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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi moral biti namen evropskih politik o podnebju globalno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

2. meni, da je zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS), čeprav gre za tehnologijo 
„na koncu verige“ (end-of-pipe), lahko sestavni del evropskih politik o podnebju; 
istočasno poudarja, da njena uporaba ne sme privesti do opuščanja ukrepov za izboljšanje 
energijske učinkovitosti in zmanjševanja naložb v obnovljive vire energije; 

3. poudarja, da znašajo stroški zajema in shranjevanja tone CO2 trenutno med 20 in 120 EUR 
ter da so posledično potrebne študije, ki bi primerjale stroškovno učinkovitost različnih 
ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, vključno s povečevanjem energijske 
učinkovitosti, ter ukrepov v drugih sektorjih razen energetike (npr. v kmetijstvu);

4. poudarja, da je treba določiti zavezujoča, stroga merila za dolgoročno varnost območij 
shranjevanja;

5. meni, da lahko shranjevanje pod morskim dnom v primeru nesreče ogrozi morske 
ekosisteme; 

6. poudarja, da široka uporaba CCS brez zadostnih izkušenj prenaša našo odgovornost na 
prihodnje generacije;

7. meni, da bo tehnologija CCS zaradi svojih visokih tehničnih in finančnih stroškov v 
energetsko strukturo prispevala nekaj zelo velikih elektrarn, čeprav so majhna razpršena 
soproizvodna postrojenja bolj primerna za doseganje 20-odstotnega povečanja energijske 
učinkovitosti v Evropi;  

8. meni, da tehnologija CCS znižuje učinkovitost elektrarn ter da bo privedla do povečanja 
rabe premoga po svetu;

9. poudarja, da bo povečanje rabe premoga povzročilo nadaljnje onesnaževanje zraka, 
vključno z emisijami žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), ogljikovega 
monoksida (CO), prašnih delcev in živega srebra;

10. poudarja, da za tehnologijo CCS ni referenčnega dokumenta (BREF) najboljših 
razpoložljivih tehnologij (BAT) v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja (IPPC); poudarja, da bo iz tega razloga treba pred letom 
2015 pripraviti horizontalni BREF o tehnologiji CCS;

11. predlaga, da raziskave tehnologije CCS plača sektor elektroenergetike in drugi uporabniki 
ter da se javna sredstva uporabijo izključno za raziskave za določitev potrebnih varnostnih 
in okoljskih zahtev ter zahtev glede spremljanja;

12. meni, da mora biti uporaba tehnologije CCS rezultat konkurenčnega boja ter da naj 



PE409.643v01-00 4/4 PA\734535SL.doc

SL

tehnologija CCS ne bi bila subvencionirana; meni, da naj bi naprave CCS v primerih, ko 
je to najprimernejša rešitev za zmanjšanje emisij CO2, financiral elektroenergetski sektor.
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