropy
naftowej i produktów ropopochodnych. Dla porównania, gaz stanowi około 20% dostaw brutto i jest odpowiedzialny za ogrzewanie
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odpowiadające prawie 5-krotności wytwarzania brutto ciepła pochodnego (większość ciepła wytwarzanego z gazu nie odbywa się
za pośrednictwem instalacji centralnych).

[7]  Prognos and CE Delft (2022) CO2 Reduction Potential in European Waste Management, Study for FEAD, CEWEP, Dutch Waste
Management Association and RDF Industry Group, styczeń 2022 r.

[8]  Cembureau (2022) Wojna na Ukrainie, repower UE i przemysł cementowy UE – podejmowanie zdecydowanych działań
politycznych w zmieniającym się kontekście geopolitycznym, April 2022.

[9]  Zobacz Cembureau (2022) Ceny energii – oświadczenie CEMBUREAU, 5 września 2022 r.,
https://cembureau.eu/media/peapvljn/220905-cembureau-statement-energy-prices-september-2022.pdf

[10] https://caobh-eventy.cz/konference_fead.html

[11]  Prognos and CE Delft (2022) CO2 Reduction Potential in European Waste Management, Study for FEAD, CEWEP, Dutch Waste
Management Association and RDF Industry Group, styczeń 2022 r.

[12]  Zobacz na przykład I. Muñoz i B. P. Weidema (2021) Przykład – Marginal Electricity in Denmark. Wersja: 2021-06-08.
www.consequential-lca.org

[13]  W przypadku spójnej ścieżki zerowej netto, wraz ze wzrostem podaży ze źródeł odnawialnych, których podaż jest zmienna,
paliwa kopalne mogą odgrywać rolę jako odpowiednie dyspozycyjne źródło energii. W zakresie, w jakim nadal to robią, być może
będą musiały być wyposażone w CCUS w przyszłości.

[14]  D. Hogg (2022) The case for sorting recyclables before to landfill and incineration, Report for Reloop, czerwiec 2022.
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Zero Waste Europe to europejska sieć społeczności, lokalnych liderów, ekspertów i
agentów zmian działających na rzecz eliminacji odpadów w naszym społeczeństwie.
Opowiadamy się za zrównoważonymi systemami i przeprojektowaniem naszych relacji z
zasobami, aby przyspieszyć sprawiedliwą transformację w kierunku zerowej ilości
odpadów z korzyścią dla ludzi i planety.

Zero Waste Europe z wdzięcznością przyjmuje pomoc finansową ze strony Unii
Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść tego materiału ponosi Zero Waste
Europe. Niekoniecznie odzwierciedla on opinię wyżej wymienionego fundatora. Funder nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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