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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at CO2-opsamling og -oplagring (CCS) er den eneste påviselige teknologi 
i stor målestok, som er til rådighed på nuværende tidspunkt til at fjerne kulstof fra 
brændstoffer med henblik på at producere kulstoffattig elektricitet;

B. der henviser til, at selvom der i energisektoren er alternativer til fossile brændstoffer, så 
kan store emissionsreduktioner i visse industrielle sektorer – herunder kemi-, stål-, 
raffinaderi- og cementvirksomheder – kun opnås via CCS;

1. mener, at CCS kan sætte medlemsstaterne i stand til at udnytte deres indenlandske, 
kulstofbaserede energiforsyning i henhold til efterspørgslen og dermed også kan bidrage 
til en mangfoldig og sikker energiforsyning;

2. påpeger, at hvis CCS ikke inkluderes i en langsigtet energistrategi, vil det i alvorlig grad 
hæmme de nationales, EU's og de globale bestræbelser på at håndtere 
klimaforandringerne;

3. mener, at EU's bindende mål for vedvarende energi har undergravet investeringer i CCS, 
og opfordrer derfor til en teknologineutral tilgang til EU's 2030-energimål i 
overensstemmelse med artikel 194, stk. 2, TEUF, for at skabe lige vilkår og sikre effektiv 
konkurrence mellem de forskellige kulstoffattige energiteknologier;

4. mener, at støtte til indledende projekter, indsamling af erfaringer og vidensdeling er en 
forudsætning for at få information om langsigtede CCS-støtteforanstaltninger, og at det vil 
medføre færre omkostninger til udvikling af CCS; opfordrer derfor til fortsat internationalt 
samarbejde mellem erhvervslivet, herunder innovative SMV'er, og institutioner for at 
sikre, at bedste praksis anvendes;

5. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at tackle de vigtigste barrierer for 
anvendelse af CCS, herunder bevilling af tilladelser og finansiering, oprettelse af en CCS-
kompetencebase samt udvikling og test af teknologier til effektiv opsamling, transport og 
oplagring;

6. mener, at incitamenter og politiske tiltag bør målrettes både CCS-demonstrationer og 
efterfølgende langsigtede, operationelle projekter, og at disse skal give mere sikkerhed til 
investorer fra den private sektor; mener desuden, at incitamenter og tiltag bør fordeles 
effektivt både inden for elproduktionssektoren og CCS inden for industrielle 
produktionsprocesser;

7. mener, at den lave kulstofpris, der blev givet via EU's emissionshandelsordning (ETS), og 
efterfølgende indtægter fra salget af kvoter under ETS's reserve for nytilkomne (NER300) 
ikke har formået at skabe attraktive forretningsmuligheder for tidlige langsigtede 
investeringer i CCS fra den private sektors side; 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – imens debatten om en langsigtet 
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strukturel reform af ETS forsætter – at foreslå supplerende politiske foranstaltninger, som 
kan resultere i de første operationelle CCS-projekter i EU i 2020;

9. mener, at støtte på EU-niveau bør fortsætte bl.a. via det europæiske industriinitiativ CCS 
og Horisont 2020;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge offentlighedens bevidsthed om 
CCS og mener, at en bredere forståelse af CCS er afgørende for offentlighedens accept og 
dermed også for leveringen af CCS; 

11. er bekymret for, at Londonprotokollens artikel 6 vil kunne vanskeliggøre den 
grænseoverskridende transport af affald fra CCS og efterfølgende begrænse dens 
potentiale i medlemsstater uden identificerbare opbevaringssteder; opfordrer derfor de 
kontraherende parter til at finde en løsning, såsom at ratificere 2009-ændringen af artikel 
6, så den ikke bliver en hindring for anvendelsen af CCS. 


