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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad, įgyvendinant Europos politiką klimato srityje, turėtų būti siekiama visame 
pasaulyje mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

2. mano, kad, įgyvendinant Europos politiką klimato srityje, gali būti taikoma anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) technologija, nors ji ir susijusi su 
paskutiniuoju etapu; vis dėlto pabrėžia, kad taikant CCS technologiją neturėtų mažėti 
energijos naudojimo veiksmingumo priemonių ir investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius;

3. pabrėžia, kad vienos tonos CO2 surinkimo ir saugojimo kaina šiuo metu siekia 20–
120 eurų, taigi reikia tyrimų, kurie leistų palyginti įvairių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo priemonių (įskaitant energijos naudojimo 
veiksmingumo didinimo priemones, taip pat ne energetikos sektoriuje, pvz., žemės ūkyje, 
įgyvendinamas priemones) rentabilumą;

4. pabrėžia, kad, norint užtikrinti ilgalaikę saugyklų saugą, reikėtų nustatyti privalomus 
griežtus kriterijus;

5. mano, kad saugojimas po jūros dugnu, kilus avarijai, gali kelti pavojų jūrų ekosistemoms;

6. pabrėžia, kad, plačiai naudojant CCS technologiją neturint užtektinai patirties, dabartinė 
atsakomybė perduodama ateities kartoms;

7. mano, kad CCS technologija, su kuria susijusios didelės techninės ir finansinės sąnaudos, 
lems energetikos struktūrą, kurią sudarys kelios labai didelės jėgainės, nors nedidelės 
decentralizuotos termofikacinės jėgainės labiau padėtų siekti tikslo Europoje 20 proc. 
padidinti energijos naudojimo veiksmingumą;

8. mano, kad CCS technologija mažina jėgainių veiksmingumą, taigi visame pasaulyje bus 
naudojama daugiau anglių;

9. pabrėžia, kad naudojant daugiau anglių bus toliau teršiamas oras, be kita ko, sieros 
dioksidu (SO2), azoto oksidais (NOx), anglies monoksidu (CO), dulkėmis ir gyvsidabrio 
junginiais;

10. pabrėžia, kad, CCS technologijos atveju, dar nenustatyta geriausių prieinamų gamybos 
būdų, kurie būtų pateikiami informaciniame dokumente (BREF), pagal direktyvą dėl 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės; taigi pabrėžia, kad iki 2015 m. reikės pateikti 
su CCS technologija susijusį įvairioms sritims taikomą BREF;

11. siūlo, kad už tyrimus CCS technologijos srityje mokėtų energetikos sektorius ir kiti 
naudotojai, o viešojo sektoriaus lėšos būtų naudojamos tik tyrimams, kurių metu siekiama 
nustatyti būtinus saugos, aplinkos ir kontrolės reikalavimus;
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12. mano, kad CCS technologija turėtų būti taikoma konkurencijos sąlygomis ir neturėtų būti 
subsidijuojama; mano, kad CCS technologiją taikančius įrenginius turėtų finansuoti 
energetikos sektorius, jei tik ši technologija yra geriausias sprendimas mažinant išmetamo 
CO2 kiekį.

.


	734535lt.doc

