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Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer  

Europa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om støtte til hurtig demonstration 

af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (2008/2140(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. januar 2008 om støtte til hurtig 

demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (KOM(2008)0013) og 

Kommissionens ledsagende arbejdsdokument om konsekvensanalyse (SEK(2008)0047), 

 

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Fællesskabet (KOM(2008)0016) og Kommissionens ledsagende 

arbejdsdokument om konsekvensanalyse (SEK(2008)0052), 

 

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af 

kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 

2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 

(KOM(2008)0018) samt Kommissionens ledsagende arbejdsdokument om 

konsekvensanalyse (SEK(2008)0054), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2007 med titlen "En 

strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan) - Mod en fremtid med lavere 

kulstofemissioner" (KOM(2007)0723) samt Kommissionens ledsagende 

arbejdsdokumenter til Fællesskabets strategiske energiteknologiplan om henholdsvis 

teknologi "Technology Map" (SEK(2007)1510) og kapacitet "Capacities Map" 

(SEK(2007)1511), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. januar 2008 med titlen "To gange 20 % 

i 2020 – Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne" (KOM(2008)0030), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2007 med titlen "En 

energipolitik for Europa" (KOM(2007)0001), 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 

december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 

teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)1, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0418/2008), 

 

A. der henviser til, at i henhold til den seneste videnskabelige og teknologiske viden vil 

                                                 
1  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1. 



brugen af fossile brændstoffer i EU - medmindre der foretages massive forsknings- og 

udviklingsinvesteringer i andre teknologier - fortsat være påkrævet i mange årtier af 

hensyn til energiforsyningssikkerheden, 

 

B. der henviser til, at kul er den eneste disponible fossile energiform i EU, som begrænser 

den stigende afhængighed af olie- og gasimport fra ustabile tredjelande og dermed har 

strategisk betydning, 

 

C. der henviser til, at kul i mange medlemsstater tegner sig for en stor del af energimixet, 

men at det er nødvendigt at modernisere kulkraftværkerne og investere meget mere i dem 

for at reducere deres udledning af drivhusgasser, 

 

D. der henviser til, at mange medlemsstater råder over store kullagre, som vurderes at være 

tilstrækkelige til langt ind i det kommende århundrede, 

 

E. der henviser til, at omfattende brug af CCS-teknologier (teknologier til kulstofopsamling 

og -lagring) i kraftværker og også på lang sigt i industrielle sektorer med store CO2-

emissioner - kunne bidrage til at nå EU's ambitiøse klimamål, også efter år 2020, og der 

henviser til, at brugen af disse teknologier skal supplere bestræbelserne inden for 

energieffektivitet på udbuds- og efterspørgselssiden samt inden for vedvarende 

energikilder, 

 

F. der henviser til, at energiproduktionen i mange af verdens voksende økonomier er 

afhængig af anvendelsen af kul, og at klimapolitiske succeser i disser regioner er nært 

forbundet med muligheden for kulanvendelse med reduceret emission, 

 

G. der henviser til, at brug af CCS-teknologier i kraftværkerne fra år 2020 kun vil være 

mulig, hvis demonstrationsprojekter resulterer i ny og nødvendig teknologisk udvikling, 

samt forbedring af effektivitetsgraden og rentabiliteten, samtidig med at miljøet 

respekteres, 

 

H. der henviser til, at forsinkede opførelser af demonstrationsanlæg sætter spørgsmålstegn 

ved brugen af CCS-teknologier i kraftværkerne og dermed muligheden for at nå de 

klimapolitiske mål, 

 

I. der henviser til, at der hidtil ikke har eksisteret nogen passende og nødvendig 

lovgivningsmæssig ramme for brugen af CCS-teknologier, 

 

J. der henviser til, at gældende fællesskabslovgivning på dette område skal gennemføres 

hurtigst muligt ved hjælp af nationale eller regionale bestemmelser, og at det navnlig af 

hensyn til etablering af transportinfrastrukturen skal suppleres med nye lovforslag, 

 

K. der henviser til, at manglende lovgivning gør det vanskeligt for virksomhederne at træffe 

beslutninger om investeringer og for potentielle investorer at handle på finansmarkederne, 

 

L. der henviser til, at opførelsen af mindst 12 demonstrationsanlæg skal støttes, og at der 

skal udvælges demonstrationsprojekter på EU-plan, på grundlag af om de vil være 

leveringsdygtige i den påkrævede viden om de enkelte teknologier og de forskellige 

transport- og lagringsmuligheder, 

 



1. understreger, at formålet med EU's klimapolitikker bør være at nedbringe 

drivhusgasemissioner på verdensplan; 

 

2. henviser til den særlige rapport fra 2005 om CCS fra Det Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringer (IPCC), som identificerede CCS som en lovende teknologi med hensyn 

til hurtig nedbringelse af de globale drivhusgasemissioner med potentiale til at nå op på 

en reduktion på 55 % inden 2100; 

 

3. anerkender betydningen af CCS-teknologier for at nå EU's fastsatte klimamål fra år 2020 

og frem; påpeger dog, at støtte til anvendelse af CCS-teknologier supplerer den indsats, 

der gøres for at forbedre energieffektiviteten og øge anvendelsen af vedvarende energi; 

 

4. minder om, at Det Europæiske Råd på sit møde den 8. og 9. marts 2007 forpligtede sig til 

at fremme opførelse og idriftsættelse inden 2015 af op til 12 demonstrationsanlæg til 

kommerciel produktion af el ved hjælp af bæredygtige teknologier baseret på fossile 

brændstoffer; 

 

5. understreger behovet for at organisere en national debat og at tilskynde alle eksperter på 

området til at understrege den betydning, som bæredygtig produktion af energi fra fossile 

brændstoffer allerede har; 

 

6. understreger, at opførelsen af mindst 12 demonstrationsanlæg i EU er nødvendig for at nå 

den ønskede omfattende brug af CCS-teknologierne i kraftværkerne og den sikre lagring 

af CO2 fra år 2020; mener i denne forbindelse, at hvis det er muligt, bør demonstration af 

CCS-teknologier også støttes i andre industrielle anlæg inden 2020; påpeger, at 

demonstration af CCS-processer i indfangnings-, transport- og oplagringsfaserne, har 

brug for at fastslå, om CCS-teknologi kan anvendes sikkert, og om der er tale om en 

omkostningseffektiv løsning på problemet med klimaændringer; 

 

7. ser i videreudviklingen og brugen af CCS-teknologier muligheden for samtidig at fremme 

målene om forsyningssikkerhed, klimabeskyttelse og konkurrenceevne; 

 

8. mener, at i lyset af den rolle, fossile brændstoffer spiller i mange landes energimix verden 

over, kunne CCS-teknologierne i EU – ud over de bestræbelser, der gøres for at øge 

energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energi – yde et bidrag til 

forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse; 

 

9. understreger, at der bør fastsættes bindende og strenge kriterier for lagringsstedernes 

langtidssikkerhed og varige karakter; 

 

10. mener, at lagring under havbunden i tilfælde af uheld vil kunne true de marine 

økosystemer; 

 

11. er af den opfattelse, at de foranstaltninger, som Kommissionen har fremlagt, ikke er 

tilstrækkelige til at sikre de ønskede incitamenter til at nå målet om opførelse af mindst 12 

demonstrationsanlæg inden år 2015; 

 

12. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en detaljeret vurdering af udgifterne til, og 

andelen af private og offentlige midler i, hvert af de 12 demonstrationsanlæg; 

 



13. mener, at et direkte finansielt engagement er nødvendigt for at sikre opførelsen af 12 

demonstrationsanlæg; 

 

14. gør opmærksom på, at investeringsbeslutninger og kapitaltilvejebringelsen til 

demonstrationsanlæg på finansmarkedet vanskeliggøres væsentligt af den manglende 

lovgivningsmæssige ramme, særlig på nationalt og regionalt plan, samt af usikkerhederne 

omkring den fremtidige prisudvikling inden for handel med emissionskvoter; 

 

15. mener, at tidsrummet mellem de potentielle muligheder for støtte fra emissionshandelen 

fra år 2013 og den nødvendige planlægnings- og opførelsesfase for demonstrationsanlæg 

kan forkortes ved tilvejebringelse af finansielle midler; 

 

16. foreslår i denne sammenhæng at binde de midler fra finansieringsfaciliteten for 

risikodeling, som blev tilbageholdt ved vedtagelsen af det syvende 

forskningsrammeprogram frem til midtvejsevalueringen, til finansieringen af CCS-

demonstrationsanlæg for således hurtigt at tilvejebringe midler til støtte af disse og, hvis 

det er muligt, som Kommissionen foreslog, at supplere med yderligere finansielle midler i 

forbindelse med samarbejdet med Den Europæiske Investeringsbank; 

 

17. mener endvidere, at det i forbindelse med EU's emissionshandelsordning (EU ETS) er 

vigtigt, at incitamenterne til CCS-teknologisk produktion øges ved at kvoterne – inden for 

rammerne af EU ETS – til den forventede produktion med CCS-teknologier forøges med 

mindst 25 % fra år 2013; mener dog endvidere, at sådanne kvoter skal tildeles mindst to 

år før opførelsen, hvorved der kan handles med disse kvoter; mener alternativt, at en 

tildeling på 500 mio. emissionshandelskvoter til støtte af projekter inden for EU bør 

overvejes; opfordrer desuden medlemsstaterne til at anvende provenuet fra handelen med 

emissionskvoter inden for rammerne af EU ETS til at støtte CCS-teknologier og den 

nødvendige infrastruktur; 

 

18. betragter det som bydende nødvendigt, at de mindst 12 demonstrationsanlæg, som skal 

støttes, afdækker alle mulige kombinationer af de tre CCS-teknologier med de forskellige 

energikilder og de forskellige lagringsmuligheder, samt at der ved valget af beliggenhed 

for disse anlæg tages hensyn til ønsket om sikre den størst mulige geografiske spredning i 

EU; 

 

19. anbefaler på det kraftigste, at kraftværksprojekter med en foreslået størrelse på mindst 

180 MW inddrages i overvejelserne; 

 

20. mener, at de nødvendige forudsætninger for tilladelsesprocedurer for transport og lagring 

hurtigst muligt bør etableres på nationalt og regionalt plan; 

 

21. mener, at et yderligere EU-engagement er påkrævet inden for den nødvendige 

transportinfrastruktur og noterer sig i denne forbindelse de årelange procedurer for 

tilladelser i de enkelte medlemsstater for andre transportinfrastrukturer; påpeger i denne 

forbindelse vigtigheden af at forkorte disse procedurer med henblik på at sikre opførelse i 

2020; 

 

22. ser kun en mulighed i den eventuelle anvendelse af strukturfondsmidler til CCS-

demonstrationsanlæg, hvis enkelte regioner endnu ikke har indgået forpligtelser, og heller 

ikke har indsendt forslag derom, til andre langfristede projekter, og fremhæver, at 



accepten af bestræbelser på klimabeskyttelsesområdet vil aftage, hvis midler til 

forbedring af den økonomiske og sociale samhørighed skal tilvejebringes i konkurrence 

med foranstaltninger til klimabeskyttelse; 

 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


