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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. Understreger, at formålet med europæiske klimapolitikker bør være at nedbringe 
drivhusgasemissioner på verdensplan;

2. finder, at selv om opsamling og lagring af CO2 (CCS) er en end of pipe-teknologi, kan 
den udgøre en del af de europæiske klimapolitikker; understreger imidlertid, at den ikke 
bør føre til et fald i energieffektivitetsforanstaltninger eller i investeringer i vedvarende 
energi; 

3. understreger, at udgifter til opsamling og lagring af et ton CO2 i øjeblikket svinger mellem 
20 EUR og 120 EUR, og at der derfor er behov for undersøgelser, der sammenligner 
omkostningseffektiviteten af forskellige foranstaltninger til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder forøgelse af energieffektiviteten og foranstaltninger i 
andre sektorer (f.eks. landbrugssektoren) end energisektoren; 

4. understreger, at der bør fastsættes bindende og strenge kriterier for lagringsstedernes 
langtidssikkerhed; 

5. finder, at lagring under havbunden i tilfælde af uheld kan true de marine økosystemer;

6. understreger, at den udbredte anvendelse af CCS uden tilstrækkelig erfaring flytter vores 
ansvar over på fremtidige generationer;

7. finder, at CCS som følge af de høje tekniske og finansielle omkostninger vil bidrage til en 
energistruktur med få meget store kraftværker, selv om små decentraliserede anlæg med 
kombineret kraftvarmeproduktion i højere grad vil kunne opnå en 20 % vækst i 
energieffektiviteten i Europa;

8. finder, at CCS nedsætter effektiviteten af kraftværker og vil føre til en stigning i 
anvendelsen af kul på verdensplan;

9. understreger, at en stigning i anvendelsen af kul vil føre til yderligere luftforurening, 
herunder svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx), kulilte (CO), støv og 
kviksølvsemissioner;

10. påpeger, at der under direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
ikke foreligger et referencedokument (BREF-dokument) om bedste tilgængelige teknologi 
(BAT) for CCS; understreger derfor, at der inden 2015 skal fremlægges et horisontalt 
BREF om CCS;

11. foreslår, at CCS-forskning bør betales af energisektoren og andre brugere, og at offentlige 
midler udelukkende bør anvendes til forskning, der skal fastslå de nødvendige krav til 
sikkerhed, miljø og overvågning;
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12. finder, at anvendelsen af CCS bør være et resultat af konkurrence, og at CCS ikke bør 
være støtteberettiget; mener, at CCS-anlæg bør finansieres af energisektoren, når det er 
den løsning, der er mest hensigtsmæssig med henblik på at formindske CO2-emissionerne.
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