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- 3 - COP21 SPECIFIC FEATURES 
COMPANIES ARE INVITED TO PLAY A ROLE IN THE UNITED NATIONS PROCESS 

o Launching of a “Positive Agenda for Climate” in order to involve in the UN process all 
non-state actors which participate to fighting climate change, notably the private 
sector. 

o Launching of a « Business Dialog »: to ensure that the policies that are needed to 
implement mitigation and adaptation solutions will be incorporated in the COP21 
agreement. 

o Leading companies are taking commitments with regards to fighting against 
climate change (GHG emission reduction targets, renewable energy consumption, 
fight against deforestation, etc.). 

o Recommendations are brought to governments in terms of regulation (putting a 
price on carbon), research and innovation (subsidies dedicated to disruptive 
technologies) or financing mechanisms. 

o Sector-wide initiatives which aim at increasing the efficiency of mitigation and 
adaptation strategies (renewables, short life climate pollutants, etc.). 

 

 

 

COMPANIES AS “SOLUTION PROVIDERS” 

INCREASE IN THE NUMBER OF PRIVATE SECTOR INITIATIVES 
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- 4 - COP21 FOR SUEZ ENVIRONNEMENT:  

 

o 2016 Roadmap objectives related to fighting climate change 

• Achieve a ratio of 2 tonnes of GHG emissions avoided for every tonne of GHG emissions produced 

(related to waste activities in Europe). 

• Reduce losses from drinking water networks to avoid wasting a volume of water equivalent to the annual 

consumption of a 2 million inhabitants city. 

o In 2014, SUEZ ENVIRONNEMENT was listed in the Carbon Disclosure Leadership Index 
(non-financial rating agency) 

AN ACTOR COMMITTED TO FIGHTING CLIMATE CHANGE 

PIONEERING A NEW CLIMATE-RESPONSIBLE MODEL OF GROWTH 

o Introduction of environmental performance criteria in commercial offers 

o Support to the World Bank declaration on putting a price on carbon (July 2014) 

o SE most senior executives are engaged on climate change issues: 

• JL Chaussade participated in the United Nations Climate Summit in NYC in September 2014 

• Participation of the Group in COP20 in Lima in December 2014 

o Public stance on climate change 

• Reconcile competitiveness  and climate change (Le Monde, September 23, 2014) 

• Circular Economy: a new hope for the planet (Les Echos, January 23, 2014) 
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- 5 - 
PUBLIC STANCE ON CLIMATE 
 JEAN-LOUIS CHAUSSADE OPINION COLUMN ON CLIMATE CHANGE 



Examples of solutions proposed by SUEZ ENVIRONNEMENT 
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- 7 - MITIGATION SOLUTIONS 

o Landfill methane diffuse emission capture 

o Energy efficiency in industrial processes, buildings and 
fleets of vehicles 

 

RENEWABLE ENERGY PRODUCTION 

GHG EMISSIONS CONTROL 

o Bioenergy landfill 

o Cogeneration 

o Biofuels 

o Solid recovered fuels 

 MATERIAL AND BIOLOGICAL RECOVERY 

o Sorting and recycling 

o Composting and spreading 

 

Plast’LAB 

(Le Pecq) 

 

Biovalsan 

(Strasbourg) 

 

Methane 

capture 

(Sonzay) 
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- 8 - ADAPTATION SOLUTIONS 

CONSUMPTION CONTROL AND SECURING RESOURCES 

RISKS ANTICIPATION 

ALTERNATIVE RESOURCES OFFER 

o Preliminary studies 

o Wastewater network overflows prevention 

Influx® 

 

o Smart technologies 

o Groundwater protection 

 

o Desalination 

o Reuse 

 

Aquadvanced™ 

 

SCIP 

(Shanghai) 

 



Implementation of solutions in the Czech Republic : 

 

Example of Ostravské Vodárny a kanalizace 
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Snižování emisí skleníkových 
plynů - příklady z praxe 



• Ostravské vodárny a kanalizace a.s. provozují 
vodovodní a kanalizační infrastrukturu pro jejího 
vlastníka Statutární město Ostravu 

• Výroba a rozvod vody 1054 km vodovodní sítě, 
odvedení a čištění odpadní vody 851 km kanalizační 
sítě 

• Průmyslová ostravská aglomerace dlouhodobě trpí 
zejména kvalitou ovzduší v důsledku zvýšené 
koncentrace jemných prachových části PM10, 
perzistentních organických látek a skleníkových 
plynů. 

• Obecný zájem na hledání  „čistějších“ zdrojů je  ještě 
silnější než jinde.  

   



Výroba tepla a elektrické energie z kalového bioplynu 

Při čištění odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-
Přívoze (ÚČOV) vzniká kal, který se stabilizuje ve vyhnívacích nádržích 
anaerobním vyhníváním.  

Při tomto procesu vzniká kalový plyn (bioplyn), který je uskladňován v 
membránovém plynojemu a následně využíván jako palivo v kogeneračních 
jednotkách.  



Výroba tepla a elektrické energie z kalového bioplynu 

Dvě kogenerační jednotky TEDOM řady Quanto D400 SP  s plynovými 
motory s generátory elektrické energie o výkonu 2 x 400 kW. 

Produkce 2014: 3,56 mil.m3 bioplynu, souběžná výroba tepla a el.energie 

Výroba el. energie:  5,84 mil. kWh kryje 53% celkové spotřeby ÚČOV 

Výroba tepla: 8, 78 mil. kWh, kryje celkovou spotřebu ÚČOV  

 



Výroba tepla a elektrické energie z kalového bioplynu 

Produkce CO2 na ÚČOV ze spalování bioplynu pro výrobu tepla ve srovnání 
s jinými palivy při stejném počtu MWh: 

 

 

Palivo Měrná produkce Množství CO2
 

Hnědé uhlí 0,36 t CO2/MWh 3 161 t CO2/ rok 

Bioplyn 0,20 t CO2/MWh 1 756 t CO2/rok 

Úspora 1405 t CO2/ rok 



Využití vozidel s pohonem na CNG  

Peugeot 301 – 2 ks (přestavba) 

VW Caddy – 5 ks (tovární výroba) 

Škoda Citigo – 1 ks (tovární výroba) 

V současné době se zabýváme také otázkou nákupu velkých nákladních vozidel 
nad 12,5t na palivo CNG. Zde by byla úspora v provozních nákladech i přínos pro 
životní prostředí  oproti osobním vozidlům velmi výrazná. 



Využití vozidel s pohonem na CNG  

Provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými či 
benzínovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především 
následujícími hodnotami (zdroj RWE): 
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Snížení emisí - zemní plyn/nafta (v %) 
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Snížení emisí - zemní plyn/benzín (v %) 



 

Thank you for your attention 
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