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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás az egyetlen széles hatókörű és bizonyítható 
technológia, amely jelenleg rendelkezésre áll ahhoz, hogy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó villamosenergia-termelés érdekében szén-dioxidot vonjunk el az 
üzemanyagból;

B. mivel a villamosenergia-iparban a fosszilis tüzelőanyagoknak léteznek alternatívái, 
számos ipari ágazatban – mint például a vegy-, az acél-, a finomító- és cementiparban –
jelentős kibocsátáscsökkentést csak szén-dioxid-leválasztás és -tárolás révén lehet elérni;

1. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy saját, szénalapú energiaellátásukat igény szerint aknázzák ki, így járulva hozzá az 
energiaellátás változatosságához és biztonságához;

2. megjegyzi, hogy ha egy hosszú távú energiastratégiában nem szerepel a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás, az súlyosan veszélyeztetni fogja az éghajlatváltozás kezelésére 
irányuló nemzeti, uniós és globális erőfeszítéseket;

3. úgy véli, hogy a megújuló energiával kapcsolatban kötelezően elérendő uniós célok 
károsították a szén-dioxid-leválasztásba és -tárolásba történő beruházásokat, ezért az 
EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésével összhangban felszólít az Unió 2030-ra kitűzött 
energetikai céljai tekintetében egy technológiasemleges megközelítés alkalmazására
annak érdekében, hogy egyenlő feltételek és tényleges verseny alakuljon ki a különböző, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatechnológiák között;  

4. úgy véli, hogy az induló projektek támogatása, a tanulságok levonása és a tudás 
megosztása előfeltétele a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás támogatására irányuló 
hosszabb távú intézkedések részletes kialakításának, amellett hogy a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás alkalmazási költségeinek csökkenését fogja eredményezni;  felszólít 
ezért az iparágak, többek között az innovatív kkv-k és intézmények közötti folyamatos 
nemzetközi együttműködésre, hogy biztosítani lehessen a legjobb gyakorlatok 
alkalmazását;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás alkalmazása előtt álló fő akadályokat, azaz az engedélyek és támogatások 
odaítélését, a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással kapcsolatos készségbázis 
kialakítását, a hatékony leválasztás, szállítás és tárolás technológiáinak kifejlesztését és 
tesztelését;

6. úgy véli, hogy az ösztönzőknek és a szakpolitikai intézkedéseknek mind a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás demonstrációjára szolgáló, mind további hosszabb távú operatív 
projektekre kell irányulniuk és nagyobb biztonságot kell nyújtaniuk a magánberuházások 
számára; úgy véli továbbá, hogy az ösztönzőket és az intézkedéseket hatékonyan kell 
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elosztani mind a villamosenergia-termelő ágazaton és a szén-dioxid-leválasztáson és -
tároláson belül, mind az ipari termelési folyamatokon belül; 

7. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-ár, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren keresztül és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek az új belépők 
részére fenntartott tartalékán (NER300) keresztül értékesített kibocsátási egységekből 
származó további bevételek révén alakult ki, a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás területén 
nem szolgáltatott vonzó gazdasági érveket korai hosszú távú magánszférabeli 
beruházásokhoz;  

8. miközben a kibocsátáskereskedelmi rendszer hosszú távú strukturális reformjáról szóló 
vita folytatódik, felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 
kiegészítő szakpolitikai intézkedésekre, amelyek 2020-ra kialakítják a szén-dioxid-
leválasztásra és -tárolásra irányuló első operatív projekteket az EU-ban; 

9. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra irányuló európai ipari 
kezdeményezésen és a Horizont 2020 keretprogramon keresztül többek között folytatni 
kell az uniós támogatást;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a szén-dioxid-leválasztással és -
tárolással kapcsolatos tudatosság növelését, és úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztás és 
-tárolás szélesebb körű megértése alapvető fontosságú a nyilvános elfogadottság és ezáltal 
a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás megvalósítása szempontjából; 

11. aggodalmát fejezi ki, hogy a Londoni Jegyzőkönyv 6. cikke akadályozni fogja a szén-
dioxid-leválasztásból és -tárolásból keletkező hulladékok határon átnyúló szállítását és 
következésképpen korlátozza potenciálját az azonosítható tárolóhelyekkel nem rendelkező 
tagállamokban; felszólítja ezért a szerződő feleket, hogy találjanak megoldást, például 
ratifikálják a 6. cikk 2009-es módosítását annak biztosítása érdekében, hogy az ne váljon a 
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás megvalósításának akadályává.


