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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι ο στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα πρέπει να είναι η 
παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

2. θεωρεί ότι, παρότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) είναι μια τεχνολογία που 
εφαρμόζεται στα τελικά στάδια της διαδικασίας παραγωγής, μπορεί να αποτελέσει μέρος 
των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα· τονίζει, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
μείωση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

3. υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος το κόστος για τη δέσμευση και την αποθήκευση ενός 
τόνου CO2 κυμαίνεται από 20 έως 120 ευρώ, και ότι ως εκ τούτου απαιτούνται μελέτες 
για τη σύγκριση της οικονομικής αποδοτικότητας των διαφόρων μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, και των μέτρων σε τομείς εκτός της ενέργειας (π.χ. γεωργία)·

4. τονίζει ότι πρέπει να τεθούν δεσμευτικά, αυστηρά κριτήρια για τη μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια των χώρων αποθήκευσης·

5. θεωρεί ότι η αποθήκευση κάτω από το βυθό της θάλασσας μπορεί, σε περίπτωση 
ατυχήματος, να θέσει σε κίνδυνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα·

6. υπογραμμίζει ότι η εκτεταμένη χρήση της CCS, χωρίς επαρκή εμπειρία, μεταθέτει τις 
δικές μας ευθύνες στις μελλοντικές γενιές·

7. θεωρεί ότι, λόγω του υψηλού τεχνικού και οικονομικού κόστους της, η CCS θα συμβάλει 
σε μια ενεργειακή δομή με λίγους πολύ μεγάλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, παρότι 
οι μικρές αποκεντρωμένες μονάδες με συμπαραγωγή ενέργειας είναι καταλληλότερες για 
την επίτευξη ποσοστού 20% αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη·

8. θεωρεί ότι η CCS μειώνει την αποδοτικότητα των σταθμών παραγωγής ενέργειας και ότι 
θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης άνθρακα παγκοσμίως·

9. υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη χρήση του άνθρακα θα προκαλέσει περαιτέρω 
ατμοσφαιρική ρύπανση, περιλαμβανομένων των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), 
οξειδίων του αζώτου (NOx), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), σκόνης και υδραργύρου·

10. επισημαίνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει έγγραφο αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών (BREF) για τη CCS, βάσει της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)· ως εκ τούτου, τονίζει ότι πριν από το 2015 πρέπει να 
παρουσιαστεί ένα οριζόντιο έγγραφο BREF σχετικά με τη CCS·
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11. προτείνει οι έρευνες για τη CCS να χρηματοδοτούνται από τον ενεργειακό κλάδο και 
άλλους χρήστες, και οι δημόσιοι πόροι να χρησιμοποιούνται μόνο για έρευνες με σκοπό 
να καθοριστούν οι απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος 
και παρακολούθησης·

12. θεωρεί ότι η χρήση της CCS πρέπει να είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμού και ότι η CCS 
δεν πρέπει να επιδοτείται· πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις CCS πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τον ενεργειακό κλάδο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η CCS 
αποτελεί την πλέον εφικτή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2.
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