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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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

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;

3. tähdentää, että yhden hiilidioksiditonnin talteenotto ja varastointi maksaa nykyisin 20 
eurosta 120 euroon ja että siksi tarvitaan tutkimuksia erilaisten kasvihuonekasvupäästöjen 
vähentämistoimien, kuten energiatehokkuuden lisäämisen, sekä muiden kuin energia-alan 
toimien (esimerkiksi maatalouden) kustannustehokkuuden vertailemiseksi;

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

5. katsoo, että meren pohjan alla tapahtuva varastointi voi onnettomuustapauksissa vaarantaa 
merielämän ekosysteemejä;

6. tähdentää, että hiilen talteenoton ja varastoinnin laajamittainen käyttö ilman riittäviä 
kokemuksia siirtää meidän vastuitamme tuleville sukupolville;

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;

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

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

10. huomauttaa, että hiilen talteenottoa ja varastointia varten ei ole olemassa ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun IPPC-direktiivin 
mukaista parhaan saatavilla olevan tekniikan viiteasiakirjaa (BREF); korostaa siksi, että 
hiilen talteenotosta ja varastoinnista on esitettävä kyseinen BREF-asiakirja ennen vuotta 
2015;

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 
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seurantavaatimukset;

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.
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