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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanai visā pasaulē ir jābūt Eiropas 
klimata politikas mērķim;

2. uzskata, ka oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) var būt Eiropas klimata politikas 
daļa, lai gan tā ir ražošanas cikla noslēguma tehnoloģija; stresses, however, that it should 
not lead to a decrease in energy efficiency measures and renewable energy investments;

3. uzsver, ka šobrīd maksa par vienas tonnas CO2 uztveršanu un uzglabāšanu ir no EUR 20 
līdz EUR 120 un ka ir nepieciešami pētījumi, lai salīdzinātu dažādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasākumu rentabilitāti, tostarp energoefektivitātes paaugstināšanu 
un pasākumus citās nozarēs (piemēram, lauksaimniecībā);

4. uzsver, ka glabāšanas vietu ilgtermiņa drošībai ir jānosaka saistoši un stingri kritēriji;

5. uzskata, ka uzglabāšana zem jūras gultnes avārijas gadījumā apdraud jūras ekosistēmu;

6. uzsver, ka CCS plaša izmantošana bez nepieciešamās pieredzes uzliek mūsu atbildību 
nākamajām paaudzēm;

7. uzskata, ka dēļ augstajām tehniskajām un finansiālajām izmaksām CCS atbalstīs 
elektroapgādes iekārtas ar dažām milzīgām spēkstacijām, kaut gan mazas decentralizētas 
iekārtas ar koģenerāciju ir piemērotākas, lai sasniegtu 20 %energoefektivitātes pieaugumu 
Eiropā;

8. uzskata, ka CCS samazina spēkstaciju efektivitāti, un tā rezultātā pasaulē palielināsies 
akmeņogļu izmantošana;

9. uzsver, ka akmeņogļu izmantošanas pieaugums izraisīt tālāku gaisa piesārņošanu ar sēra 
dioksīdu (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx), oglekļa oksīdu (CO), putekļiem un dzīvsudraba 
emisijām;

10. vērš uzmanību uz to, ka direktīvā par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(IPPC) nav noteikts vislabākās pieejamās metodes (BAT) atsauces dokuments (BREF) par 
CCS; stresses, therefore, that before 2015  a horizontal BREF will need to be presented on 
CCS;

11. ierosina, ka CCS zinātniskā izpēte jāsedz enerģētikas nozarēm un citiem izmantotājiem, 
bet valsts līdzekļi jāizmanto tikai nepieciešamo drošības, vides un uzraudzības prasību 
izpētei;

12. uzskata, ka CCS jāizmanto konkursa rezultātā un tas nedrīkst būt subsidēts; uzskata, ka 
enerģētikas nozarēm jāfinansē CCS iekārtas, ja vien ir iespējams risinājums par CO2
emisiju samazināšanu.
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