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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Avskiljning och lagring av kol (CCS) är den enda storskaliga och konkreta teknik som för 
närvarande finns tillhands för att ta kol från bränslen i syfte att producera el med låga 
koldioxidutsläpp.

B. Det finns alternativ till fossila bränslen inom kraftsektorn, men inom många industrier, 
t.ex. kemi, stål, raffinaderi och cement, är det bara genom CCS som utsläppen kan 
minskas i större omfattning.

1. Europaparlamentet menar att CCS kan göra det möjligt för medlemsstaterna att utnyttja 
sina inhemska kolbaserade energitillgångar på ett efterfrågestyrt sätt, och på så sätt även 
bidra till mångfald och trygghet i energiförsörjningen.

2. Europaparlamentet konstaterar att ländernas, världssamfundets och unionens insatser för 
att ta itu med klimatförändringarna kommer att bli mindre effektiva om CCS inte ingår i 
en långsiktig energistrategi.

3. Europaparlamentet anser att EU:s bindande mål för förnybara energikällor har stått i 
vägen för investeringar i CCS och efterlyser därför, i överensstämmelse med artikel 194.2 
i EUF-fördraget, en teknikneutral strategi för unionens energimål fram till 2030. Syftet är 
att skapa lika villkor och trygga en effektiv konkurrens mellan olika energitekniker med 
låga koldioxidutsläpp. 

4. Europaparlamentet anser att stöd till inledande projekt, lärdom av erfarenheter och utbyte 
av kunskap är en nödvändig förutsättning för att kunna ta fram detaljerade långsiktiga 
åtgärder till stöd för CCS, vilket kommer att minska kostnaderna för utvecklingen av 
denna teknik. Parlamentet uppmanar därför näringslivet, däribland innovativa små och 
medelstora företag, och institutioner att fortsätta samarbeta internationellt för att se till att 
bästa praxis tillämpas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med de största 
hindren mot utvecklingen av CCS, t.ex. vad gäller beviljande av tillstånd och stöd, 
inrättande av en kompetensbas inom CCS samt utveckling och testning av teknik för 
effektiv avskiljning, transport och lagring.

6. Europaparlamentet anser att incitament och politiska åtgärder bör vara inriktade på såväl 
demonstration av CCS som efterföljande mer långsiktiga operativa projekt, och att de 
måste åtföljas av större trygghet för den privata sektorns investeringar. Parlamentet anser 
också att incitament och åtgärder bör delas upp på ett effektivt sätt, både inom 
kraftproduktionssektorn och CCS inom industriella produktionsprocesser.

7. Europaparlamentet anser att det låga koldioxidpris som systemet för handel med 
utsläppsrätter (ETS) medför, och därmed de intäkter som genereras av försäljningen av 
utsläppsrätter enligt reserven för nya deltagare i utsläppshandelssystemet (NER300), inte 
har gjort det ekonomiskt attraktivt för den privata sektorn att i ett tidigt skede göra 
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långsiktiga investeringar i CCS.

8. Även om diskussionerna om en långsiktig strukturreform av utsläppshandelssystemet 
fortsätter uppmanar Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram 
förslag om kompletterande politiska åtgärder som kan leda till de första operativa 
CCS-projekten inom EU till 2020.

9. Europaparlamentet anser att stöd på EU-nivå fortsättningsvis bör gå genom bland annat 
det europeiska näringslivsinitiativet för CCS och Horisont 2020.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka allmänhetens 
kunskaper om CCS och anser att en större förståelse för CCS är avgörande för att vinna 
allmänhetens acceptans och därmed vinna framgång med denna teknik.

11. Europaparlamentet är bekymrat över att artikel 6 i Londonprotokollet kommer att stå i 
vägen för gränsöverskridande transport av avfall från CCS och därmed begränsa dess 
potential i medlemsstater som inte har anvisade lagringsplatser. Parlamentet uppmanar 
därför avtalsparterna att hitta en lösning, t.ex. att ratificera 2009 års ändringsförslag till 
artikel 6 för att se till att den inte blir ett hinder för utvecklingen av CCS.


