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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de Europese klimaatbeleidsmaatregelen tot doel dienen te hebben om 
wereldwijd de emissie van broeikasgassen te verminderen;

2. is van oordeel dat, ondanks dat de opvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) een “end-of-pipe”-technologie is, deze deel kan uitmaken van het Europese 
klimaatbeleid; benadrukt echter dat dit niet mag leiden tot vermindering van het aantal 
energie-efficiënte maatregelen en van het aantal investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen;

3. benadrukt dat de kosten voor de opvang en opslag van één ton CO2 variëren tussen de 
twintig euro en honderdtwintig euro, en dat er daarom onderzoek nodig is om de 
kosteneffectiviteit van de verschillende maatregelen gericht op vermindering van 
broeikasgassen met elkaar te vergelijken, zoals de verhoging van het energierendement en 
maatregelen in andere sectoren dan de energiesector (bijv. landbouw);

4. benadrukt dat er bindende, strenge criteria moeten worden vastgesteld om de veiligheid 
van opslagplaatsen op lange termijn te garanderen;

5. is van oordeel dat opslag onder de zeebodem in geval van een ongeluk een bedreiging kan 
vormen voor de ecosystemen in zee;

6. benadrukt dat wijdverbreid gebruik van CCS zonder voldoende ervaring onze 
verantwoordelijkheid doorschuift naar toekomstige generaties;

7. is van oordeel dat CCS, vanwege de hoge technische en financiële kosten, een 
energiestructuur zal bevorderen die bestaat uit enkele zeer krachtige energiecentrales, 
terwijl daarentegen kleine gedecentraliseerde centrales met warmtekrachtkoppeling beter 
geschikt zijn om het Europese energierendement met 20 % te doen toenemen;

8. is van oordeel dat CCS de efficiëntie van energiecentrales vermindert, en wereldwijd tot 
een hoger kolenverbruik zal leiden;

9. onderstreept dat toename van het kolenverbruik zal leiden tot meer luchtvervuiling, 
waaronder de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide 
(CO), stofdeeltjes en kwik;

10. wijst erop dat er binnen het kader van de richtlijn inzake de geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) geen referentiedocument voor de best 
beschikbare techniek (Best Available Technique (BAT) Reference Document, BREF) 
inzake CCS bestaat; benadrukt derhalve dat er vóór 2015 een horizontaal BREF-document 
inzake CCS dient te worden opgesteld;

11. stelt voor dat het CCS-onderzoek bekostigd wordt door de energiesector en andere 
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verbruikers, en dat overheidsmiddelen alleen worden gebruikt voor het onderzoek dat 
gericht is op het vaststellen van de benodigde veiligheids-, milieu- en controle-vereisten;

12. is van oordeel dat het gebruik van CCS onderhevig moet zijn aan concurrentie en dat CCS 
niet gesubsidieerd dient te worden; is van opvatting dat CCS-installaties gefinancierd 
dienen te worden door de energiesector, indien dit de meest geschikte oplossing is om de 
uitstoot van CO2 te verminderen.
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