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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe o plnení v roku 2013: rozvoj a uplatňovanie technológií na zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého v Európe

(2013/2079(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 
o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 
85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 
2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (smernica o CCS)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. marca 2013 o budúcnosti zachytávania 
a ukladania CO2 v Európe (COM(2013) 180),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 27. marca 2013 s názvom Rámec pre politiku 
v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013) 169),

– so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ z decembra 2008,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20502,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2013),

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) je osvedčenou technológiou, 
ktorá môže znížiť emisie CO2 z priemyselných zdrojov a elektrární na fosílne palivá, ale 
vyžaduje demonštráciu v priemyselnom rozsahu na podporu inovácií a bezpečné 
znižovanie nákladov;

B. keďže Medzinárodná agentúra pre energiu predpovedá v priebehu nasledujúcich 20 rokov 
globálny nárast používania fosílnych palív a domnieva sa, že CCS je nevyhnutné na 
požadované zníženie emisií CO2 o 20 % do roku 2050;

C. keďže v roku 2007 si predsedovia vlád EÚ predsavzali do roku 2015 mať v prevádzke 12 
demonštračných elektrární s CCS, ale keďže ich finančná životaschopnosť závisí od 
vysokej ceny uhlíka, tieto ambície nie je možné realizovať;

D. keďže EÚ stráca svoje technologické vedenie v oblasti CCS a s jediným projektom, 
o ktorého finančnej podpore z programu NER300 sa uvažuje, a projektmi Európskeho 
energetického programu pre oživenie, ktoré boli ukončené alebo pozastavené, v súčasnosti 
nemá žiadnu účinnú politiku na podporu rozvoja hlavných projektov v oblasti CCS;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.
2 Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 75.
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Zvýšenie ambícií

1. uznáva, že nasadenie technológie CCS je potrebné, aby EÚ mohla splniť svoje očakávania 
v oblasti zníženia emisií uhlíka do roka 2050 pri čo najnižších nákladoch; potvrdzuje 
naliehavú potrebu pripraviť rad hlavných projektov s celým reťazcom CCS; uvedomuje si, 
že na napredovanie pri ich príprave sú okrem EÚ ETS potrebné ďalšie nástroje;

2. žiada Komisiu, aby navrhla cieľ v oblasti nasadenia CCS do roka 2020, ktorý by mal 
zahŕňať výrobu elektrickej energie z uhlia a zemného plynu a spektrum priemyselných 
odvetví; navrhuje ambíciu uviesť do prevádzky a začať stavať dostatočný počet projektov, 
ktoré spoločne zachytia a uložia 10 miliónov ton CO2 za rok;

Vedúca úloha členských štátov

3. uznáva, že nasadenie CCS nie je možné uskutočniť bez podpory členských štátov; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že len málo z nich podporuje uplatňovanie tejto 
technológie;

4. pripomína Komisii, že Parlament vyzval na prijatie právneho predpisu, ktorý by 
vyžadoval, aby každý členský štát vypracoval stratégiu znižovania emisií uhlíka do roka 
2050; navrhuje, aby sa tieto vnútroštátne plány aktualizovali každých päť rokov; očakáva, 
že členské štáty v nich uvedú, či a ako nasadia technológiu CCS; 

5. zdôrazňuje, že členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní transparentného 
toku príjmov, ako sú vstupné poplatky, určených na podporu výstavby a prevádzky 
hlavných projektov, aby si prevádzkovatelia mohli zaistiť návratnosť svojej investície, 
a v zavedení regulačných podmienok, ako sú záruky, že prví iniciátori elektrární CCS 
budú poskytovať elektrickú energiu pre oblasť základného zaťaženia;

Regulácia a financovanie zo strany EÚ

6. vyzýva Komisiu, aby navrhla vytvorenie fondu EÚ pre priemyselné inovácie z predaja 
600 miliónov kvót z EÚ ETS na podporu rozvoja hlavných projektov CCS, ďalších 
inovatívnych nízkouhlíkových technológií a opatrení na zníženie emisií CO2 v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach;

7. domnieva sa, že dlhodobá podpora CCS by sa mala zásadne odvodzovať od výroby 
a dovozu fosílnych palív zodpovedných za uvoľňovanie emisií CO2; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla od roku 2020 zaviesť systém, ktorý bude vyžadovať od podnikov zakúpenie 
osvedčení CCS, ktoré budú dokladom o ukladaní CO2 v rovnakom množstve, aké sa 
nachádza v ich výrobkoch;

8. všíma si rozhodnutie Európskej investičnej banky zakázať pôžičky na výstavbu elektrární 
na uhlie, ktoré budú vypúšťať viac než 550 g CO2/kWh; zdôrazňuje, že bez finančnej 
podpory rozvoja CCS bude mať zavedenie prísnych emisných noriem zásadný význam;

Preprava a úložiská

9. uznáva, že uprednostnením zoskupení priemyselných zariadení CCS obsluhovaných 
spoločnými potrubiami možno dosiahnuť významné finančné úspory; tvrdí, že od 
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prevádzkovateľov závodov nemožno očakávať, aby brali ohľad na budúce požiadavky 
iných zariadení, a preto by sa kmeňové potrubia, ktoré môžu prípadne odvádzať CO2
z početných zdrojov, mali budovať prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev; 
zdôrazňuje, že členské štáty zohrávajú priamu úlohu pri zaisťovaní zabezpečovania 
prepravy CCS a určovaní dostupnosti skladovacej infraštruktúry;

10. berie na vedomie tvrdenia, že v lokalite v Severnom mori by sa mohlo ukladať 100 
miliónov ton CO2 ročne do roka 2030 a 500 miliónov ton ročne do roka 2050; podporuje 
využitie finančných prostriedkov EÚ na stanovenie spoločného vymedzenia charakteru 
úložiska, identifikáciu geologického potenciálu úložísk v celej Európe, prípravu pilotných 
projektov a prípravu úložísk na ukladanie v komerčnom rozsahu;

11. vyzýva Komisiu, aby podporila a financovala výrobu európskeho atlasu úložísk CO2;

Zodpovednosť pri ukladaní

12. uznáva obavy potenciálnych staviteľov zariadení s CCS, že požiadavky smernice o CCS 
sa javia jednostranné, môžu vyžadovať, aby súkromné spoločnosti prevzali nadmernú 
zodpovednosť za ukladanie CO2 napriek tomu, že ich činnosť schvaľuje príslušný orgán 
členského štátu, a môžu výrazne odrádzať od investícií;

13. plne akceptuje požiadavku, že je nutné predchádzať náhodnému uvoľneniu CO2 z úložísk, 
domnieva sa však, že keď členský štát povolí úložisko a schváli podmienky jeho 
používania, musí zaň spoločne niesť zodpovednosť; trvá na tom, že podrobnosti tejto 
zodpovednosti by mali byť vecou rokovaní medzi potenciálnymi prevádzkovateľmi 
a príslušným orgánom;

14. poukazuje na to, že smernica o CCS poskytuje členským štátom veľkú pružnosť 
v určovaní finančnej zábezpeky poskytnutej prevádzkovateľmi CCS a obdobia do 
prenesenia zodpovednosti za zatvorené úložisko na príslušný orgán; navrhuje, aby členské 
štáty, ktoré sa usilujú podporovať rozvoj CCS, zohrávali väčšiu podnikateľskú úlohu 
a prevzali väčší podiel zodpovednosti v porovnaní so súčasným chápaním;

15. tvrdí, že požiadavka smernice o CCS, že v prípade úniku CO2 musia prevádzkovatelia 
odovzdať kvóty, nezohľadňuje nákladné úsilie potrebné na nápravu; obáva sa, že táto 
povinnosť kladie do cesty rozvoja CCS ďalšiu prekážku; vyzýva Komisiu, aby vo svojom 
posúdení smernice o CCS navrhla jej revíziu; 

Stav pripravený na zachytávanie a ukladanie

16. trvá na tom, že nie je viac prijateľné investovať do elektrární či priemyselných zariadení, 
pri ktorých je pravdepodobné vypúšťanie veľkého množstva CO2, bez zohľadnenia toho, 
ako sa toto množstvo v budúcnosti zníži;

17. poznamenáva, že členské štáty môžu rôznymi spôsobmi vyhodnotiť ustanovenia smernice 
o CCS, ktoré vyžadujú posúdenie možností zachytávania, prepravy a ukladania pred 
udelením prevádzkových licencií elektrárňam; 

18. vyzýva Komisiu, aby ako podmienku výstavby akýchkoľvek nových elektrární na fosílne 



PE516.832v01-00 6/9 PR\1001104SK.doc

SK

palivá a priemyselných zariadení produkujúcich vysoké emisie nad schválenú veľkosť 
navrhla primeranú prípravu na zavedenie technológie CCS s výnimkou elektrární 
určených na vyrovnávanie špičky a prípadov, keď členský štát splnil legislatívnu 
požiadavku na uverejnenie plánu, ako splní svoje ciele v oblasti znižovania emisií CO2 do 
roku 2050 bez použitia technológie CCS;

Zachytávanie a používanie uhlíka

19. víta rozličné iniciatívy na využívanie CO2 spôsobmi, ktoré znižujú jeho celkové emisie do 
atmosféry; obzvlášť naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila potenciál používania CO2 na 
zdokonalenie ťažby ropy a plynu v EÚ;

o

o o

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pred piatimi rokmi existovali veľké nádeje, že Európska únia je na ceste k tomu, aby sa stala 
svetovým lídrom v nasadzovaní technológie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS). 
Európska rada prijala nielen myšlienku uvedenia 12 demonštračných projektov CCS do 
prevádzky do roku 2015, ale podporila tiež návrh Európskeho parlamentu na mechanizmus 
financovania (NER300), pri ktorom sa zdalo, že pravdepodobne zabezpečí dostatočnú 
podporu verejného sektora na zaistenie výsledkov.

To všetko bolo dobré. Ak sa svetové emisie CO2 majú do roka 2050 dramaticky znížiť pri čo 
najnižších nákladoch, nasadenie technológie CCS bude mať zásadný význam. Je potrebné na 
obmedzenie emisií z veľkých priemyselných zariadení a môže umožniť ďalšie používanie 
fosílnych palív s výrazne obmedzenými dôsledkami z hľadiska globálneho otepľovania.

Žiaľ, z tohto pôvodného nadšenia sa zatiaľ neukázalo veľa výsledkov. Medzi prvými 
žiadateľmi v prvej fáze programu financovania NER300 bolo trinásť významných projektov 
v šiestich krajinách, no väčšina z nich bola buď stiahnutá, alebo nesplnili prísne, nepružné 
požiadavky, ktoré boli stanovené. V druhej fáze je spustený len jeden projekt (Spojené 
kráľovstvo – White Rose), ale zďaleka nie je isté, že požiadavky členského štátu a požiadavky 
Komisie budú v dostatočnom súlade, aby bolo možné prijať záväzok. Väčšina z 1 miliardy 
EUR uvoľnených na pilotné projekty CCS v roku 2009 prostredníctvom európskeho plánu na 
oživenie hospodárstva ostáva doteraz nepoužitá a nebude prerozdelená.

Technológia oddeľovania a zachytávania CO2 je k dispozícii od 30. rokov 20. storočia. 
Preprava CO2 potrubiami je bežná po celom svete. Bezpečnosť podzemného ukladania CO2
bola preukázaná, a to najmä v lokalite Sleipner, kde Nórsko od roku 1996 vstrekuje 1 milión 
ton CO2 ročne do horniny hlboko pod Severným morom bez akýchkoľvek známok 
neočakávaného pohybu. 

Jedna štúdia za druhou ukazujú, že technológia CCS bude lacnejšia na tonu zachyteného CO2
v porovnaní s veternou energiou na mori a slnečnou energiou, prečo teda táto technológia nie 
je prijímaná s väčším nadšením?

Doteraz najdôležitejším dôvodom je, že ani Európska únia, ani jej členské štáty nevytvorili 
obchodný model, ktorý podporuje súkromné investície. Zatiaľ čo stavitelia projektov energie 
z obnoviteľných zdrojov dostali finančné dotácie na účet odberateľov elektrickej energie, 
podpora CCS závisela takmer úplne od toho, aby cena kvót na emisie uhlíka bola taká vysoká, 
že investori budú hľadať alternatívu ich nakupovania vyhýbaním sa emisiám CO2. Hodnota 
z mechanizmu financovania NER300 bola tiež priamo závislá od ceny emisných kvót uhlíka, 
ktorých prepad bol preto dvojitým úderom pre nádeje na nasadenie CCS.

Niet pochýb, že cena emisných kvót uhlíka vo výške 60 – 70 EUR za tonu by výrazne znížila 
potrebu dotácií pre energiu z obnoviteľných zdrojov a stimulovala investície do CCS, takáto 
cena je však na mnoho rokov dopredu nepravdepodobná. Preto je potrebný alternatívny 
prístup. Spravodajca v tejto správe naznačuje smer, ktorým by bolo možné sa uberať, 
a opatrenia, ktoré budú potrebné.
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Zdôrazňuje, že ak sa má technológia CCS rozvíjať, bude mať zásadný význam finančná 
podpora zo strany členských štátov. Aj keď žiadny členský štát nemusí túto technológiu prijať 
proti svojej vôli, spravodajca spochybňuje predpoklad, že vlády všetkých krajín EÚ vedia, 
ako dosiahnu svoje ciele v oblasti zníženia emisií CO2 do roka 2050, alebo že posúdili úlohu, 
ktorú by CCS mohlo pri tom zohrávať. Čiastočne aj z tohto dôvodu zdôrazňuje, že v právnych 
predpisoch EÚ by sa malo vyžadovať, aby každý členský štát uverejnil indikatívnu stratégiu 
obsahujúcu vysvetlenie, ako dosiahnu ciele na rok 2050. 

Nie je možné nechať všetko na súkromný sektor. Členské štáty, ktoré si uvedomujú potenciál 
CCS, by mali byť pripravené zohrávať aktívnu úlohu v realizovaní jej vývoja. Budú musieť 
zabezpečiť finančné mechanizmy, ako sú vstupné poplatky podobné ako v prípade podpory 
energie z obnoviteľných zdrojov. Môžu potrebovať pomoc pri výstavbe potrubnej siete a pri 
identifikácii a príprave úložísk. Môže byť tiež potrebné, aby prevzali iniciatívu v presviedčaní 
skeptickej verejnosti o tom, že ukladanie CO2 predstavuje menšie riziko než mnohé iné 
priemyselné činnosti. Budú musieť prevziať podiel finančnej zodpovednosti v prípade, ak na 
úložisku, ktoré schválili, nastanú problémy.

Hoci členské štáty by mali zohrávať vedúcu úlohu, vždy sa akceptovalo, že EÚ by mala 
kolektívne zohrávať úlohu v stimulovaní rozvoja CCS a zaisťovaní šírenia poznatkov 
v prospech všetkých. V súčasnej situácii EÚ už nemá na to zavedenú účinnú politiku.

Spravodajca navrhuje, aby sa schválil cieľ pre EÚ, ktorý pomôže sústrediť sa na podporu 
použitia určitej časti existujúcich obmedzených finančných prostriedkov, ktoré môžu byť 
k dispozícii na dosiahnutie tohto cieľa. Tvrdí, že je jednoducho nutné podporiť vypracovanie 
radu hlavných projektov CCS, ak sa majú podporiť inovácie, znížiť náklady a ak sa táto 
technológia má stať akceptovanou ako životaschopná možnosť. Navrhuje skromný cieľ do 
roku 2020 uviesť do prevádzky alebo začať stavať dostatočný počet projektov CCS, ktorý 
umožní ukladanie 10 miliónov ton CO2 ročne. To je jedna pätina globálneho cieľa pre 
uvedený rok navrhovaného Medzinárodnou agentúrou pre energiu.

V krátkodobom horizonte bude potrebný ďalší zdroj financovania. Spravodajca sa prihovára 
za vytvorenie fondu pre priemyselné inovácie z predaja emisných kvót uhlíka. Tieto zdroje by 
mohli byť k dispozícii nielen na podporu CCS, ale aj na prípravu inovatívnych projektov 
energie z obnoviteľných zdrojov a prostriedkov na znižovanie emisií CO2 v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach.

Európska komisia očakáva, že do roka 2035 sa technológia CCS stane samostatne 
životaschopnou, ale pokiaľ ide o fázu pred komercializáciou po roku 2020, spravodajca sa 
domnieva, že zdrojom finančnej podpory by mali byť fosílne palivá, z ktorých emisie CO2
vznikajú. Odporúča vytvoriť systém osvedčení CCS podľa vzoru britského systému záväzkov 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov alebo švédskeho a nórskeho systému osvedčovania. 
Odporúča, aby sa povinnosť mať viacero osvedčení CCS vzťahovala osobitne na výrobcov 
a dovozcov fosílnych palív. 

Ak by sa nesprístupnila finančná podpora CCS, inou alternatívou by bol regulačný prístup. 
Spravodajca uprednostňuje vyhnutie sa zavádzaniu prísnych emisných noriem, akceptuje 
však, že aj tie môžu zohrávať určitú úlohu.
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Európsky parlament získal v roku 2008 kredit za navrhnutie finančného mechanizmu na 
podporu CCS, ktorý zaistil podporu Rady a Komisie. Spravodajca dúfa, že poslanci EP znova 
prevezmú iniciatívu a že v tejto správe Parlament navrhne prostriedky na zaistenie uplatnenia 
technológie, ktorá bude zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti hrozbe globálneho otepľovania.


