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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. rõhutab, et ELi kliimapoliitika eesmärk peaks olema kasvuhoonegaaside heitkoguste 
ülemaailmne vähendamine;

2. on seisukohal, et süsiniku kogumine ja säilitamine võib olla osa ELi kliimapoliitikast, 
ehkki see kujutab endast toruotsatehnoloogiat; rõhutab, et see ei tohi siiski viia 
energiatõhususe meetmete ja taastuvenergia investeeringute vähendamiseni;

3. rõhutab, et praegu on ühe tonni CO2 kogumise ja säilitamise hind umbkaudu 20 kuni 120 
eurot, mistõttu on tarvilik teha uuringuid, et võrrelda erinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise meetmete, sealhulgas energiatõhususe suurendamise 
kulutõhusust ning muudes valdkondades kui energeetika (näiteks põllumajanduses) 
võetud meetmeid; 

4. rõhutab, et säilitamiskohtade pikaajalise turvalisuse tagamiseks tuleb kehtestada siduvad 
ja ranged kriteeriumid;

5. rõhutab, et säilitamine merepõhjas võib õnnetuse korral seada ohtu mereökosüsteeme;

6. rõhutab, et süsiniku laialdane kogumine ja säilitamine ilma piisava kogemuseta jätab meie 
vastutuse tulevaste põlvede kanda;

7. on seisukohal, et tehnilise keerukuse ja kalliduse tõttu soosib süsiniku kogumine ja 
säilitamine paari ülisuure elektrijaamaga energiastruktuuri teket, ehkki energiatõhususe 
20%liseks suurendamiseks Euroopa Liidus sobivad paremini väikesed detsentraliseeritud 
koostootmisel põhinevad elektrijaamad;

8. on seisukohal, et süsiniku kogumine ja säilitamine vähendab elektrijaamade tõhusust ja 
toob kaasa kivisöe tarbimise suurenemise üle kogu maailma;

9. toonitab, et kivisöe tarbimise suurenemine toob kaasa veelgi suurema õhusaaste, 
sealhulgas vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx), süsinikmonooksiidi (CO), 
tolmu ja elavhõbeda heitmeid;

10. juhib tähelepanu sellele, et saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi alusel pole 
loodud süsiniku kogumise ja ladustamise kohta parima võimaliku tehnoloogia 
viitedokumenti (BREF); rõhutab seetõttu, et enne 2015. aastat tuleb esitada süsiniku 
kogumise ja säilitamise kohta horisontaalne parima võimaliku tehnoloogia viitedokument;

11. on seisukohal, et raha süsiniku kogumise ja säilitamise alaste uuringute korraldamiseks 
peaksid eraldama energeetikasektor ja muud kasutajad ning avalike fonde tuleks  kasutada 
üksnes selliste uuringute jaoks, mille abil määrata kindlaks asjakohased turva-, 
keskkonna- ja järelevalvenõuded;
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12. on seisukohal, et süsiniku kogumine ja säilitamine peaks toimuma konkurentsi tulemusel 
ning seda ei tuleks subsideerida; leiab, et süsiniku kogumise ja säilitamise käitiseid peaks 
rahastama energeetikasektor, kuna see on kõige kättesaadavam vahend CO2 heitme 
vähendamiseks.
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