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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A overwegende dat koolstofafvang en –opslag (CCS) de enige grootschalige en aangetoonde 
technologie is die thans beschikbaar is om koolstof uit brandstoffen te halen teneinde 
koolstofarm elektriciteit te produceren;

B. overwegende dat in de energiesector alternatieven voorhanden zijn voor fossiele 
brandstoffen, maar in enkele industriële sectoren – zoals de chemische industrie, de 
staalindustrie, de olieraffinaderij en de cementindustrie – sterke emissieverminderingen 
alleen met behulp van CCS te behalen zijn;

1. meent dat dankzij CCS de lidstaten hun binnenlandse koolstofhoudende energiebronnen 
op een vraaggeoriënteerde manier kunnen exploiteren, hetgeen mede bijdraagt aan een 
diverse en zekere energievoorziening;

2. merkt op dat een energiestrategie voor de lange termijn waarin CCS buiten beschouwing 
wordt gelaten ernstig afbreuk zal doen aan de inspanningen op nationaal, Unie- en 
mondiaal niveau om de klimaatverandering tegen te gaan;

3. meent dat de dwingend voorgeschreven EU-doelstelling voor hernieuwbare 
energiebronnen de investeringen in CCS heeft afgeremd, en pleit daarom voor een 
technologieneutrale aanpak van de energiedoelstellingen van de Unie voor 2030, in de zin 
van artikel 194, lid 2, VWEU, om te zorgen voor een gelijk speelveld en daadwerkelijke 
concurrentie tussen de verschillende koolstofarme technologieën;

4. is van mening dat ondersteuning van aanvangsprojecten, het trekken van lessen daaruit en 
het delen van kennis de eerste stappen moeten zijn voordat er langetermijnmaatregelen ter 
ondersteuning van CCS tot in de details kunnen worden uitgewerkt, waardoor de 
geleidelijke invoering van CCS ook met lagere kosten gepaard zal gaan; pleit daarom voor 
voortgezette internationale samenwerking tussen bedrijfsleven, waaronder ook 
innovatieve KMO, en instellingen om te bereiken dat de beste wijze van aanpak ook 
toepassing vindt;

5. dringt er bij Commissie en lidstaten op aan de belangrijkste belemmeringen voor de 
invoering van CCS aan te pakken, door bijvoorbeeld verlening van vergunningen en van 
financiering, oprichting van een CCS-kenniscentrum en ontwikkeling en beproeving van 
technologieën voor doelmatige koolstofafvang, -transport en –opslag;

6. meent dat incentieven en beleidsmaatregelen gericht moeten zijn op demonstratie van 
CCS en vervolgens operationele projecten voor de langere termijn, en de particuliere 
investeerder meer zekerheid moeten bieden; meent voorts dat incentieven en 
beleidsmaatregelen doelmatig moeten worden verdeeld tussen de 
energieopwekkingssector en de industriële productieprocessen;
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7. is van mening dat de lage koolstofprijzen die het EU-stelsel van emissierechtenhandel 
(ETS) heeft opgeleverd, en de daaruit resulterende opbrengsten uit de verkoop van rechten 
uit de reserve voor nieuwe deelnemers aan de EU-regeling voor emissiehandel (NER300) 
geen aantrekkelijke propositie gebleken is voor de eerste particuliere 
langetermijninvesteerders in CCS; 

8. vraagt de Commissie en de lidstaten om hangende het debat over structurele hervorming 
van het ETS met aanvullende beleidsmaatregelen te komen waardoor tegen 2020 de eerste 
operationele CCS-projecten in de EU kunnen worden gerealiseerd;

9. meent dat steun op EU-niveau moet worden voortgezet via onder meer het Europese 
Industriële Initiatief voor CCS en Horizon 2020;

10. vraagt de Commissie en de lidstaten om meer bekendheid te geven aan CCS, en acht een 
groter begrip van CCS van cruciaal belang voor aanvaarding door het publiek en dus voor 
het succes van CCS; 

11. vreest dat artikel 6 van het Protocol van Londen in de weg zal staan aan het 
grensoverschrijdende vervoer van afval uit CCS en daarmee ook het potentieel ervan zal 
beperken in lidstaten zonder aangewezen opslagmogelijkheden; dringt er daarom bij de 
verdragsluitende partijen op aan een oplossing te zoeken, door bijvoorbeeld de wijziging 
van 2009 van artikel 6 te ratificeren, om te zorgen dat deze bepaling geen belemmering 
voor de geleidelijke invoering van CCS gaat vormen.


