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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu o izvajanju za leto 2013: razvoj in izvajanje tehnologije zajemanja in 
shranjevanja CO2 v Evropi

(2013/2079(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 
85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (direktiva CCS)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 o prihodnosti zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida v Evropi (COM(2013)0180),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Okvir 
podnebne in energetske politike do leta 2030“ (COM(2013)0169),

– ob upoštevanju svežnja EU za podnebne spremembe in energijo iz decembra 2008,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20502,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2011),

A. ker je zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS) preizkušena tehnologija, ki 
lahko znatno zmanjša emisije CO2 iz industrijskih virov in elektrarn na fosilna goriva, 
vendar pa je za spodbujanje inovacij in zagotovitev zmanjšanja stroškov potrebna 
predstavitev v industrijskem merilu;

B. ker Mednarodna agencija za energijo napoveduje, da se bo uporaba fosilnih goriv v 
naslednjih 20 letih povečala po vsem svetu, in meni, da je tehnologija CCS potrebna za 
zagotovitev skoraj 20 % potrebnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050;

C. ker so si voditelji vlad EU leta 2007 zadali cilj, da bo do leta 2015 obratovalo do 12 
predstavitvenih obratov CCS, vendar tega cilja, glede na to, da je bila finančna 
upravičenost teh obratov odvisna od visoke cene ogljika, sedaj ni mogoče uresničiti;

D. ker EU izgublja svojo vodilno vlogo na področju tehnologije CCS in trenutno nima 
učinkovite politike za spodbujanje razvoja vodilnih projektov CCS, saj je v fazi 
preučevanja za pridobitev financiranja v okviru programa NER300 samo še en projekt, 
projekti v okviru Evropskega energetskega programa za oživitev pa so bili ustavljeni ali 

                                               
1 UL L140, 5.6.2009, str. 114.
2 UL C 251 E, 31.8.2013, str. 75.
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prekinjeni; 

Zvišanje ciljev

1. priznava, da je uporaba tehnologije CCS potrebna, da bi EU uresničila svoje cilje na 
področju nizkih emisij ogljika za leto 2050 z najmanjšimi možnimi stroški; potrjuje, da je 
nujno treba razviti več vodilnih projektov s celotno verigo CCS; ocenjuje, da so za 
spodbujanje njihovega razvoja poleg sistema EU za trgovanje z emisijami potrebni še 
dodatni instrumenti;

2. poziva Komisijo, naj predlaga cilj za uporabo tehnologije CCS do leta 2020, ki naj 
vključuje proizvodnjo električne energije na podlagi premoga in plina ter številne 
industrijske sektorje; predlaga, da se zastavi cilj vzpostavitve zadostnega števila 
obratujočih projektov in projektov v gradnji, ki bodo skupaj zajemali in shranjevali 10 Mt 
CO2 letno;

Vodilna vloga držav članic

3. priznava, da tehnologije CCS ni mogoče razvijati brez podpore držav članic; izraža 
obžalovanje, da jih je tako malo spodbujalo uporabo te tehnologije;

4. opozarja Komisijo, da je Parlament pozval k pripravi zakonodaje, ki od posameznih držav 
članic zahteva, da izdelajo strategijo za nizke emisije ogljika do leta 2050; predlaga, da se 
ti nacionalni načrti posodobijo vsakih pet let; pričakuje, da bo v njih navedeno, ali in kako 
morajo zadevne države članice uporabljati tehnologijo CCS;  

5. poudarja, da imajo države članice ključno vlogo pri zagotavljanju preglednega toka 
prihodkov, kot so zagotovljene odkupne cene, da podprejo gradnjo in obratovanje vodilnih 
projektov ter upravljavcem zagotovijo donosnost njihovih naložb, kot tudi pri uvedbi 
regulativnih zahtev, kot so zagotovila, da bodo prve elektrarne CCS na trgu proizvajale 
pasovno električno energijo;

Predpisi in financiranje EU

6. poziva Komisijo, naj predlaga ustanovitev sklada EU za industrijske inovacije na podlagi 
prodaje 600 milijonov emisijskih kuponov v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, 
da bi podprli razvoj vodilnih projektov CCS, druge inovativne nizkoogljične tehnologije 
in ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 energijsko intenzivnih panog;

7. meni, da bi dolgoročna podpora tehnologiji CCS morala v največji meri izhajati iz 
proizvodnje in uvoza fosilnih goriv, ki povzročajo izpust CO2; poziva Komisijo, naj 
predlaga, da se od leta 2020 dalje uvede sistem, ki zahteva nakup certifikatov CCS, s 
pomočjo katerih se dokaže shranjevanje količine CO2, ki je sorazmerna s količino, 
vsebovano v proizvodih;

8. opozarja na odločitev Evropske investicijske banke, da prepove posojila za gradnjo 
termoelektrarn, ki bodo v ozračje izpuščale več kot 550 g CO2/kWh; poudarja, da bo ob 
odsotnosti finančne podpore za razvoj tehnologije CCS uvedba strogih standardov 
emisijskih vrednosti bistvenega pomena;
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Transport in območja za shranjevanje

9. priznava, da je veliko denarja mogoče prihraniti z dajanjem prednosti grozdom 
industrijskih obratov s tehnologijo CCS, ki jih oskrbujejo skupni cevovodi; meni, da od 
upravljavcev elektrarn ni mogoče pričakovati, da bi upoštevali prihodnje zahteve drugih 
obratov, zato bi bilo treba magistralne cevovode, ki bi po potrebi lahko služili za transport 
CO2 iz številnih virov, pogosto razviti v okviru partnerstev med javnim in zasebnim 
sektorjem; poudarja, da imajo države članice neposredno vlogo pri zagotavljanju 
transporta CCS in določanju razpoložljivosti infrastrukture za shranjevanje;

10. ugotavlja, da bi bilo v severnomorskem vozlišču do leta 2030 mogoče shranjevati 100 
milijonov ton CO2 letno, do leta 2050 pa 500 milijonov ton letno; podpira uporabo 
skladov EU za določitev skupne opredelitve značaja območja shranjevanja, opredelitev 
geološkega potenciala lokacij shranjevanja po Evropi, razvoj pilotnih projektov in 
pripravo območij za shranjevanje na komercialni ravni; 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja in financira izdelavo evropskega atlasa območij za 
shranjevanje CO2;

Odgovornost za shranjevanje

12. priznava pomisleke potencialnih razvijalcev tehnologij CCS, da so zahteve direktive CCS 
videti enostranske, da od zasebnih podjetij lahko zahtevajo, da sprejmejo čezmerno 
odgovornost za shranjevanje CO2, čeprav njihovo delo odobri pristojni organ zadevne 
države članice, in bi lahko imele tudi velik odvračilni učinek za naložbe;

13. se povsem strinja, da je treba vsak nenamerni izpust CO2 iz območja shranjevanja 
preprečiti, vendar meni, da si morajo države članice, potem ko odobrijo območje 
shranjevanja in pogoje za njegovo uporabo, odgovornost deliti; odločno poudarja, da bi 
morale biti podrobnosti takšne odgovornosti predmet pogajanja med potencialnimi 
upravljavci in pristojnim organom;

14. poudarja, da direktiva CCS državam članicam zagotavlja veliko prožnost pri določanju 
finančne varnosti, ki jo morajo zagotoviti upravljavci CCS, in obdobja, ob koncu katerega 
se odgovornost za zaprto območje shranjevanja prenese na pristojni organ; meni, da bodo 
države članice, ki si prizadevajo za spodbujanje razvoja tehnologije CCS, morale imeti 
bolj podjetno vlogo in sprejeti večji delež odgovornosti, kakor sedaj menijo, da ga morajo;

15. predlaga, da zahteva iz direktive CCS, da morajo upravljavci v primeru uhajanja CO2
predati pravice, ne upošteva potrebnih dragih prizadevanj za sanacijo; izraža bojazen, da 
je takšna obveznost dodatna ovira na poti k razvoju tehnologije CCS;  poziva Komisijo, 
naj v svoji oceni direktive CCS predlaga spremembo;  

Stanje pripravljenosti za zajemanje in shranjevanje

16. odločno poudarja, da ni več sprejemljivo vlagati v elektrarne ali industrijske obrate, za 
katere je verjetno, da bodo v ozračje izpuščali velike količine CO2, ne da bi pomislili, 
kako bi ta izpust v prihodnje zmanjšali; 

17. ugotavlja, da lahko države članice na različne načine ocenijo določbe direktive CCS, ki
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zahtevajo, da se pred podelitvijo dovoljenja za obratovanje elektrarne opravi ocena 
zmogljivosti za zajemanje, transport in shranjevanje; 

18. poziva Komisijo, naj predlaga, da postane ustrezna priprava za uvedbo tehnologije CCS 
pogoj za gradnjo vseh novih elektrarn na fosilna goriva in industrijskih obratov z visokimi 
emisijami, ki presegajo določeno velikost, razen v primeru koničnih elektrarn za 
zagotavljanje električne energije v obdobjih največjega povpraševanja ali če država 
članica izpolnjuje zakonodajno zahtevo po objavi načrta, v katerem prikaže, kako bo svoje 
cilje zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050 dosegla brez uporabe tehnologije CCS; 

Zajemanje in uporaba ogljikovega dioksida

19. pozdravlja razne pobude za uporabo CO2 na načine, ki zmanjšujejo splošne emisije v 
ozračje; zlasti poziva Komisijo, naj čim prej oceni potencial uporabe CO2 za izboljšanje 
črpanja nafte in plina znotraj EU;

o

o o

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Pred petimi leti je vse kazalo na to, da bo Evropska unija v svetu zavzela vodilno vlogo na 
področju uvedbe zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS).  Evropski svet ni le 
sprejel zamisli, da bo do leta 2015 obratovalo do 12 predstavitvenih projektov CCS, ampak je 
podprl tudi predlog Evropskega parlamenta za mehanizem financiranja (NER300), za 
katerega je kazalo, da bi lahko zagotovil zadostno podporo javnega sektorja za uresničitev te 
zamisli. 

Vse to je imelo plemenit namen. Za korenito zmanjšanje svetovnih emisij CO2 do leta 2050 z 
najnižjimi možnimi stroški bo uporaba tehnologije CCS bistvenega pomena. Potrebna je za 
omejitev emisij večjih industrijskih obratov in lahko omogoči nadaljnjo uporabo fosilnih 
goriv s precej manjšimi posledicami z vidika globalnega segrevanja.

Žal pa je od tega začetnega navdušenja ostalo le malo. Na prvi razpis za financiranje iz 
programa NER300 se je prijavilo trinajst velikih projektov v šestih državah, vendar pa jih je 
bila večina umaknjena ali pa niso izpolnjevali strogih in neprožnih zahtev razpisa. V ožjem 
izboru je sedaj le en projekt (Združeno kraljestvo – „Bela vrtnica“), vendar še zdaleč ni 
gotovo, da se bodo zahteve države članice in zahteve Komisije dovolj uskladile za prevzem 
obveznosti.  Medtem pa je večji del 1 milijarde EUR, ki je bila leta 2009 dana na razpolago za 
pilotne projekte CCS v okviru Evropskega programa za oživitev gospodarstva , še neporabljen 
in ne bo prerazporejen.

Tehnologija za ločevanje in zajemanje CO2 je na voljo že od 30. let prejšnjega stoletja. 
Transport CO2 po cevovodu je nekaj vsakdanjega po vsem svetu. Varnost podzemnega 
shranjevanja CO2 je bila dokazana, med drugim tudi na plinskem polju Sleipner, kjer 
Norveška od leta 1996 v kamnine globoko pod Severnim morjem vbrizgava milijon ton CO2
letno, pri čemer ni znakov nepričakovanih premikov slednjega. 

Študija za študijo kaže, da bo tehnologija CCS na tono preprečenih emisij CO2 cenejša od 
energije vetra na morju in sončne energije, zato ni jasno, zakaj ta tehnologija ni sprejeta z 
večjim navdušenjem. 

Daleč največji razlog za to je, da Evropska unija in njene države članice niso ustvarile 
poslovnega modela, ki bi spodbujal zasebne naložbe. Medtem ko so razvijalci energije iz 
obnovljivih virov prejeli subvencije v gotovini z dovoljenjem porabnikov električne energije, 
je bilo spodbujanje tehnologije CCS skoraj v celoti odvisno od pravic do emisij CO2, ki bi 
morale biti tako drage, da bi vlagatelji iskali alternativo nakupovanju le-teh z zagotavljanjem 
preprečevanja emisij CO2.  Tudi vrednost mehanizma financiranja NER300 je bila odvisna 
neposredno od cene ogljikovega dioksida, zato je padec slednje zadal dvojni udarec upanju na 
uporabo tehnologije CCS.

Cena ogljikovega dioksida 60–70 EUR na tono bi nedvomno močno zmanjšala potrebo po 
subvencijah za obnovljive vire energije in spodbudila naložbe v tehnologijo CCS, vendar pa 
ta cena po vsej verjetnosti še mnogo let ne bo dosežena. Potreben je alternativni pristop. 
Poročevalec v tem poročilu predstavlja možno usmeritev tega pristopa in ukrepe, ki bodo 
potrebni.
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Poudarja, da bo politična in finančna podpora s strani držav članic bistvenega pomena za 
razvoj tehnologije CCS. Čeprav nobeni državi članici te tehnologije ni treba sprejeti proti 
njeni volji, poročevalec postavlja pod vprašaj vsakršno domnevo, da vse vlade EU vedo, kako 
bodo dosegle svoje cilje zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050, ali da se zavedajo vloge, ki bi jo 
pri tem lahko imela tehnologija CCS. Delno iz tega razloga poudarja, da bi zakonodaja EU 
morala od vseh držav članic zahtevati, da objavijo okvirno strategijo, v kateri razložijo, kako 
bodo dosegle cilj za leto 2050. 

Vsega ni mogoče prepustiti zasebnemu sektorju. Države članice, ki se zavedajo potenciala 
tehnologije CCS, bi morale biti pripravljene imeti dejavno vlogo pri spodbujanju njenega 
razvoja. Zagotoviti bodo morale finančne mehanizme, kot so zagotovljene odkupne cene na 
ravni zneskov, plačanih v podporo energiji iz obnovljivih virov. Morda bodo morale 
sodelovati pri gradnji plinovodnega omrežja ter pomagati pri iskanju in pripravi območij 
shranjevanja.  Morda bodo morale prevzeti pobudo pri prepričevanju skeptične javnosti, da je 
shranjevanje CO2 manj nevarno kot marsikatera druga industrijska dejavnost. V primeru, da 
pride do težav na območju shranjevanja, ki so ga same odobrile, bodo morale sprejeti del 
finančne odgovornosti. 

Čeprav naj bi države članice imele vodilno vlogo, je vedno veljalo, da bi EU pri spodbujanju 
razvoja tehnologije CCS in zagotavljanju, da se skupno znanje uporablja v korist vseh, morala 
delovati kolektivno. Vendar pa EU nima več učinkovite politike, da bi to lahko počela.

Poročevalec meni, da bi bilo treba določiti skupni cilj EU, da se osredotočijo misli in 
spodbudi uporaba dela omejenih obstoječih sredstev, ki so morda na voljo za dosego tega 
cilja.  Poudarja, da za spodbuditev inovacij in zmanjšanje stroškov ter da se zagotovi, da bo ta 
tehnologija sprejeta kot možnost, ki je sposobna preživetja, enostavno moramo podpreti 
razvoj številnih vodilnih projektov CCS. Predlaga skromen cilj, da se do leta 2020 vzpostavi 
zadostno število obratujočih projektov CCS ali projektov CCS v gradnji, ki bodo omogočili 
shranjevanje 10 milijonov ton CO2 letno.  To je le petina svetovnega letnega cilja, ki ga je 
predlagala Mednarodna agencija za energijo. 

Kratkoročno bo potreben dodaten vir financiranja. Poročevalec se zavzema za ustanovitev 
sklada za industrijske inovacije iz prodaje pravic do emisij CO2. Ta sredstva bi lahko bila na 
razpolago za podporo tehnologije CCS, pa tudi za razvoj projektov inovativne energije iz 
obnovljivih virov in ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 energijsko intenzivnih panog.

Evropska komisija pričakuje, da bo tehnologija CCS postala sposobna samostojnega 
preživetja do leta 2035, v fazi pred trženjem po letu 2020 pa bi po mnenju poročevalca vir 
finančne podpore morala biti fosilna goriva, iz katerih izvirajo emisije CO2. Priporoča, da se 
oblikuje sistem certificiranja CCS po vzoru „obveznosti uporabe obnovljivih virov energije“ 
iz Združenega kraljestva ali švedsko-norveškega sistema certificiranja. Meni, da bi obveznost 
nakupa številnih certifikatov CCS morala veljati zlasti za proizvajalce in uvoznike fosilnih 
goriv.  

Alternativa finančni podpori, v primeru ko slednja ni na razpolago, bi bil regulativni pristop. 
Poročevalec bi se uvedbi strogih standardov za vrednosti emisij raje izognil, vendar se strinja, 
da bo to morda vseeno potrebno. 
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Evropski parlament si je leta 2008 s predlaganjem finančnega mehanizma v podporo 
tehnologiji CCS zaslužil pohvalo in si zagotovil podporo Sveta in Komisije. Poročevalec 
izraža upanje, da lahko evropski poslanci ponovno prevzamejo pobudo in da bo Parlament v 
tem poročilu predlagal ukrepe za zagotovitev uporabe tehnologije, ki ima ključno vlogo v 
boju proti grožnji globalnega segrevanja.


