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1.

S. O. lengyel állampolgár által benyújtott 0094/2019. számú petíció az EU
szén-dioxid-mentesítési politikájáról mint valótlan elemről a globális
felmelegedéssel összefüggésben

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója határozottan bírálja az Európai Bizottság álláspontját az
éghajlatváltozással kapcsolatos, és – különösen Lengyelország tekintetében – diszkriminatív
politikája miatt. Azzal érvel, hogy az Európai Bizottság politikája azon a téves elképzelésen
alapul, hogy az éghajlatváltozás alapvető oka a szén-dioxid. Kéri az uniós energiaügyi és
éghajlatváltozási csomag indokainak felülvizsgálatát. A petíció benyújtója hangsúlyozza,
hogy az Európai Bizottság éghajlatváltozási politikájának nem a globális felmelegedés
fogalmára kellene összpontosítania, hanem a világ északi részén tapasztalható hőmérsékleti
anomáliát kellene figyelembe vennie. Hangsúlyozza, hogy a világ északi részén a hőmérséklet
nem sokkal magasabb, mint a Föld átlagos hőmérsékletének emelkedése az elmúlt fél
évszázadban.
2.

Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
3.

A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 24.

Az Európai Unió energia- és éghajlat-politikája az éghajlatváltozással, annak hatásaival és
jövőbeli kockázataival kapcsolatos tudományos konszenzuson, valamint az alkalmazkodás és
mérséklés lehetőségein alapul. A tudományos konszenzust az Éghajlatváltozási Kormányközi
Testület (IPCC) jelentéseiben foglalják össze és frissítik rendszeresen. A Bizottság munkája
CM\1186759HU.docx

HU

PE639.900v01-00
Egyesülve a sokféleségben

HU

az IPCC jelentéseit kiindulópontként veszi figyelembe.
Amennyiben a petíció szerzője független kutatást készített az éghajlatváltozással kapcsolatos
kérdésekben, a Bizottság azt javasolja a petíció szerzőjének, hogy e kutatást nyújtsa be egy
releváns, szakértők által értékelt kutatási folyóirat számára. Ily módon a petíció benyújtója a
tudományos szakértőktől megkaphatja a vonatkozó jóváhagyást és korrekciókat, és
valószínűleg szerepelni fog az IPCC jövőbeli jelentéseiben is, amelyek pedig informálják az
európai szakpolitikát.
Következtetés
A Bizottság nem ért egyet azzal az észrevétellel, amely e petíció alapját képezi. A Bizottság
továbbra is az IPCC megállapításaira fogja alapozni politikáját.
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