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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že zámerom európskych politík v oblasti klímy by malo byť celosvetové 
zníženie emisií skleníkových plynov;

2. domnieva sa, že hoci je technológia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS) 
koncovou technológiou, môže tvoriť súčasť európskych politík v oblasti klímy; 
zdôrazňuje však, že by to nemalo viesť k poklesu počtu opatrení zameraných
na energetickú účinnosť ani k zníženiu investícií do obnoviteľných zdrojov energie;

3. zdôrazňuje, že aktuálne náklady na zachytávanie a ukladanie jednej tony CO2 sa pohybujú 
od 20 do 120 EUR a preto je potrebné vypracovať štúdie na porovnanie efektívnosti 
nákladov na rôzne opatrenia vedúce k znižovaniu emisií skleníkových plynov, vrátane 
zvyšovania energetickej účinnosti a opatrení v iných ako energetických odvetviach (napr. 
v poľnohospodárstve);

4. zdôrazňuje, že by mali byť stanovené prísne záväzné kritériá pre dlhodobú bezpečnosť 
úložísk;

5. domnieva sa, že skladovanie pod morským dnom môže v prípade nehody ohroziť morské
ekosystémy;

6. zdôrazňuje, že rozsiahlym využívaním technológie CCS bez dostatočných skúsenosti sa 
naša zodpovednosť presúva na budúce generácie;

7. domnieva sa, že vysoké technické a finančné náklady spojené s využívaním CCS umožnia 
rozšíriť energetickú štruktúru len o niekoľko veľmi veľkých elektrární, pričom na
dosiahnutie 20 % rastu energetickej účinnosti v Európe sú vhodnejšie malé,
decentralizované elektrárne s kombinovanou produkciou;

8. domnieva sa, že CCS znižuje efektívnosť elektrární a povedie k zvýšeniu spotreby uhlia
na celom svete;

9. zdôrazňuje, že nárast vo využívaní uhlia bude viesť k ďalšiemu znečisťovaniu ovzdušia, 
vrátane znečisťovania emisiami oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), oxidu 
uhoľnatého (CO), prachu a ortuti;

10. upozorňuje, že neexistuje žiaden referenčný dokument (BREF) týkajúci sa najlepších
dostupných techník pre CCS podľa smernice o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia; zdôrazňuje preto, že do roku 2015 bude potrebné 
predložiť horizontálny BREF o CCS;

11. navrhuje, aby výskum CCS financoval energetický sektor a iní užívatelia a aby boli 
verejné prostriedky použité iba na výskum zameraný na určenie potrebných 
bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek a požiadaviek na monitorovanie;
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12. domnieva sa, že využívanie CCS by malo byť výsledkom súťaže a že CCS by nemalo
dostávať finančnú podporu; verí, že zariadenia CCS by malo financovať energetické 
odvetvie vždy vtedy, keď ide o najprijateľnejšie riešenie na zníženie emisií CO2.
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