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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-għan tal-politiki Ewropej dwar il-klima għandu jkun it-tnaqqis tal-
emmissjonijiet ta' gass b'effett serra madwar id-dinja kollha;

2. Iqis li minkejja li l-qbid u l-ħażna tal-karbonju (is-CCS) hija teknoloġija użata lejn tmiem 
il-produzzjoni (end-of-pipe technology), din tista' tifforma parti mill-politiki Ewropej 
dwar il-klima; madankollu, jenfasizza li dan la għandu jwassal għal tnaqqis fil-miżuri 
favur l-effiċjenza tal-enerġija u l-anqas għal tnaqqis tal-investimenti fl-enerġija 
rinnovabbli;

3. Jenfasizza li attwalment l-ispiża għall-qbid u l-ħżin ta' tunnellata ta' CO2 dvarja minn EUR 
20 sa 120, u li għalhekk hemm bżonn ta' studji biex titqabbel l-effiċjenza f'sens ta' spejjeż 
tal-miżuri differenti għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra, inklużi ż-żieda 
fl-effiċjenza tal-enerġija u l-miżuri f'setturi oħra minbarra dak tal-enerġija (eż. l-
agrikoltura);

4. Jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti kriterji vinkolanti u stretti għas-sikurezza fit-tul tas-
siti użati għall-ħażna;

5. Jikkunsidra li l-ħażna taħt qiegħ il-baħar tista', f'każ ta' aċċident, tipperikola l-ekosistemi 
tal-baħar;

6. Jenfasizza li l-użu wiesa' tas-CCS, mingħajr esperjenza suffiċjenti, jitfa' r-responsabilit 
tagħna fuq il-ġenerazzjonijiet futuri;

7. Jikkunsidra li, minħabba l-ispejjeż finanzjarji u tekniċi għoljin, is-CCS se tikkontribwixxi 
għal struttura tal-enerġija b'għadd żgħir ta' impjanti kbar tal-enerġija, minkejja li l-
impjanti deċentralizzati ż-żgħar ta' koġenerazzjoni huma iktar adegwati biex jinlaħaq it-
tkabbir ta' 20% fl-effiċjenza tal-enerġija fl-Ewropa;

8. Jikkunsidra li s-CCS tnaqqas l-effiċjenza tal-impjanti tal-enerġija, u se twassal għal żieda 
fl-użu tal-faħam madwar id-dinja kollha;

9. Jenfasizza li ż-żieda fl-użu tal-faħam se twassal għal tniġġis ulterjuri tal-arja, inklużi l-
emmissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit (SO2), tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx), tal-monossidu 
tal-karbonju (CO), tat-trab u tal-merkurju;

10. Jinnota li ma hemm l-ebda Dokument ta' Referenza dwar l-Aqwa Teknika Disponibbli fir-
rigward tas-CCS taħt id-Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis 
(IPPC); għalhekk, jenfasizza li qabel l-2015 jeħtieġ li jiġi ppreżentat dokument ta' 
referenza orizzontali dwar is-CCS;

11. Jippropona li r-riċerka dwar is-CCS għandha titħallas mis-settur tal-enerġija u minn utenti 
oħrajn, u li l-fondi pubbliċi għandhom jintużaw biss għal riċerka biex jiġu stabbiliti r-
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rekwiżiti ambjentali, ta' sikurezza u ta' monitoraġġ neċessarji;

12. Jikkunsidra li l-użu tas-CCS għandu jkun riżultat tal-kompetizzjoni, u li s-CCS 
m'għandhiex tkun issussidjata; jemmen li l-installazzjonijiet tas-CCS għandhom ikunu 
ffinanzjati mis-settur tal-enerġija kull meta dawn ikunu l-iktar soluzzjoni fattibbli għat-
tnaqqis tal-emmissjonijiet tas-CO2.
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