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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida trenutno edina razpoložljiva 
tehnologija, pri kateri se ogljik dokazano v velikem obsegu odstrani iz goriv za 
proizvodnjo nizkoogljične električne energije;

B. ker v energetskem sektorju obstajajo alternative fosilnim gorivom, v številnih industrijskih 
sektorjih, kot so kemična, jeklarska in cementna industrija ter rafinerije, pa se znatno 
zmanjšanje emisij lahko doseže samo z zajemanjem in shranjevanjem CO2;

1. meni, da lahko države članice s to tehnologijo domače fosilne vire energije izkoriščajo na 
podlagi prilagajanja odjema in tako prispevajo tudi k raznolikosti in zanesljivosti oskrbe z 
energijo;

2. ugotavlja, da bodo nacionalna in svetovna prizadevanja ter prizadevanja Unije za 
reševanje problema podnebnih sprememb hudo otežena, če se zajemanje in shranjevanje 
CO2 ne bo vključilo v dolgoročno energetsko strategijo;

3. meni, da je obvezni cilj EU glede obnovljivih virov energije oslabil naložbe v to 
tehnologijo, in zato poziva k tehnološko nevtralnemu pristopu k energetskim ciljem Unije 
do leta 2030 v skladu s členom 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se 
ustvarijo enaki konkurenčni pogoji in zagotovi učinkovita konkurenca med različnimi 
tehnologijami z nizkimi emisijami ogljika;

4. meni, da so podpiranje začetnih projektov, učenje in izmenjava znanja nujni pogoji za 
podrobno načrtovanje dolgoročnih ukrepov v podporo tej tehnologiji, kar bo privedlo do 
nižjih stroškov njene uvedbe; zato poziva k stalnemu mednarodnemu sodelovanju med 
industrijo, vključno z inovativnimi malimi in srednjimi podjetji, in ustanovami, da se 
zagotovi uveljavitev najboljše prakse;

5. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo glavne ovire pri uvedbi te tehnologije, 
kot so izdajanje dovoljenj in financiranje, vzpostavljanje nabora znanj in spretnosti na 
področju zajemanja in shranjevanja CO2 ter razvijanje in preskušanje tehnologij za 
učinkovito zajemanje, prevoz in shranjevanje;

6. meni, da bi morali biti ukrepi politike in spodbude usmerjeni tako k predstavitvi kot tudi 
poznejšim dolgoročnim operativnim projektom ter da morajo zagotoviti večjo varnost za 
naložbe zasebnega sektorja; meni tudi, da bi se morali ukrepi in spodbude učinkovito 
ločevati med sektorjem proizvodnje električne energije ter zajemanjem in shranjevanjem 
CO2 v okviru procesov industrijske proizvodnje;

7. meni, da zaradi nizke cene ogljika, do katere je privedel sistem EU za trgovanje z 
emisijami (ETS), in poznejših prihodkov od prodaje dovoljenj v okviru rezerve za nove 
udeležence ETS (NER300), zgodnje dolgoročne naložbe zasebnega sektorja v to 
tehnologijo niso poslovno privlačne; 
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8. v okviru razprave o dolgoročni strukturni reformi sistema EU za trgovanje z emisijami 
poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo dopolnilne ukrepe politike, ki bodo do 
leta 2020 omogočili prve operativne projekte te tehnologije v EU;

9. meni, da bi se morala podpora na ravni EU med drugim nadaljevati prek evropske 
industrijske pobude na področju zajemanja in shranjevanja CO2 ter programa Obzorje 
2020;

10. poziva Komisijo in države članice, naj javnost ozaveščajo o tej tehnologiji, in meni, da je 
splošno poznavanje te tehnologije poglavitno za njeno sprejetje v javnosti in torej za njen 
uspeh; 

11. je zaskrbljen, da bo člen 6 Londonskega protokola oviral čezmejni prevoz odpadkov, 
nastalih pri zajemanju in shranjevanju CO2, in posledično omejil potencial te tehnologije v 
državah članicah brez jasno določenih območij shranjevanja; zato podpisnice poziva, naj 
poiščejo rešitev in na primer ratificirajo spremembo člena 6 iz leta 2009, da bodo 
zagotovile neovirano uvedbo zajemanja in shranjevanja CO2.


