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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje, že cílem evropských politik v oblasti klimatu by mělo být celosvětové snížení 
emisí skleníkových plynů;

2. domnívá se, že ačkoli je technologie zachycování a skladování CO2 (technologie CCS) 
„koncovou“ technologií, může být součástí evropských politik v oblasti klimatu; 
zdůrazňuje však, že by to nemělo vést k oslabení opatření na zvýšení energetické 
účinnosti a investic do obnovitelné energie;

3. zdůrazňuje, že náklady na zachycení a uskladnění jedné tuny CO2 se v současné době 
pohybují od 20 do 120 EUR a že jsou proto zapotřebí studie, které srovnají nákladovou 
efektivnost různých opatření na snížení emisí skleníkových plynů, včetně zvýšení 
energetické účinnosti, a opatření v jiných odvětvích než v energetice (např. 
v zemědělství);

4. zdůrazňuje, že pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti úložišť by měla být stanovena 
závazná a přísná kritéria;

5. domnívá se, že skladování pod mořským dnem může v případě nehody ohrozit mořské 
ekosystémy;

6. zdůrazňuje, že širší využití technologií CCS bez dostatečných zkušeností přenáší naši 
odpovědnost na příští generace;

7. domnívá se, že v důsledku vysokých technických a finančních nákladů přispějí 
technologie CCS k vytvoření energetické struktury s malým počtem velmi velkých 
elektráren, ačkoli malé decentralizované elektrárny s kombinovanou výrobou tepla 
a elektřiny jsou pro dosažení 20% růstu energetické účinnosti v Evropě vhodnější;

8. domnívá se, že technologie CCS sníží účinnost elektráren a povede k celosvětovému 
zvýšení spotřeby uhlí;

9. zdůrazňuje, že rostoucí spotřeba uhlí povede k dalšímu znečištění ovzduší, zejména 
emisemi oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), prachu 
a rtuti;

10. poukazuje na to, že neexistuje žádný referenční dokument o nejlepších dostupných 
technologiích (BREF) týkající se technologií CCS podle směrnice o integrované prevenci 
a omezování znečištění (IPPC); zdůrazňuje proto, že do roku 2015 bude potřeba předložit 
horizontální BREF o technologiích CCS;

11. navrhuje, aby výzkum technologií CCS financovalo energetické odvětví a další uživatelé 
a aby veřejné prostředky byly využity pouze k výzkumu za účelem stanovení potřebné 
bezpečnosti a požadavků na ochranu životního prostředí a monitorování;
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12. domnívá se, že by použití technologií CCS mělo být výsledkem hospodářské soutěže a že 
by technologie CCS neměly být dotovány; je přesvědčen, že by zařízení pro zachycování 
a skladování CO2 mělo financovat energetické odvětví vždy, kdy to představuje 
nejschůdnější řešení snížení emisí CO2.
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