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Cíl

1. Obnovuje závazek Komise řešit změnu klimatu
2. Transformace EU ve spravedlivou a prosperující společnost s moderním, konkurenceschopným

hospodářstvím účinným na zdroje, bez čistých emisí skleníkových plynů v roce 2050 a kde je hospodářský
růst oddělen od využívání zdrojů

3. Chránit, zachovat a zlepšit přírodní kapitál EU a chránit zdraví a pohodu občanů před riziky spojenými s
životním prostředím

. Strategie udržitelnosti chemických látek definuje životní prostředí bez toxických látek jako novou  dlouhodobou vizi  politiky EU 
v oblasti chemických látek a  hierarchii bez toxických látek jako novou  hierarchii v oblasti nakládání s chemickými látkami.



• Dekarbonizace energetického systému je kritická:

• Energetická účinnost musí být upřednostňována

• Energetický sektor bude do značné míry založen na obnovitelných
zdrojích energie, který bude doplněn rychlým postupným
ukončováním výroby uhlí a dekarbonizace plynu

• Evropský trh s energií by měl být plně integrován, propojen a
respektován digitalizací technologickou neutralitu

• Podpora usnadnění dekarbonizace plynárenského odvětví, která se bude
zabývat také emisemi metanu souvisejícími s energií

• Bude třeba rozvinout inteligentní infrastrukturu: bude třeba přezkoumat
regulační rámec pro energetickou infrastrukturu, aby se podpořila
rozmístění inteligentních sítí, vodíkových sítí nebo podporu a zavádění
technologií CCS / CCU a skladování energie

EGD: Dodávat čistou, dostupnou a bezpečnou energii

Page 3



CO2 Czech Solution
Group

CO2 procesy záchytu CCS a využití  
CCU



CO2 potenciál CCSU komplexně



CO2 procesy záchytu CCS a využití  CCU



Významné komodity



Výroba vodíku: Parní reforming/POX

CO2



Dekarbonizace 

• Záchytem a zpětným využitím CO2 z energetických zdrojů a 
chemických výrob (např. výroba vodíku) lze zajistit bezemisní využití 
fosilních zdrojů

• Zpětným využitím CO2 dojde ke snížení spotřeby fosilních zdrojů

• Zpětným využitím CO2 dojde ke snížení zatížení atmosféry 
nadměrnými emisemi CO2

• Podpora technologií CCU je jedním ze směrů dekarbonizační 
strategie

Technologie CCU jsou jedinečnou 
příležitostí pro chemický průmysl.


