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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o objectivo das políticas europeias no domínio do clima deve ser a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa em todo o mundo;

2. Considera que a captura e armazenamento de CO2 (CAC), embora sendo uma tecnologia 
de fim de processo, pode constituir um dos elementos das políticas europeias no domínio 
do clima; frisa, no entanto, que não deve conduzir a uma diminuição das medidas de 
eficiência energética, nem a um decréscimo dos investimentos em energias renováveis;

3. Sublinha que o custo da captura e armazenamento de uma tonelada de CO2 oscila, 
actualmente, entre 20 e 120 euros, sendo, por conseguinte, necessário realizar estudos a 
fim de comparar a relação custo/eficácia de diferentes medidas de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, incluindo o aumento da eficiência energética, bem como de 
medidas adoptadas em sectores que não o da energia (por exemplo, a agricultura);

4. Salienta a conveniência de estabelecer critérios estritos e vinculativos no que se refere à
segurança a longo prazo dos locais de armazenamento;

5. Considera que o armazenamento nos fundos marinhos pode, em caso de acidente, pôr em 
perigo os ecossistemas marinhos;

6. Sublinha que o recurso generalizado à CAC, sem dispor de experiência suficiente, 
transfere a responsabilidade que nos incumbe para as gerações futuras;

7. Considera que, devido aos seus elevados custos técnicos e financeiros, a CAC contribuirá 
para o estabelecimento de uma estrutura energética com um número reduzido de grandes 
centrais eléctricas, embora as pequenas centrais de co-geração descentralizadas estejam 
em melhores condições de alcançar um aumento de 20% da eficiência energética na
Europa;

8. Considera que a CAC reduz a eficiência das centrais eléctricas e gerará um aumento da 
utilização do carvão no mundo;

9. Sublinha que o aumento da utilização do carvão conduzirá a um aumento da poluição
atmosférica, nomeadamente por dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), 
monóxido de carbono (CO) e emissões de poeiras e mercúrio;

10. Assinala que não existe actualmente, no âmbito da Directiva relativa à prevenção e ao 
controlo integrados da poluição (Directiva IPPC), um documento de referência (BREF) 
sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) em matéria de captura e armazenamento de 
CO2; insiste, por conseguinte, na necessidade de apresentar um BREF horizontal sobre a 
CAC antes de 2015;

11. Propõe que os custos relacionados com a investigação no domínio da captura e
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armazenamento de CO2 sejam suportados pelo sector da electricidade e pelos demais 
utilizadores e que os fundos públicos se destinem exclusivamente à investigação, a fim de 
determinar os requisitos necessários em matéria de segurança, ambiente e controlo;

12. Considera que o recurso à captura e armazenamento de CO2 deve ser resultado da 
concorrência, não devendo ser subsidiado; entende que o sector da electricidade deve 
financiar as instalações de captura e armazenamento de carbono sempre que essa seja a 
solução mais viável para reduzir as emissões de CO2.


	734535pt.doc

