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ALGEMENE INFORMATIE

Zes projecten in Duitsland*, Italië**,  
Neder land, Polen* * *, Spanje 
en het VK voor CO2-afvang en 
-opslag (CCS) zijn geselecteerd 
onder het EEPR (referentie:  
Verordening (EG) nr. 663/2009 
ter vaststelling van het Euro-
pees energieprogramma voor 
herstel (EEPR)). De totale EU-
bijdrage die voor deze projec-
ten opzijgezet werd, bedraagt 
€ 1000 miljoen.

Openbare en particuliere organi-
saties treden op als projectont-
wikkelaars. De maximale finan-
cieringsgraad van de EU is beperkt 
tot 80 %. Het EEPR financiert uit-
sluitend projecten die de volledige  
CCS-keten (afvang, vervoer en op-
slag van koolstofdioxide) omvatten.

DOELSTELLINGEN

Binnen het algemene kader van het EEPR werd het CCS-programma 
opgezet om een substantiële bijdrage leveren aan de algemene 
doelstelling van het Europees Energiebeleid om te zorgen voor 
concurrerende, duurzame en continu geleverde energie.

Investeren in CCS-technologieën in dit vroege stadium van hun 
ontwikkeling biedt de EU de mogelijkheid om een wereldleider 
te worden op het vlak van CCS-commercialisering. 

CCS beschikt ook over het potentieel om substantieel bij te 
dragen aan onze doelstellingen voor duurzame energie voor 
2020 en later.
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OVERZICHT VAN DE IMPACT VAN HET PROJECT

CCS-projecten die steun genieten van het EERP zijn erop gericht:

•  de volledige CCS-waardeketentechnologie te helpen demon-
streren;

•  bij te dragen aan lagere operationele kosten en productie-
kosten voor de technologie van de tweede generatie; 

•  de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van regelgevings-  
en vergunningsstelsels te versnellen.

STAND VAN ZAKEN OKTOBER 2013

3 projecten zijn voltooid:

•  Jaenschwalde, Duitsland: oxyfuel- en naverbrandings-
technologie getest in een demonstratiecentrale van 
300 MW, met onshore CO2-opslag*.

•  Porto Tolle, Italië: naverbrandings- en afvangtechnologie 
getest in een centrale met gezamenlijke verbranding van 
250 MW, met offshore CO2-opslag**.

•  Belchatow, Polen: naverbrandingsafvangtechnologie getest  
op 260 MW van een nieuwe superkritische eenheid met 
onshore CO2-opslag***.

3 projecten voor de afvang, het transport en de opslag van 
CO2 bevinden zich in verschillende fases van onderzoek:

•  Compostella, Spanje: oxyfuelnaverbrandings- en wervel-
bedverbrandingstechnologie in een nieuwe kolengestookte 
proefcentrale van 30 MW, die zal worden opgedreven naar 
323 MW, met onshore CO2 -opslag.

•  ROAD, Nederland: naverbrandingsafvangtechnologie ge-
test op de equivalente rookgasstroom van 250 MW, voor 
een kolengestookte centrale van 1070 MW, met offshore 
opslag.

•  Don Valley, VK: IGCC-technologie (gecombineerde cyclus 
met geïntegreerde vergassing) getest in een centrale met  
een capaciteit van 900 MW met offshore opslag in zoutwa-
tervoerende lagen.

VERWACHTE TENUITVOERLEGGING

Alle CCS-projecten staan voor zware onzekerheden die een 
succesvolle tenuitvoerlegging dreigen te ondermijnen..

HET EUROPESE NETWERK  
VAN CCS DEMONSTRATIEPROJECTEN

Het Europese netwerk van CCS-demonstratieprojecten 
is in 2009 opgericht door de Europese Commissie om de 
verwezenlijking van veilige, grootschalige en commercieel 
haalbare CCS-projecten te versnellen. Het netwerk is een 
gemeenschap van toonaangevende demonstratieprojecten 
gericht op het delen van kennis en ervaring en het verwezenlijken  
van veilige en commercieel haalbare CCS. De kennis zal worden 
verspreid naar belanghebbenden, het publiek en andere 
projecten om de technologie beter ingang te helpen vinden en 
om het potentieel van CCS om een bijdrage te leveren aan onze 
strijd tegen de klimaatverandering volledig waar te maken. 

Meer informatie: http://www.ccsnetwork.eu/

*  Voor het Jänschwalde-project was een operationele start voorzien in 2015. Door 

vertragingen bij de totstandkoming van de Duitse CCS-wetgeving heeft Vattenfall op 

5 december 2011 echter de stopzetting van het project aangekondigd.

**  Voor het Porto Tolle-project was een operationele start voorzien in 2015. Het 

werd echter stopgezet op 11 augustus 2013 op vraag van de projectontwikkelaar 

omwille van problemen met de vergunningen en het ontbreken van vooruitzichten 

om de financiële structuur van het project rond te krijgen.

***  Voor het Belchatow-project was een operationele start voorzien in 2016. Het werd 

echter stopgezet op 6 mei 2013 op vraag van de projectontwikkelaar omwille van 

het ontbreken van een realistisch plan om een hiaat in de financiële structuur van 

het project weg te werken, en omwille van technische risico’s en het ontbreken van 

een passend wettelijk kader voor de opslag van CO2.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/janschwalde_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/porto-tolle_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/belchatow_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/compostilla_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/rotterdam_nl.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/don-valley_en.pdf
http://www.ccsnetwork.eu



