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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (angl. CCS) šiuo metu yra vienintelė 
prieinama didelio masto parodomoji technologija, taikoma siekiant surinkti deginant kurą 
išskiriamą anglies dioksidą ir taip gaminti mažo anglies dioksido kiekio elektrą;

B. kadangi elektros energijos sektoriuje yra alternatyvų iškastiniam kurui ir kadangi kai 
kuriuose pramonės sektoriuose, pvz., chemijos, plieno, naftos perdirbimo ir cemento 
gamybos, smarkiai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį galima tik taikant CCS 
technologiją;

1. mano, kad CCS technologija gali suteikti valstybėms narėms galimybę reaguojant į 
paklausą naudoti vietinius energijos, gaminamos išskiriant anglies dioksidą, tiekimo 
šaltinius ir taip prisidėti prie energijos tiekimo įvairinimo ir saugumo;

2. pažymi, kad neįtraukus CCS technologijos į ilgalaikę energetikos strategiją bus labai 
varžomos nacionaliniu, Sąjungos ir pasaulio lygmenimis dedamos pastangos kovoti su 
klimato kaita;

3. mano, kad siekiant ES privalomo tikslo atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
sumažėjo investicijos į CCS technologiją, ir todėl ragina vadovautis technologijų atžvilgiu 
neutraliu požiūriu į ES 2030 m. tikslus energetikos srityje, kaip reikalaujama pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalį, siekiant sudaryti 
vienodas sąlygas taikyti įvairias mažo anglies dioksido kiekio energijos gamybos 
technologijas ir užtikrinti veiksmingą jų konkurenciją;

4. mano, kad išsamiai plėtojant ilgalaikes priemones CCS technologijai remti, būtina remti 
pradinius projektus, daryti išvadas iš gautų pamokų ir dalytis žiniomis, nes tai padės 
sumažinti sąnaudas, susijusias su CCS technologijos naudojimu; todėl ragina pramonę, 
įskaitant MVĮ, ir institucijas toliau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, siekiant užtikrinti, 
kad būtų taikoma geriausia praktika;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti pagrindines kliūtis naudoti CCS 
technologiją, pvz., išduodant leidimus ir skiriant finansavimą, sukuriant su anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo technologija susijusių įgūdžių bazę, taip pat plėtojant ir 
bandant technologijas, suteikiančias galimybę veiksmingai surinkti, transportuoti ir 
saugoti anglies dioksidą;

6. mano, kad paskatos ir politinės priemonės turėtų būti nukreiptos ir į parodomuosius, ir į 
tolesnius ilgalaikius CCS technologijos diegimo ir naudojimo projektus ir kad jomis turi 
būti užtikrintas didesnis tikrumas privataus sektoriaus investuotojams; be to, mano, kad 
paskatos ir priemonės turėtų būti veiksmingai taikomos tiek elektros gamybos sektoriuje, 
tiek pramonės gamybos procesuose taikant CCS technologiją;
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7. mano, kad žema anglies dioksido kaina, nustatyta taikant ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą, ir vėliau gautos pajamos pardavus leidimus iš naujiems rinkos 
dalyviams skirto apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rezervo (angl. NER300) 
nepadėjo sukurti ankstyvųjų ilgalaikių privataus sektoriaus investicijų į CCS technologiją 
požiūriu patrauklaus ekonominio modelio;

8. nors diskusijos dėl ilgalaikės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos struktūrinės 
reformos tęsiasi, ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti pasiūlymus dėl papildomų 
politinių priemonių, kurios suteiktų galimybę įgyvendinti ES pirmuosius ilgalaikius CCS 
technologijos diegimo ir naudojimo projektus iki 2020 m.;

9. mano, kad parama ES lygmeniu ir toliau turėtų būti teikiama, inter alia, įgyvendinant
Europos pramonės iniciatyvą dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir programą 
„Horizontas 2020“;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti visuomenės informuotumą apie anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą ir mano, kad siekiant užtikrinti visuomenės pritarimą CCS 
technologijai, taigi ir jos taikymą, labai svarbu, kad apie ją būtų žinoma platesniu mastu;

11. yra susirūpinęs, kad taikant Londono protokolo 6 straipsnį bus varžoma galimybė gabenti 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo veiklos atliekas tarpvalstybiniu mastu ir 
ribojamos galimybės diegti CCS technologiją valstybėse narėse, kuriose nėra 
identifikuojamų saugojimo vietų; todėl ragina susitariančiąsias šalis rasti sprendimą, pvz., 
ratifikuoti 2009 m. priimtą 6 straipsnio pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad tai netaptų 
kliūtimi naudoti CCS technologiją.


