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Tarkistus 1
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tähdentää, että Euroopan 
ilmastopolitiikan tavoitteena pitäisi olla 
kasvihuonekaasupäästöjen 
maailmanlaajuinen vähentäminen;

1. tähdentää, että Euroopan 
ilmastopolitiikan tavoitteena pitäisi olla, 
että yhteisö sopeutuu taloudellisesti ja 
sosiaalisesti ja ympäristönsuojelun alalla 
alueellaan tapahtuviin ilmasto-
olosuhteiden muutoksiin;

Or. pl

Tarkistus 2
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa ilmastonmuutosta tutkivan 
valtioiden välisen asiantuntijaryhmän 
(IPCC) erityiskertomuksesta, joka koskee 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, 
jotka ovat osoittautuneet lupaaviksi 
menetelmiksi vähentää nopeasti 
maailmanlaajuisia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joiden 
vähennyspotentiaaliksi arvioidaan jopa 55 
prosenttia vuoteen 2100 mennessä;

Or. en

Tarkistus 3
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa useimpien ennusteiden 
lähtökohtana olevan, että 
primaarienergiahuolto tukeutuu ainakin 
vuosisadan puoliväliin saakka 
ensisijaisesti fossiilisiin polttoaineisiin ja 
että siksi hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi on energiatehokkuuden 
lisäämisen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön 
jatkokehittämisen ohella välttämätöntä 
täydentävää tekniikkaa, jota tarvitaan 
vuodeksi 2050 kaavailtujen 
päästötavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 4
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
sitoutuneen 8.–9. maaliskuuta 2007 
siihen, että vuoteen 2015 mennessä 
otetaan käyttöön 12 laajamittaista 
demonstrointikohdetta, joissa esitellään 
kestävän kehityksen mukaisten fossiilisia 
polttoaineita käyttävien teknologioiden 
käyttökelpoisuutta kaupallisessa 
tuotannossa;

Or. en

Tarkistus 5
Rebecca Harms

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että vaikka hiilen talteenotto ja 
varastointi onkin putkenpäätekniikkaa, se 
voi muodostaa osan Euroopan 
ilmastopolitiikasta; korostaa kuitenkin, että 
sen ei pitäisi johtaa 
energiatehokkuustoimien ja uusiutuviin 
energiamuotoihin tehtävien investointien 
vähentämiseen;

2. katsoo, että vaikka hiilen talteenotto ja 
varastointi onkin putkenpäätekniikkaa, se 
voi muodostaa osan Euroopan 
ilmastopolitiikasta edellyttäen, että 
turvallisuus ja ympäristövaikutukset 
voidaan taata koko ketjussa;
korostaa kuitenkin, että sen ei pitäisi johtaa 
energiatehokkuustoimien ja uusiutuviin 
energiamuotoihin tehtävien investointien 
vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Rebecca Harms

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että varastointipaikkojen 
pitkän aikavälin turvallisuudelle on 
asetettava sitovat ja tiukat vaatimukset;

4. korostaa, että varastointipaikkojen 
pitkän aikavälin turvallisuudelle ja 
kestävyydelle on asetettava sitovat ja tiukat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 7
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että teollisen mittakaavan 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
demonstrointi on ratkaisevaa sen 
kannalta, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi voidaan toteuttaa 
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teollisuudessa maailmanlaajuisesti ja 
ympäristöystävällisesti vuodesta 2020 
lähtien; 

Or. en

Tarkistus 8
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin korkeat tekniset ja 
rahoitukselliset kustannukset johtavat
osaltaan energiarakenteeseen, jossa on 
muutamia suuria voimalaitoksia, vaikka 
pienet hajautetut lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitokset soveltuvat 
paremmin Euroopan energiatehokkuuden 
kasvattamiseen 20 prosentilla;

7. katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin korkeat tekniset ja 
rahoitukselliset kustannukset voivat johtaa
osaltaan energiarakenteeseen, jossa on 
muutamia suuria voimalaitoksia, vaikka 
pienet hajautetut lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitokset soveltuvat 
paremmin Euroopan energiatehokkuuden 
kasvattamiseen 20 prosentilla;

Or. pl

Tarkistus 9
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi vähentää voimalaitosten 
tehokkuutta ja johtaa kivihiilen käytön 
lisääntymiseen kaikkialla maailmassa;

8. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi vähentää voimalaitosten 
tehokkuutta ja johtaa kivihiilen käytön 
lisääntymiseen kaikkialla maailmassa; 
katsoo siksi, että hiilidioksidin talteenotto 
ja varastointi olisi rajattava kivihiiltä 
kaasuttaviin laitoksiin samalla kun 
tehokkaampi käyttö käy mahdolliseksi 
sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksissa ja sähkön, 
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lämmön ja kaukokylmän 
yhteistuotantolaitoksissa;

Or. en

Tarkistus 10
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että hiilienergia-alan 
järkiperäistä ja välttämätöntä toimintaa 
on, että hiilenpoltossa käytetään 
yleisemmin uutta vähäpäästöistä 
tekniikkaa, jolle ovat tyypillistä suuri 
tehokkuusaste ja selvästi vähäisemmät 
ympäristövaikutukset;

Or. pl

Tarkistus 11
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. tähdentää, että kivihiilen lisääntynyt 
käyttö johtaa ilman saasteiden, kuten 
rikkidioksidin (SO2), typen oksidien 
(NOx), hiilimonoksidin (CO), pölyn ja 
elohopean päästöjen lisääntymiseen;

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 12
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. tähdentää, että kivihiilen lisääntynyt 
käyttö johtaa ilman saasteiden, kuten 
rikkidioksidin (SO2), typen oksidien 
(NOx), hiilimonoksidin (CO), pölyn ja 
elohopean päästöjen lisääntymiseen;

9. tähdentää, että kivihiilen lisääntynyt 
polttaminen johtaa ilman saasteiden, kuten 
rikkidioksidin (SO2), typen oksidien 
(NOx), hiilimonoksidin (CO), pölyn ja 
elohopean päästöjen lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Rebecca Harms

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. ehdottaa, että hiilidioksidin talteenottoa 
ja varastointia koskevan tutkimuksen 
rahoitus olisi saatava yksityiseltä sektorilta 
ja muilta käyttäjiltä ja että julkista 
rahoitusta olisi käytettävä vain 
tutkimukseen, jossa määritellään 
tarpeelliset turvallisuus-, ympäristö- ja 
seurantavaatimukset;

11. ehdottaa, että hiilidioksidin talteenottoa 
ja varastointia koskevan tutkimuksen 
rahoitus olisi saatava yksityiseltä sektorilta 
ja muilta käyttäjiltä ja että julkista 
rahoitusta olisi käytettävä vain 
tutkimukseen, jossa määritellään 
tarpeelliset turvallisuus-, ympäristö- ja 
seurantavaatimukset; korostaa lisäksi, että 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
julkinen rahoittaminen edellyttää 
sopimuksia teollis- ja tekijänoikeuksien 
jakamisesta;

Or. en

Tarkistus 14
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin toteuttamiseen tarvittaisiin 
kilpailu ja että talteenoton ja varastoinnin 
ei pitäisi olla yhteiskunnan tukemaa; 
katsoo, että sähköalan yritysten pitäisi 
rahoittaa talteenoton ja varastoinnin 
laitoksia niissä tapauksissa, joissa ne 
tarjoavat toteuttamiskelpoisimman 
sovelluksen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen.

12. katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin toteuttamiseen tarvittaisiin 
kasvihuonekaasupäästöjen sovittujen 
ylärajojen puitteissa kilpailu muiden 
hiilidioksidipäästöjä hillitsevien 
menetelmien kanssa ja että talteenoton ja 
varastoinnin ei pitäisi olla yhteiskunnan 
tukemaa; katsoo, että sähköalan yritysten 
pitäisi rahoittaa talteenoton ja varastoinnin 
laitoksia niissä tapauksissa, joissa ne 
tarjoavat toteuttamiskelpoisimman 
sovelluksen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 15
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto 
ja varastointi on ilmastonmuutoksen 
torjumisen välttämättömyydestä johtuvaa 
energiatekniikkaa ja että sen 
taloudellisuus riippuu täydellisesti 
hiilidioksidihinnoista; pitää tästä syystä 
EU:n päästökauppajärjestelmää 
soveltuvana välineenä sellaisen 
väliaikaisen 
hankedemonstraatiomekanismin 
luomiseen, joka tarjoaa tarvittavan 
kannustimen talteenottoa ja varastointia 
koskevien varhaisten investointien 
tekemiseen;

Or. en
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Tarkistus 16
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. ehdottaa, että EU:n 
päästökauppajärjestelmää koskevan 
direktiivin yhteydessä luodaan enintään 
500 miljoonan euron varaus teollisuuden 
laajan mittakaavan 
demonstraatiohankkeisiin, jotka koskevat 
hiilidioksidin talteenottoa ja geologista 
varastointia EU:n alueella; 

Or. en

Tarkistus 17
Pilar Ayuso

Lausuntoluonnos
12 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 c. kehottaa komissiota esittämään 
tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joilla 
luodaan demonstraatiohankkeiden 
yksilöimistä ja hyväksymistä koskevat 
menettelyt ja myönnetään niihin 
määrärahoja seuraavien perusteiden 
mukaisesti:
– varmistetaan hiilidioksidin talteenottoa 
ja varastointia koskevien tekniikoiden 
laajan kirjon kehittäminen
mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 
tasapainoisesti eri puolilla Eurooppaa; 
– määrärahoja myönnetään todennettuun 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin;
– tarjotaan parempi kannustin niille, 
jotka lähtevät aiemmin mukaan, ja 
monimutkaisempaa tekniikkaa ja/tai 
kuljetuksen ja varastoinnin yhdistämistä 
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varten;
– varmistetaan, että 
demonstraatiohankkeissa tasapainotetaan 
kustannusten katetarve ja satunnaisen 
myyntivoiton riski kartoittaen samalla 
Euroopan investointipankin mahdollinen 
välittäjän asema;
– rajataan 
hankedemonstraatiomekanismin 
toimintaa ajallisesti ja määrällisesti, jotta 
teollisuutta ei tuettaisi pitkällä aikavälillä.

Or. en
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