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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) v súčasnosti predstavuje jedinú 
dostupnú technológiu, prostredníctvom ktorej sa dá vo veľkom meradle a preukázateľne 
odstrániť uhlík z paliva na účely nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie;

B. keďže v energetickom sektore existujú alternatívy k fosílnym palivám, vo viacerých 
priemyselných odvetviach, ako v chemickom, oceliarskom, rafinačnom či cementárskom 
priemysle, sa však výrazné zníženie emisií môže dosiahnuť iba prostredníctvom CCS;

1. domnieva sa, že CCS môže členským štátom umožniť, aby v závislosti od aktuálneho 
dopytu využívali domáce zdroje energie na báze uhlíka, čo by takisto prispelo 
k rozmanitosti a bezpečnosti dodávok energie;

2. poznamenáva, že pokiaľ sa CCS nestane súčasťou dlhodobej energetickej stratégie, 
výrazne to ohrozí vnútroštátne, únijné, ako aj celosvetové snahy o riešenie problematiky 
zmeny klímy;

3. domnieva sa, že záväzný cieľ EÚ v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
zmaril investície do CCS, a preto žiada, aby sa k energetickým cieľom Únie do roku 2030 
v súlade s článkom 194 ods. 2 ZFEÚ zaujal technologicky neutrálny postoj, a to s cieľom 
vytvoriť rovnaké podmienky a zabezpečiť efektívnu konkurenciu medzi rôznymi 
nízkouhlíkovými energetickými technológiami;

4. domnieva sa, že podpora začínajúcich projektov, využívanie skúseností a výmena 
poznatkov sú predpokladom pre podrobné vypracovanie dlhodobejších opatrení 
na podporu CCS a v konečnom dôsledku prispejú k zníženiu nákladov spojených 
so zavádzaním CCS; žiada preto o nepretržitú medzinárodnú spoluprácu medzi 
priemyslom vrátane inovatívnych MSP a inštitúciami, aby sa zabezpečilo uplatňovanie 
najlepších postupov;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť hlavným prekážkam pri zavádzaní 
CCS, medzi ktoré patrí napríklad udeľovanie povolení a financovanie, vytvorenie 
základne zručností spojených s CCS, rozvoj a testovanie technológií na účinné 
zachytávanie, prepravu a ukladanie;

6. domnieva sa, že stimuly a politické opatrenia by mali byť zamerané tak na demonštráciu 
CCS, ako aj na následné operačné projekty dlhodobejšieho charakteru, pričom je 
nevyhnutné, aby poskytovali väčšiu istotu pre investície zo súkromného sektora; ďalej sa 
domnieva, že je potrebné, aby sa tieto stimuly a opatrenia efektívne rozdelili medzi sektor 
výroby elektrickej energie na jednej strane a CCS v rámci priemyselných výrobných 
procesov na druhej strane;

7. nazdáva sa, že nízka cena emisných kvót oxidu uhličitého určená systémom EÚ 
na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a následné príjmy z predaja emisných kvót 
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z rezervy pre nových účastníkov (NER300) v rámci systému ETS neboli 
z podnikateľského hľadiska dostatočne atraktívne na to, aby zabezpečili včasné dlhodobé 
investície súkromného sektora do CCS; 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty – v kontexte pretrvávajúcej diskusie o dlhodobej 
štrukturálnej reforme ETS – aby predložili doplňujúce politické opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že k realizácii prvých operačných projektov CCS v EÚ dôjde do roku 2020;

9. domnieva sa, že podpora na úrovni EÚ by sa mala naďalej poskytovať, okrem iného aj 
prostredníctvom európskej priemyselnej iniciatívy v oblasti CCS a programu 
Horizont 2020;

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby zvýšili povedomie verejnosti o CCS a vyjadruje 
presvedčenie, že lepšie porozumenie technológii CCS má zásadný význam pre jej verejné 
prijatie, a teda aj pre jej zavedenie; 

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že článok 6 Londýnskeho protokolu bude prekážkou 
cezhraničnej prepravy odpadu pochádzajúceho z CCS a následne tak obmedzí potenciál 
CCS v členských štátoch bez identifikovateľných úložísk; žiada preto zmluvné strany, aby 
našli riešenie, ako je ratifikácia pozmeňujúceho návrhu z roku 2009 k článku 6, aby sa 
predišlo tomu, že sa tento článok stane prekážkou zavádzania CCS.


