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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че целта на европейските политики за климата следва да бъде 
намаляването в световен мащаб на емисиите на парникови газове;

2. счита, че макар улавянето и съхранението на въглерод (CCS) да е технология, 
прилагана в крайните точки на мрежите, тя може да бъде част от европейските 
политики за климата; подчертава обаче, че това не следва да води до намаляване на 
мерките за енергийна ефективност и на инвестициите в производството на енергия 
от възобновяеми източници;

3. подчертава, че текущо разходите за улавяне и съхранение на един тон CO2 са между 
20 и 120 евро, поради което е необходимо да бъдат направени проучвания с оглед 
сравнение на разходната ефективност на различни мерки за намаляване на емисиите 
на парникови газове, включително повишаването на енергийната ефективност и 
мерките в сектори, различни от енергетиката (например в селското стопанство);

4. подчертава, че следва да бъдат въведени правно обвързващи, строги критерии 
относно дългосрочната безопасност на местата за съхранение;

5. счита, че съхранението под морското дъно може, в случай на злополука, да 
застраши морските екосистеми;

6. подчертава, че при липса на достатъчно опит улавянето и съхранението на въглерод 
в световен мащаб прехвърля нашата отговорност на бъдещите поколения;

7. счита, че поради високите технически и финансови разходи улавянето и 
съхранението на въглерод ще допринесе за енергийна структура с ограничен брой 
големи електроцентрали, въпреки че малките децентрализирани централи с 
комбинирано производство са по-подходящи за постигането на 20-процентово 
увеличение на енергийната ефективност в Европа;

8. счита, че улавянето и съхранението на въглерод намалява ефективността на 
електроцентралите и ще доведе до увеличена употреба на въглища в световен 
мащаб;

9. подчертава, че увеличената употреба на въглища ще доведе до допълнително 
замърсяване на въздуха, включително със серен диоксид (SO2), азотни оксиди 
(NOx), въглероден оксид (CO), прах и живачни емисии;

10. изтъква, че не съществува референтен документ (BREF) за най-добрите налични 
техники (BAT) за улавяне и съхранение на въглерод в рамките на директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването; в тази връзка подчертава, 
че преди 2015 г. е необходимо да бъде представен хоризонтален референтен 
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документ относно улавянето и съхранението на въглерод;

11. предлага разходите за проучванията в областта на улавянето и съхранението на 
въглерод да бъдат за сметка на енергийния отрасъл и другите потребители, а 
публичните фондове да се използват единствено за проучвания с цел определяне на 
необходимите изисквания за безопасност, екология и контрол;

12. счита, че улавянето и съхранението на въглерод следва да се използва в резултат на 
конкуренция и че улавянето и съхранението на въглерод не следва да бъде 
субсидирано; изразява увереност, че инсталациите за улавяне и съхранение на 
въглерод следва да бъдат финансирани от енергийния отрасъл, в случай че това е 
най-осъществимото решение за намаляване на емисиите на CO2.
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