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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că scopul politicilor europene în domeniul climei ar trebui să fie reducerea la 
nivel mondial a emisiilor de gaze cu efect de seră;

2. consideră că, deși captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) este o tehnologie de 
prevenire a poluării, aceasta poate deveni o parte integrantă a politicilor europene în 
domeniul climei; evidențiază totuși că aceasta nu ar trebui să conducă la o scădere a 
măsurilor de eficiență energetică și a investițiilor în surse regenerabile de energie;

3. subliniază că, în prezent, costul pentru a capta și stoca o tonă de CO2  variază între 20 și 
120 EUR și că, prin urmare, este nevoie de studii pentru a compara rentabilitatea 
diferitelor măsuri de reducere a gazelor cu efect de seră, fiind necesară inclusiv o creștere 
a randamentului energetic și luarea unor măsuri ce vizează alte sectoare decât sectorul 
energetic (de exemplu sectorul agricol);

4. evidențiază că ar trebui stabilite criterii obligatorii, stricte, pentru siguranța pe termen lung 
a siturilor de stocare;

5. consideră că, în caz de accident, stocarea sub fundul mării poate periclita ecosistemele 
marine; 

6. subliniază că utilizarea pe scară largă a tehnologiei CSC fără experiența necesară transferă 
responsabilitatea către generațiile viitoare;

7. consideră că, datorită costurilor tehnologice și financiare ridicate, tehnologia CSC va 
contribui la o structură energetică alcătuită din câteva centrale electrice de dimensiuni 
mari, deși micile centrale descentralizate de cogenerare sunt mai potrivite pentru obținerea 
unei creșteri de 20 % a randamentului energetic în Europa;

8. consideră că tehnologia CSC reduce eficiența centralelor electrice și va conduce la 
creșterea utilizării cărbunelui la nivel global; 

9. subliniază că intensificarea gradului de utilizare a cărbunelui va duce la o creștere a  
poluării aerului, inclusiv la emisii de dioxid de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), monoxid de 
carbon (CO), praf și mercur;

10. atrage atenția asupra faptului că, în cadrul Directivei privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (IPPC) nu există un document de referință (BREF) pentru cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) cu privire la CSC; prin urmare, subliniază că, înainte de 
2015 este necesară prezentarea unui document BREF orizontal pe tema tehnologiei CSC;

11. propune ca cercetarea în domeniul tehnologiei CSC să fie finanțată de către sectorul 
producției de energie electrică și alți utilizatori și ca fondurile publice să fie folosite doar 
pentru cercetarea în vederea stabilirii normelor de siguranță, mediu și monitorizare 
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necesare;

12. consideră că utilizarea tehnologiei CSC ar trebui să fie rezultatul concurenței și că CSC nu 
ar trebui să fie subvenționată;  consideră că instalațiile CSC ar trebui să fie finanțate de 
sectorul producției de energie electrică atunci când acestea reprezintă cea mai potrivită 
soluție pentru reducerea emisiilor de CO2.
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