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Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen  

Europaparlamentets resolution av den 18 november 2008 om stöd till tidig demonstration 

av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (2008/2140(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2008 med titeln ”Stöd 

till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen” 

(KOM(2008)0013) och det åtföljande kommissionens arbetsdokument om 

konsekvensbedömning (SEK(2008)0047), 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel 

med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016) och det åtföljande kommissionens 

arbetsdokument om konsekvensbedömning (SEK(2008)0052), 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk 

lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 

2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 

(KOM(2008)0018) och det åtföljande kommissionens arbetsdokument om 

konsekvensbedömning (SEK(2008)0054), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2007 med titeln En 

europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) - Mot en framtid med låga 

koldioxidutsläpp (KOM(2007)0723) och det åtföljande kommissionens arbetsdokument 

om en tekniköversikt (SEK(2007)1510) samt en kapacitetsöversikt (SEK(2007)1511), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2008 med titeln ”Mot 

20–20 till 2020 – Europas möjligheter i samband med klimatförändringarna” 

(KOM(2008)0030), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 med titeln ”En 

energipolitik för Europa” (KOM(2007)0001), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 

18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet 

inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)1, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0418/2008), och 

av följande skäl: 

A. Enligt de senaste vetenskapliga och tekniska rönen kommer EU, utan kraftiga 

investeringar i forskning och utveckling i andra tekniker, att behöva använda fossila 
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bränslen i ytterligare många årtionden för att säkra energiförsörjningstryggheten. 

B. Kol är den enda fossila energikälla tillgänglig i EU som kan begränsa det ökande 

beroendet av olje- och gasimporter från instabila tredjeländer och som därmed har en 

strategisk betydelse. 

C. I många medlemsstater spelar kol en stor roll i energimixen, men kolkraftverken behöver 

övergripande moderniseringar och betydande investeringar för att växthusgasutsläppen 

ska minska. 

D. Många medlemsstater förfogar över stora kolfyndigheter, som beräknas räcka långt in i 

nästa århundrade. 

E. En bred användning av tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – i 

kraftverk och på lång sikt också i industrisektorer med stora koldioxidutsläpp – kan bidra 

till att uppnå EU:s ambitiösa klimatmål för 2020 och därefter, och användning av dessa 

tekniker kompletterar insatserna på området för energieffektivitet på utbuds- och 

efterfrågesidan liksom på området för förnybar energi. 

F. Energiproduktionen i många av världens tillväxtekonomier är beroende av kol. En lyckad 

klimatpolitik i dessa regioner hänger mycket nära samman med möjligheterna till 

utsläppssnål kolanvändning. 

G. Användning av CCS-tekniker i kraftverk från 2020 kommer bara att bli möjlig om man 

genom demonstrationsprojekt tar fram ny och nödvändig teknikutveckling, och förbättrar 

effektiviteten och lönsamheten samtidigt som man säkerställer att miljön respekteras. 

H. Förseningar vid uppförandet av demonstrationsanläggningarna äventyrar tillämpningen av 

CCS-tekniker i kraftverken och därmed uppnåendet av de klimatpolitiska målen. 

I. Det finns hittills ingen adekvat och nödvändig lagstiftningsram för tillämpningen av 

CCS-tekniker. 

J. Gällande gemenskapslagstiftning inom detta område måste så snart som möjligt införlivas 

med nationella eller regionala bestämmelser och kompletteras med nya 

lagstiftningsförslag, särskilt när det gäller att bygga transportinfrastruktur. 

K. Brist på lagstiftning försvårar för företagen att fatta investeringsbeslut och för potentiella 

investerare att agera på finansmarknaderna. 

L. Uppförandet av minst tolv demonstrationsanläggningar måste stödjas, och 

demonstrationsprojekten på EU-nivå bör väljas ut på grundval av huruvida de kommer att 

ge de resultat som behövs när det gäller enskilda tekniker och de olika transport- och 

lagringsalternativen. 

1. Europaparlamentet understryker att målet för EU:s klimatpolitik bör vara en global 

minskning av växthusgasutsläppen. 

2. Europaparlamentet erinrar om 2005 års särskilda rapport om CCS från den mellanstatliga 

panelen för klimatförändringar (IPCC), i vilken CCS betecknas som en lovande teknik för 

en snabb minskning av de globala växthusgasutsläppen, med en minskningspotential på 

upp till 55 % fram till år 2100. 



 

3. Europaparlamentet erinrar om att tillämpning av CCS-tekniker kan bidra till att 

EU:s angivna klimatmål till efter 2020 uppnås. Parlamentet påpekar emellertid att stödet 

till användning av CCS-tekniker kompletterar insatserna som gjorts för att förbättra 

energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. 

4. Europaparlamentet erinrar om Europeiska rådets åtagande av den 89 mars 2007 om att 

stimulera byggandet och ibruktagandet fram till 2015 av upp till 

tolv demonstrationsanläggningar för teknik för hållbara fossila bränslen vid kommersiell 

energiproduktion. 

5. Europaparlamentet understryker behovet av att föra nationella debatter och att involvera 

alla experter på området för att visa på betydelsen av tidig demonstration av hållbar 

energiproduktion från fossila bränslen. 

6. Europaparlamentet instämmer i uppfattningen att man behöver uppföra minst tolv 

demonstrationsanläggningar i EU för att uppnå den önskade tillämpningen av 

CCS-tekniker i kraftverk och att säkerställa lagring av koldioxid från 2020. Parlamentet 

anser i detta sammanhang att demonstration av CCS-teknikerna, om möjligt, också ska 

stödjas i andra industrianläggningar före 2020. Parlamentet påpekar att demonstration av 

CCS-processer under avskiljnings-, transport- och lagringsfaserna ska visa huruvida 

CCS-teknikerna kan användas på ett säkert sätt och huruvida de är en kostnadseffektiv 

lösning på problemet med klimatförändringarna. 

7. Europaparlamentet anser att vidareutveckling och tillämpning av CCS-teknikerna är ett 

sätt att uppnå framsteg på väg mot målen försörjningstrygghet, klimatskydd och 

konkurrenskraft på en och samma gång.  

8. Europaparlamentet anser att CCS-teknikerna i EU, mot bakgrund av den roll de fossila 

bränslena spelar för energimixen i många länder i världen, kan bidra till att uppnå 

försörjningstrygghet och ett bättre klimatskydd, vid sidan om de insatser som görs för att 

öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. 

9. Europaparlamentet poängterar att det bör fastställas bindande och strikta kriterier för 

lagringsanläggningarnas säkerhet och prestanda på lång sikt. 

10. Europaparlamentet anser att lagring under havsbottnen kan skada de marina ekosystemen 

i händelse av olyckor. 

11. Europaparlamentet anser att de åtgärder kommissionen beskriver inte räcker för att ge de 

incitament som önskas för att minst tolv demonstrationsanläggningar ska uppföras till 

2015. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ingående uppskattning av 

kostnaden, samt hur stor andel som finansieras privat respektive offentligt, för var och en 

av de tolv demonstrationsanläggningarna. 

13. Europaparlamentet anser att det behövs ett direkt finansiellt åtagande för att garantera att 

de tolv demonstrationsanläggningarna uppförs. 

14. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på att investeringsbeslut och anskaffande av 

kapital för demonstrationsanläggningar på kapitalmarknaderna försvåras genom bristen 



 

på lagstiftning, särskilt på nationell och regional nivå, liksom genom osäkerheten om den 

kommande utvecklingen av priserna i handeln med utsläppsrätterna. 

15. Europaparlamentet anser att fördröjningen mellan det potentiella stödet från handeln med 

utsläppsrätter från och med 2013 och den nödvändiga planerings- och uppförandefasen 

för demonstrationsanläggningarna kan överbryggas genom att finansiella medel ställs till 

förfogande. 

16. Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att de medel som hållits tillbaka ur 

finansieringsfaciliteten med riskdelning efter antagandet av sjunde ramprogrammet fram 

till halvtidsöversynen ska anslås till CCS-demonstrationsanläggningar, för att ställa medel 

till förfogande till stöd för dessa projekt genast, och att om möjligt, vilket kommissionen 

föreslår, komplettera dem med andra medel i samarbete med Europeiska 

investeringsbanken. 

17. Europaparlamentet anser dessutom, i samband med EU:s system för handel med 

utsläppsrätter, att incitamenten för produktion med CCS-teknik bör ökas, genom 

tilldelning, inom systemet för handel med utsläppsrätter, av utsläppsrätter för den 

förväntade produktionen med CCS-tekniker på minst 25 procent från och med 2013, men 

anser också att sådana utsläppsrätter bör fördelas minst två år före uppförandet så att de 

kan bli föremål för handel. Parlamentet anser att man som ett alternativ bör överväga en 

tilldelning av 500 miljoner utsläppsrätter för att stödja projekten inom EU. Parlamentet 

uppmuntrar dessutom medlemsstaterna att använda intäkter från auktioner av 

utsläppsrätter, inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter, för att stödja 

CCS-tekniker och den infrastruktur som behövs. 

18. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att de minst 

tolv demonstrationsanläggningar som ska stödjas omfattar alla möjliga kombinationer 

mellan de tre CCS-teknikerna och de olika energikällorna och de olika 

lagringsalternativen och att man vid urvalet strävar efter maximal geografisk spridning av 

anläggningarna inom EU. 

19. Europaparlamentet rekommenderar med eftertryck att sådana kraftverksprojekt bör 

komma ifråga som föreslås få en storlek på minst 180 MW. 

20. Europaparlamentet anser att de förutsättningar som behövs för tillståndsförfaranden för 

transport och lagring ska skapas på nationell och regional nivå utan dröjsmål. 

21. Europaparlamentet anser att det behövs ytterligare ett EU-åtagande för att underlätta 

utvecklingen av de nödvändiga transportinfrastrukturerna, och noterar i detta avseende att 

förfaranden för tillstånd i de enskilda medlemsstaterna för andra transportinfrastrukturer 

kan ta flera år, och pekar i detta sammanhang på vikten av att förkorta dessa förfaranden 

för att garantera ett uppförande senast 2020. 

22. Europaparlamentet ser möjligheten att använda strukturfondsmedel för 

CCS-demonstrationsanläggningar som ett alternativ bara om enskilda regioner hittills inte 

bundit anslagen eller lagt fram några förslag i fråga om andra långsiktiga projekt, och 

betonar att acceptansen för insatser för klimatskyddet kommer att avta om anslagen för att 

förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen måste konkurrera med 

klimatskyddsåtgärder. 



 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 


