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(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu
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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że celem europejskiej polityki klimatycznej powinna być ogólnoświatowa 
redukcja emisji gazów cieplarnianych;

2. uważa, że chociaż wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest technologią 
„końca rury”, może stanowić część europejskiej polityki klimatycznej; podkreśla jednak, 
że nie powinno to prowadzić do osłabienia środków na rzecz efektywności energetycznej 
i inwestycji w zakresie energii odnawialnej;

3. podkreśla, że aktualnie koszt wychwytywania i składowania jednej tony CO2 waha się od 
20 do 120 euro, zatem potrzebne są badania celem porównania opłacalności różnych 
środków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym zwiększenia efektywności 
energetycznej, oraz środków w innych sektorach niż energetyka (np. w rolnictwie);

4. podkreśla, że należy ustanowić wiążące, restrykcyjne kryteria z myślą 
o długoterminowym bezpieczeństwie składowisk;

5. uważa, że składowanie pod dnem morza mogłoby w razie wypadku zagrażać 
ekosystemom morskim;

6. podkreśla, że za sprawą szerokiego zastosowania CSS bez wystarczającego 
doświadczenia nasza odpowiedzialność spadnie na przyszłe pokolenia;

7. uważa, że z uwagi na wysokie koszty techniczne i finansowe CSS przyczyni się do 
struktury energetycznej z kilkoma bardzo dużymi elektrowniami, chociaż małe 
zdecentralizowane zakłady stosujące kogenerację są lepiej predysponowane do realizacji 
20% wzrostu efektywności energetycznej w Europie;

8. podkreśla, że CSS zmniejsza efektywność elektrowni i spowoduje zwiększone 
wykorzystanie węgla w skali światowej;

9. podkreśla, że zwiększone wykorzystanie węgla doprowadzi do dalszego zanieczyszczenia 
powietrza przy udziale ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) 
oraz emisji pyłu i rtęci;

10. zauważa, że w zakresie CSS nie istnieje dokument referencyjny (BREF) dotyczący 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; podkreśla zatem, że do 2015 r. należy 
przedstawić horyzontalny BREF w zakresie CSS;

11. proponuje, aby badania w zakresie CSS opłacał sektor energetyczny i inni użytkownicy 
oraz aby środki publiczne wykorzystywano wyłącznie do badań nad określeniem 
koniecznych wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa, środowiska naturalnego 
i monitoringu;
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12. uważa, że stosowanie CSS powinno być wynikiem konkurencji i że CSS nie należy 
subsydiować; uważa, że instalacje CSS powinien finansować sektor energetyczny, gdy 
tylko jest to najbardziej wykonalne rozwiązanie na rzecz ograniczenia emisji CO2.
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