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VÉLEMÉNYTERVEZET
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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai éghajlatpolitika célkitűzésének az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális csökkentésének kell lennie;

2. úgy véli, hogy bár a szén-dioxid-befogási és -tárolási (CCS-) technológia már a kész 
helyzetet próbálja orvosolni, attól még az európai éghajlatpolitika része lehet; 
hangsúlyozza azonban, hogy ez nem vezethet az energiahatékonysági intézkedések és a 
megújulóenergia-befektetések csökkentéséhez;

3. rámutat, hogy egy tonna CO2 befogása és tárolása jelenleg 20–120 euróba kerül, és ezért 
tanulmányt kell készíteni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése különböző 
módjainak költséghatékonyságáról, ideértve az energiahatékonyság növelését és az 
energiától eltérő ágazatok (pl. a mezőgazdaság) által hozott intézkedéseket;

4. hangsúlyozza, hogy szigorú és kötelező erejű feltételeket kell megszabni a tárolóhelyek 
hosszú távú biztonsága érdekében;

5. úgy véli, hogy a tengerfenék alatti tárolás baleset esetén veszélyeztetheti a tengeri 
ökoszisztémát;

6. hangsúlyozza, hogy a CCS megfelelő tapasztalatok nélküli széles körben való használata a 
következő generációra hárítja a mostani generáció felelősségét;

7. úgy véli, hogy a magas műszaki és pénzügyi költségek miatt a CCS a néhány nagyobb 
erőműre támaszkodó energiastruktúra kialakulását fogja eredményezni, bár a kisebb, 
decentralizált, kapcsolt termelésű erőművek alkalmasabbak lennének a 20%-os 
energiahatékonysági növekedés elérésére Európában;

8. úgy véli, hogy a CCS csökkenti az erőművek hatékonyságát, és a szénfelhasználás 
világméretű növekedését fogja eredményezni;

9. hangsúlyozza, hogy a növekvő szénfelhasználás további légszennyeződéshez – a kén-
dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a szénmonoxid (CO), valamint a por és az ólom 
terjedéséhez – fog vezetni;

10. rámutat, hogy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
irányelv keretében jelenleg nem áll rendelkezésre referenciadokumentum a CCS-t illető 
legjobb bevett módszerekről; ezért hangsúlyozza, hogy 2015 előtt horizontális 
alkalmazású referenciadokumentumot kell készíteni a CCS-ről;

11. javasolja, hogy a CCS-re vonatkozó kutatások kiadásait az erőműágazat és egyéb 
felhasználók fedezzék, és hogy közpénzeket csak a szükséges biztonsági, 
környezetvédelmi és ellenőrzési feltételrendszer kutatására költsenek;



PE409.643v01-00 4/4 PA\734535HU.doc

HU

12. úgy véli, hogy a CCS használatát pályáztatni kellene, és azt nem kellene államilag 
támogatni; úgy gondolja, hogy a CCS-berendezéseket az erőműágazatnak kellene 
finanszíroznia minden olyan esetben, amikor ez a CO2-kibocsátás csökkentésének 
legcélravezetőbb formája.
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