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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att målet för den europeiska klimatpolitiken bör vara en 
global utsläppsminskning.

2. Europaparlamentet anser att avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) kan ingå i den 
europeiska klimatpolitiken trots att det är en slutledsteknik, men betonar att detta inte får 
leda till att insatserna för energieffektivitet och investeringar i förnybar energi minskar.

3. Europaparlamentet betonar att kostnaderna för att avskilja och lagra ett ton koldioxid för 
närvarande varierar mellan 20 och 120 euro och att det därför behövs studier där man 
jämför kostnadseffektiviteten hos olika åtgärder för minskade växthusutsläpp, inbegripet 
ökad energieffektivitet, och åtgärder inom andra sektorer än energi (till exempel 
jordbruket).

4. Europaparlamentet poängterar att det bör fastställas bindande och strikta kriterier för 
lagringsanläggningarnas säkerhet på lång sikt.

5. Europaparlamentet anser att lagring under havsbotten kan skada de marina ekosystemen i 
händelse av en olycka.

6. Europaparlamentet understryker att den omfattande användningen av avskiljning och 
lagring av koldioxid utan tillräcklig erfarenhet gör att ansvaret skyfflas över på framtida 
generationer.

7. Europaparlamentet anser att avskiljning och lagring av koldioxid på grund av sina höga 
tekniska och ekonomiska kostnader kommer att bidra till en energistruktur med ett fåtal 
mycket stora kraftverk, trots att små decentraliserade kraftvärmeverk är bättre lämpade att 
uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten i Europa.

8. Europaparlamentet anser att avskiljning och lagring av koldioxid minskar kraftverkens 
effektivitet och kommer att leda till ökad kolanvändning i hela världen.

9. Europaparlamentet understryker att denna ökad kolanvändning kommer att medföra 
ytterligare luftföroreningar, bland annat utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider
(NOx), kolmonoxid (CO), aska och kvicksilver.

10. Europaparlamentet påpekar att det inte finns något referensdokument om bästa 
tillgängliga teknik för avskiljning och lagring av koldioxid inom ramen för direktivet om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Det behövs därför ett 
övergripande referensdokument om avskiljning och lagring av koldioxid före 2015.

11. Europaparlamentet föreslår att energisektorn och andra användare ska stå för kostnaderna 
för avskiljning och lagring av koldioxid och att offentliga medel ska användas uteslutande 
för forskning som syftar till att fastställa de nödvändiga kraven vad gäller säkerhet, miljö 
och övervakning.
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12. Europaparlamentet anser att avskiljningen och lagringen av koldioxid bör 
konkurrensutsättas och inte bör erhålla bidrag. Anläggningar för avskiljning och lagring
av koldioxid bör finansieras av energisektorn i de fall det är den lämpligaste metoden att 
minska koldioxidutsläppen.
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