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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana (CCS) ir vienīgā pašlaik pieejamā liela 
mēroga demonstrējama tehnoloģija oglekļa dioksīda izdalīšanai no degvielām, lai ražotu 
elektroenerģiju no mazām oglekļa dioksīda emisijām;

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam kurināmajam ir alternatīvas vairākās rūpniecības 
nozarēs — piemēram, ķīmijas, tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un cementa rūpniecībā 
— lielus emisiju samazinājumus var panākt, tikai izmantojot CCS,

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm iespēju izmantot vietējos energoresursu krājumus, 
kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu arī energoapgādes dažādošanā un drošībā;

2. norāda, ka CCS neiekļaušana ilgtermiņa enerģētikas stratēģijā nopietni kavēs valstu, 
Savienības un visas pasaules centienus klimata pārmaiņu problēmas risināšanā;

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus CCS, un 
tāpēc aicina pieņemt tehnoloģiski neitrālu pieeju attiecībā uz Savienības enerģētikas 
mērķiem līdz 2030. gadam saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nodrošinātu efektīvu konkurenci starp dažādām elektroenerģijas 
ražošanas tehnoloģijām, kas balstītas uz mazām oglekļa dioksīda emisijām;

4. uzskata, ka sākotnējo projektu atbalstīšana, attiecīgo secinājumu izdarīšana un zināšanu 
apmaiņa ir ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas izstrādes priekšnoteikums, kas, galu 
galā, nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, piemēram, 
piešķirot atļaujas un finansējumu, izveidojot CCS prasmju bāzi, kā arī izstrādājot un 
testējot tehnoloģijas efektīvai oglekļa dioksīda uztveršanai, transportēšanai un 
uzglabāšanai;

6. uzskata, ka jāizmanto stimulēšana un jāveic politiski pasākumi gan attiecībā uz CCS
demonstrēšanu, gan tai sekojošiem ilgtermiņa darbības projektiem, kā arī jānodrošina 
lielāka noteiktība privātā sektora ieguldījumu veicināšanai; turklāt uzskata, ka stimulējumi 
un pasākumi efektīvi jāsadala gan elektroenerģijas ražošanas nozarē, gan CCS
rūpnieciskās ražošanas procesos;

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi no kvotu pārdošanas saskaņā ETS jaunajiem 
dalībniekiem paredzētajām neizmantotajām kvotām (NER300), nav spējuši padarīt CCS
uzņēmējdarbību pievilcīgu, lai nodrošinātu privātā sektora ilgtermiņa ieguldījumus CCS
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nozarē;

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt politiskus papildu pasākumus, kas līdz 2020. gadam nodrošinātu pirmos 
CCS darbības projektus;

9. uzskata, ka cita starpā jāturpina atbalstīt šo nozari ES līmenī, izmantojot CCS Eiropas 
rūpniecības iniciatīvu un iniciatīvu „Apvārsnis 2020”;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt sabiedrības informētību par CCS un uzskata, ka 
dziļāka izpratne par CCS ir būtiska, lai sabiedrība to pieņemtu un CCS tiktu īstenota;

11. pauž bažas par to, ka Londonas Protokola 6. pants varētu kavēt CCS atkritumu pārrobežu 
transportēšanu un tādējādi ierobežot CCS iespējas dalībvalstīs, kurās nav noteiktu 
uzglabāšanas vietu; tāpēc aicina līgumslēdzējas puses rast risinājumu, piemēram, ratificēt 
2009. gadā grozīto 6. pantu, lai nodrošinātu, ka tas nekļūst par šķērsli CCS izmantošanai.


