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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapport om genomförandet 2013: Utveckling och tillämpning av teknik för 
avskiljning och lagring av kol i Europa
(2013/2079(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 
2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 
2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/20061 (CCS-direktivet),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 om framtiden för 
avskiljning och lagring av koldioxid i Europa (COM(2013)0180),

– med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram 
till 2030 (COM(2013)0169),

– med beaktande av EU:s klimat- och energipaket från december 2008,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20502,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en erkänd teknik som avsevärt kan minska 
koldioxidutsläppen från industriella källor och kraftverk som drivs med fossilt bränsle 
men det krävs demonstrationsanläggningar i industriell skala för att främja innovation och 
säkra kostnadsminskningar.

B. Internationella energiorganet förutspår en ökad global användning av fossila bränslen de 
kommande 20 åren och menar att CCS-tekniken och kan bidra med nästan 20 procent av 
den minskning av koldioxidutsläppen som krävs före 2050.

C. EU:s regeringschefer drog 2007 upp planer på att ha upp till 12 CCS-
demonstrationsanläggningar i drift före 2015, men eftersom anläggningarnas finansiella 
hållbarhet var avhängig av ett högt koldioxidpris kan de i nuläget inte genomföras.

D. EU håller på att tappa den tekniska ledningen inom CCS-tekniken – för närvarande finns 
det bara planer på ett projekt med NER300-finansiering, och projekt under 
återhämtningsprogrammet har lagts ner eller på is – och har i dag ingen effektiv politik för 
att främja utvecklingen av CCS-flaggskeppsprojekt.

                                               
1 EUT L140, 5.6.2009, s. 114.
2 EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 75.



PE516.832v01-00 4/9 PR\1001104SV.doc

SV

Högre ambitionsnivå

1. Europaparlamentet konstaterar att utbyggnaden av CCS-anläggningar är nödvändig för att 
EU på billigast möjliga sätt ska kunna möta sina utfästelser om sänkta koldioxidutsläpp 
till 2050. Parlamentet bekräftar det brådskande behovet att utveckla en uppsättning 
CCS-flaggskeppsprojekt som integrerar hela kedjan. Parlamentet bedömer att det förutom 
EU:s utsläppshandelssystem behövs ytterligare instrument för att driva på utvecklingen av 
dem.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett 2020-mål för utbyggnaden av 
CCS-anläggningar som bör omfatta kol- och gaskraftverk och en rad industrisektorer. 
Parlamentet föreslår att man sätter som mål att ha både ett tillräckligt antal projekt i drift 
och under konstruktion för att kunna avskilja och lagra 10 miljoner ton koldioxid varje år.

Medlemsstaternas ledande roll

3. Europaparlamentet erkänner att CCS-utvecklingen inte kan ske utan stöd från 
medlemsstaterna. Parlamentet beklagar att tillämpningen av tekniken har uppmuntrats av 
så få.

4. Europaparlamentet påminner kommissionen om att parlamentet har efterlyst lagstiftning 
som ålägger medlemsstaterna att ta fram en strategi för minskade koldioxidutsläpp före 
2050. Parlamentet föreslår att dessa nationella färdplaner uppdateras var femte år. 
Parlamentet förutsätter att de klargör om och hur de berörda medlemsstaterna ska bygga ut 
CCS. 

5. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna har en nyckelroll att spela när det 
gäller att tillhandahålla ett öppet inkomstflöde, såsom inmatningspris, till stöd för 
konstruktion och drift av flaggskeppsprojekten samtidigt som operatörerna ges möjlighet 
att säkra avkastningen på sina investeringar, samt när det gäller att introducera 
lagstiftningskrav, såsom garantier för att de första CCS-anläggningarna producerar 
baslastel.

EU:s lagstiftning och finansiering

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå inrättandet av en industriell 
innovationsfond i unionen från försäljningen av 600 miljoner utsläppsrätter från EU:s 
system för handel med utsläppsrätter till stöd för utvecklingen av CCS-
flaggskeppsprojekt, andra innovativa tekniska lösningar med låga koldioxidutsläpp, samt 
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från energiintensiva industrier.

7. Europaparlamentet menar att stödet för CCS på längre sikt huvudsakligen bör komma från 
produktion och import av de fossila bränslen som ligger bakom koldioxidutsläppen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att från 2020 införa ett 
system som kräver inköp av CCS-certifikat som bevisar att lagring av koldioxid sker i 
proportion till den mängd som ingår i produkterna.

8. Europaparlamentet noterar Europeiska investeringsbankens beslut om att förbjuda lån för 
konstruktion av kolkraftverk som släpper ut mer än 550 g koldioxid per kWh. Parlamentet 
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betonar att utan finansiellt stöd till utvecklingen av CCS kommer införandet av stränga 
utsläppsnormer att vara avgörande.

Transport och lagringsplatser

9. Europaparlamentet erkänner att betydande ekonomiska besparingar kan göras genom att 
prioritera kluster av CCS-industrianläggningar som betjänas av gemensamma 
rörledningar. Parlamentet menar att anläggningsoperatörer inte kan förväntas ta hänsyn till 
framtida krav från andra anläggningar och föreslår därför att gemensamma rörledningar 
som så småningom kan komma att innehålla koldioxid från flera källor i de flesta fall bör 
utvecklas genom partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn. Parlamentet 
understryker att medlemsstaterna har en direkt roll att spela när det gäller att säkra 
tillhandahållandet av transport och fastställa tillgängligheten av lagringsinfrastruktur i 
samband med avskiljning och lagring av koldioxid.

10. Europaparlamentet noterar påståendena om att en Nordsjöhubb kunde tillhandahålla 
lagring för 100 miljoner ton koldioxid årligen före 2030 och 500 miljoner ton före 2050. 
Parlamentet stöder användningen av unionsfinansiering för att fastställa en enhetlig 
definition av en lagringsplats egenskaper, identifiera den geologiska potentialen för 
lagringsplatser runtom i Europa, utveckla pilotprojekt samt för att förbereda 
lagringsplatser i industriell skala.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja och finansiera framtagandet av en 
europeisk atlas över lagringsplatser för koldioxid.

Lagringsplikt

12. Europaparlamentet erkänner oron hos potentiella utvecklare av CCS-teknik över att 
kraven i CCS-direktivet förefaller ensidiga, att de kan komma att ålägga privata företag 
alltför stor lagringsplikt för koldioxid trots att deras insatser godkänts av en medlemsstats 
behöriga myndighet, samt att de kan verka som ett betydande avskräckningsmedel mot 
investeringar.

13. Europaparlamentet medger till fullo att varje oavsiktligt utsläpp av koldioxid från en 
lagringsplats måste förhindras, men menar att medlemsstaterna måste dela ansvaret så fort 
de har godkänt en lagringsplats och villkoren för dess användning. Parlamentet insisterar 
på att detaljerna för detta ansvar bör vara föremål för förhandlingar mellan potentiella 
operatörer och den behöriga myndigheten.

14. Europaparlamentet påpekar att CCS-direktivet ger medlemsstaterna ett stort 
manöverutrymme att fastställa den ekonomiska säkerheten som CCS-operatörerna ska 
tillhandahålla samt den tid som ska förlöpa innan ansvaret för en nedlagd lagringsplats 
överförs till behörig myndighet. Parlamentet föreslår att de medlemsstater som vill främja 
CCS-utvecklingen bör inta en tydligare entreprenörsroll och axla en större del av ansvaret 
än vad som är fallet nu.

15. Europaparlamentet anser att CCS-direktivets krav på att operatörer vid koldioxidläckage 
måste överlämna utsläppsrätter inte tar hänsyn till de kostsamma avhjälpande åtgärder 
som behöver vidtas. Parlamentet befarar att denna skyldighet reser ytterligare ett hinder 
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mot utvecklingen av CCS. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring i 
sin översyn av CCS-direktivet. 

Avskiljning och lagringsfärdig status

16. Europaparlamentet menar på att det inte längre är godtagbart att investera i kraftverk eller 
industrianläggningar som förväntas släppa ut stora mängder koldioxid utan att ta hänsyn 
till hur utsläppen ska kunna minskas i framtiden.

17. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna har rätt att på olika sätt granska de 
bestämmelser i CCS-direktivet som kräver att bedömning av avskiljning, transport och 
lagring ska göras innan kraftverk tilldelas driftslicenser. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att göra det till ett 
villkor vid byggandet av anläggningarna att lämpliga förberedelser inför genomförandet 
av CCS-tekniken görs för alla nya kraftverk som drivs med fossila bränslen och för 
industrianläggningar med höga utsläpp över en överenskommen storlek, förutom när det 
gäller minskning av efterfrågetoppar på el eller när en medlemsstat har följt det rättsliga 
kravet att offentliggöra en färdplan som visar hur den ska möta målet att minska 
koldioxidutsläppen till 2050 utan att använda CCS.

Avskiljning och användning av koldioxid

19. Europaparlamentet välkomnar de olika initiativen för att använda koldioxid på sätt som 
generellt minskar utsläppen i atmosfären. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att 
skyndsamt göra en bedömning av möjligheten att använda koldioxid för att förbättra 
återvinningen av olja och gas inom unionen.

o

o o

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

För fem år sedan var förhoppningarna stora att Europeiska unionen var på väg att bli 
världsledande i utbyggnaden av tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). 
Europeiska rådet hade inte bara tagit till sig tanken på att ha upp till 
12 CCS-demonstrationsprojekt i drift till 2015, utan hade också godkänt ett förslag från 
Europaparlamentet om en finansieringsmekanism (NER300) som såg ut att tillhandahålla 
tillräckligt stöd från den offentliga sektorn för att garantera förvekligandet.

Så långt allt väl. Om de globala koldioxidutsläppen ska minskas ordentligt till 2050 till minsta 
möjliga kostnad kommer utbyggnaden av CCS-tekniken att vara oundgänglig. Den behövs för 
att stoppa utsläppen från stora industrianläggningar och kan möjliggöra viss fortsatt 
användning av fossila bränslen med mycket mer begränsade konsekvenser för den globala 
uppvärmningen.

Tyvärr har denna initiala entusiasm resulterat i väldigt lite att visa upp. Tretton viktiga projekt 
i sex länder var bland de ursprungliga sökandena i den första fasen av 
NER300-finansieringen, men de flesta slutade med att dras tillbaka eller misslyckades med att 
möta de hårda – och oflexibla – krav som ställdes. Under den andra fasen finns det bara ett 
projekt med (Storbritanniens ”White Rose”), men det är långt ifrån säkert att kraven från 
medlemsstaten och kraven från kommissionen kommer att vara tillräckligt förenliga för att 
möjliggöra att ett åtagande kan ingås. Under tiden har största delen av den miljard euro som 
frigjordes 2009 för CCS-pilotprojekt genom den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa 
förblivit oanvänd och kommer inte att omfördelas.

Tekniken för avskiljning av koldioxid har använts sedan 1930-talet. Koldioxidtransport i 
rörledningar är vanligt över hela världen. Säkerheten vid lagring av koldioxid under jord har 
påvisats, inte minst på Sleipner där Norge sedan 1996 har sprutat in 1 miljon ton koldioxid 
varje år i berggrunden djupt under Nordsjön utan några tecken på oväntade rörelser. 

Studie efter studie visar att CCS kommer att bli billigare per ton koldioxidutsläpp som kan 
undvikas än med havsbaserad vindkraft och solkraft, så varför har tekniken inte anammats 
med större entusiasm?

Den främsta anledningen är att varken Europeiska unionen eller dess medlemsstater har 
skapat en affärsmodell som främjar privata investeringar. Där utvecklare av förnybar energi 
har tagit emot kontantstöd från elanvändarna, har främjandet av CCS nästan uteslutande fått 
förlita sig på utsläppsrätter vilkas priser har satts så högt att investerarna funnit sätt att slippa 
köpa dem genom att se till att undvika koldioxidutsläpp. Värdet av NER300-
finansieringmekanismen har också stått i direkt förhållande till priset för koldioxidutsläpp, 
och kollapsen av den har därför medfört ett dubbelt så hårt slag mot förhoppningarna att 
bygga ut CCS-tekniken.

Utan tvivel skulle ett pris för koldioxidutsläpp på 60–70 euro per ton avsevärt minska behovet 
av stöd till förnybar energi och stimulera investeringar i CCS, men det är inte troligt att detta 
kommer att förverkligas på många år än. Vi behöver ett alternativt angreppssätt. 
Föredraganden skisserar i detta betänkande den riktning det skulle kunna ta, och de åtgärder 
som kommer att bli nödvändiga.
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Han understryker att medlemsstaternas politiska och ekonomiska stöd är avgörande för om 
CCS-tekniken kommer att utvecklas eller ej. Även om ingen medlemsstat kommer att tvingas 
införa tekniken mot sin vilja utmanar föredraganden varje uppfattning att samtliga unionens 
regeringar vet hur de ska uppnå målen att minska koldioxidutsläppen till 2050, eller att de 
skulle ha insett vilken roll CCS-tekniken kan spela. Delvis av denna anledning betonar han att 
unionslagstiftningen bör ålägga varje medlemsstat att offentliggöra ett strategidokument som 
förklarar hur de ska uppnå 2050-målet. 

Allt kan inte lämnas till privata sektorn. Medlemsstater som inser potentialen i CCS-tekniken 
bör vara redo att aktivt bidra till att få igång utvecklingen av den. De måste erbjuda 
ekonomiska stödmekanismer, såsom inmatningspriser, på samma nivå som de belopp som 
betalas ut till stöd för förnybar energi. De kan behöva hjälpa till med att konstruera ett 
rörledningsnät och att utse och förbereda lagringsplatser. De kan behöva ta över ledningen när 
det gäller att övertala en skeptisk allmänhet om att koldioxidlagring innebär mindre risker än 
mycket annan industriell verksamhet. De kommer att behöva ta på sig en del av det 
ekonomiska ansvaret om problem uppstår vid en lagringsplats som de själva har godkänt.

Fastän medlemsstaterna förväntas spela en ledande roll har det alltid accepterats att EU 
kollektivt bör göra sitt för att stimulera CCS-utvecklingen och se till att kunskaper kommer 
alla till dels. Som det ser ut nu har unionen inte någon effektiv aktuell politik på plats för att 
göra detta.

Föredraganden föreslår att man bör enas om ett EU-mål för att mobilisera opinionen och 
uppmuntra användningen av några av de begränsade befintliga medlen som kan finnas 
tillgängliga för att åstadkomma detta. Han menar att vi helt enkelt måste stödja utvecklingen 
av en uppsättning CCS-flaggskeppsprojekt om innovationen ska kunna främjas, kostnaderna 
minskas och tekniken accepteras som ett hållbart alternativ. Han föreslår ett blygsamt mål 
med ett tillräckligt antal CCS-projekt i drift eller under konstruktion före 2020 för att årligen 
kunna lagra 10 miljoner ton koldioxid. Detta utgör en femtedel av det globala målet för det 
året enligt förslaget från Internationella energiorganet.

På kort sikt behövs ytterligare en finansieringskälla. Föredraganden förordar inrättandet av en 
industriell innovationsfond med medel från försäljningen av utsläppsrätter. Resurserna skulle 
kunna användas inte bara för stöd till CCS, utan också till utvecklingen av innovativa 
förnybara energiprojekt och till sätt att minska koldioxidutsläppen från energiintensiv industri.

Europeiska kommissionen förväntar sig att CCS-tekniken kommer att bära sig år 2035, men 
under det förkommersiella stadiet efter 2020 menar föredraganden att det ekonomiska stödet 
bör komma från fossila bränslen som är ursprunget till koldioxidutsläppen. Han 
rekommenderar inrättandet av ett system med CCS-certifikat, likt Storbritanniens krav på att 
utnyttja förnybara energikällor eller de svensk-norska energicertifikaten. Han rekommenderar 
att skyldigheten att inneha ett antal CCS-certifikat särskilt bör gälla för producenter och 
importörer av fossila bränslen. 

Om inget ekonomiskt stöd tillhandahålls för CCS-tekniken vore alternativet att gå 
lagstiftningsvägen. Föredraganden föredrar att kringgå införandet av stränga utsläppsnormer, 
men erkänner att de kan komma att få en roll.
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Europaparlamentet prisades 2008 för att ha föreslagit en ekonomisk mekanism till stöd för 
CCS vilket fick rådets och kommissionens stöd. Föredraganden hoppas att 
parlamentsledamöterna är en gång tar initiativet och att parlamentet med detta betänkande 
lägger fram ett förslag om hur man ska se till att denna centrala teknik används i kampen mot 
den globala uppvärmningen.


