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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategijos
(2021/2006(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 192 ir 194 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą dėl išmetamo metano 
kiekio mažinimo ES strategijos (COM(2020)0663),

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso1,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl aplinkos oro kokybės 
direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl naujo žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto 
sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2021),

A. kadangi metanas yra stiprų šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 86 kartus stipresnės nei 
anglies dioksidas (CO2), per 20 metų laikotarpį tapo antromis svarbiausiomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis, kuriomis maždaug ketvirtadaliu prisidedama prie 
šiandien patiriamo visuotinio atšilimo4;

B. kadangi pagal Europos klimato teisės aktą ES iki 2050 m. įsipareigoja pasiekti poveikio 

1Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0107.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.
4 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, 

B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura ir H. Zhang, „Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing“, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Chapter 8, Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2013, p. 714.
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klimatui neutralumą, o iki 2030 m. smarkiai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį; 
kadangi su energetika susijęs išmetamo metano kiekio klausimas yra pagrindinis 
Europos žaliojo kurso komponentas, taip pat ir priemonės žemės ūkio ir atliekų 
sektoriuose; kadangi išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategijoje pažymima, kad 
ES turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrindama, kad būtų mažinamas metano 
išmetamųjų teršalų kiekis pasaulyje, nes ji yra didžiausia iškastinio kuro importuotoja 
pasaulyje ir reikšmingas žemės ūkio sektoriaus subjektas;

C. kadangi pagal Paryžiaus susitarimą išmetamo metano kiekio mažinimas yra būtinas 
kovojant su klimato kaita; kadangi metano tarša prisidedama prie oro taršos ir todėl, 
siekiant apsaugoti ES piliečių sveikatą, būtina kovoti su šiais teršalais;

D. kadangi išmetamo metano kiekio mažinimas gali turėti greitesnį poveikį mažinant 
visuotinio atšilimo mastą nei mažinant išmetamo CO2 kiekį, nes metanas neišlieka 
atmosferoje taip ilgai, todėl tai gali būti viena iš ekonomiškai efektyviausių strategijų, 
siekiant greitai sumažinti atšilimo mastą ir išvengti kai kurių su visuotiniu atšilimu 
susijusių pasekmių;

Tarpsektoriniai veiksmai

1. palankiai vertina tarpsektorinį požiūrį, išdėstytą Išmetamo metano kiekio mažinimo ES 
strategijoje, ir visapusiškai palaiko sąžiningą sistemą, kuri apima žemės ūkio, atliekų ir 
energetikos sektorius;

2. pabrėžia, kad svarbu gerinti stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo bei nuotėkio 
aptikimo ir remonto standartus;

3. pabrėžia, kad būtina nuosekliai peržiūrėti ES klimato ir aplinkosaugos teisės aktus; 
laikosi nuomonės, kad Pastangų pasidalijimo reglamente nustatyti privalomieji 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai valstybėms narėms5 turėti išlikti pagrindine 
teisėkūros priemone, siekiant sumažinti metano išmetamųjų teršalų kiekį, o Pramoninių 
išmetamų teršalų direktyva6 ir kiti teisės aktai galėtų būti papildomos priemonės;

4. pabrėžia, kad svarbu sudaryti geriausios patirties ir turimų technologijų sąvadą, kuris 
padėtų skatinti plačiau taikyti novatoriškas taršos mažinimo priemones;

5. pabrėžia, kad būsimomis metano reguliavimo priemonėmis turėtų būti siekiama kuo 
ekonomiškai efektyviau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir suteikti lankstumo 
įmonėms, kad jos galėtų optimaliai, technologijų požiūriu neutraliai ir kuo 
mažiausiomis sąnaudomis siekti veiklos standartų;

6. pripažįsta, kad savanoriškos pramonės iniciatyvos, kurių tikslas – mažinti išmetamo 
metano kiekį, yra svarbios, ir mano, kad bet kokios reguliavimo iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos geriausios patirties iš esamų savanoriškų veiksmų pavyzdžiais, o prieš tai 

5 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, siekiant vykdyti 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. 
laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 525/2013. OL L 156, 2018 6 19, p. 26.

6 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 
(taršos integruotos prevencijos ir kontrolės). OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
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turi būti tinkamai atliktas išsamus poveikio vertinimas;

Energija

7. palankiai vertina pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl visų su energija 
susijusių metano išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo;

8. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą apsvarstyti teisės aktus dėl dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo energetikos sektoriuje, kurie būtų taikomi, jei įmanoma, visai tiekimo 
grandinei; mano, kad rengiant ES teisės aktus, būtina paisyti galiojančių nacionalinės 
teisės aktų dėl įprastinio dujų išleidimo ir fakelų deginimo, atsižvelgiant į sudėtingus 
saugos ir aplinkosaugos aspektus;

9. pripažįsta, kad daugiau nei keturis penktadalius ES sunaudojamos naftos ir dujų sudaro 
importas ir kad didžiausias su nafta ir dujomis siejamas metano kiekis išmetamas už ES 
ribų; ragina Komisiją išnagrinėti iškastinio kuro energijos reguliavimo priemones, 
įskaitant būsimų įsipareigojimų dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, nuotėkio 
aptikimo ir remonto, dujų išleidimo ir fakelų deginimo išplėtimą importui;

10. ragina Komisiją remti išmetamo metano kiekiui stebėti skirto nepriklausomo 
tarptautinio centro įsteigimą, bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos 
programa, Klimato ir švaraus oro koalicija ir Tarptautine energetikos agentūra, kurios 
užduotis būtų duomenų apie išmetamą antropogeninės kilmės metaną rinkimas, 
derinimas, tikrinimas ir skelbimas pasauliniu lygmeniu;

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvas dėl metano iš anglių kasybos panaudojimo ir jo 
kiekio mažinimo; išreiškia tvirtą paramą privalomai metano išmetamųjų teršalų iš 
anglių kasybos stebėsenai, ataskaitų teikimui ir tikrinimui, įskaitant reikalavimą 
įmonėms, kurioms priklauso uždarytos vietovės, ir valstybėms narėms (toms apleistoms 
kasybos vietovėms, kuriose nėra atsakingų savininkų) priimti tokias pačias stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo bei nuotėkio aptikimo ir remonto priemones kaip ir 
veikiančiose vietovėse;

Žemės ūkis

12. pabrėžia, kad sparčiai vystosi technologijos ir praktika, kaip apriboti žemės ūkio 
sektoriuje išmetamo metano kiekį; ragina Komisiją užtikrinti, kad patikrintos ir 
ekonomiškai efektyvios inovacijos būtų greitai įgyvendintos ES ir integruotos į ES 
žemės ūkio politikos kryptis;

13. pabrėžia, kad ES turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį remdama mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir plėtrą, taip pat didindama naujas technologijos, kurios leistų sumažinti 
gyvulininkystės sektoriuje išmetamo metano kiekį, taip pat apsaugant gyvūnų sveikatą 
ir gerovę; ypač pabrėžia tai, kad reikia atlikti pašarų priedų iš kartos į kartą tyrimus;

Atliekos

14. ragina Komisiją 2022 m. peržiūrėti Nuotėkų dumblo direktyvą7 ir Miesto nuotėkų 

7 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant 
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valymo direktyvą8; be to, ragina Komisiją laikytis plataus užmojo pozicijos, o 2024 m. 
Sąvartynų direktyvos9 peržiūroje ypač daug dėmesio skirti išmetamam metanui; 
pabrėžia, kad reikia imtis priemonių, kurias taikant būtų reikalaujama sąvartynų 
vietovėse naudoti jose išskiriamą biometaną, kol energijos kiekis nukrenta žemiau 
naudingos vertės;

15. ragina valstybes nares visapusiškai laikytis galiojančių Sąvartynų direktyvos 
reikalavimų, įskaitant tikslą iki 2035 m. į sąvartyną išmetamų komunalinių atliekų kiekį 
sumažinti iki 10 proc. arba mažiau viso susidariusio komunalinių atliekų kiekio pagal 
svorį; ragina Komisiją parengti išsamią strategiją siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės, kurios gali neįvykdyti šio tikslo, imtųsi taisomųjų priemonių ir veiksmų;

16. pabrėžia, kad sąvartynų sekcijų uždarymas ir jų vėlesnės priežiūros procedūros labai 
svarbios siekiant sumažinti nuotėkį, atsižvelgiant į visą sąvartynų vietovių gyvavimo 
ciklą; ragina Komisiją teikti konkrečias, kiekvienos valstybės narės sąlygoms 
pritaikytas paskatas, siekiant maksimaliai užtikrinti, kad biologinės atliekos būtų 
surenkamos atskirai, be kita ko, skatinant viešojo ir privataus sektorių 
bendradarbiavimą, kad dideliu mastu būtų užtikrinamas atskirų biologiškai skaidžių 
atliekų surinkimas, perdirbimas ir panaudojimas, kuris leistų veiksmingai nukreipti šias 
atliekas iš sąvartyno;

°

° °

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

žemės ūkyje nuotėkų dumblą. OL L 181, 1986 7 4, p. 6.
8 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo. OL L 135, 1991 5 30, p. 40.
9 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų. OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Metanas yra dujos, pagal sudėtinį poveikį klimatui nusileidžiančios tik anglies dioksidui 
(CO2), o jų kiekis sudaro 10 proc. visų Europoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Metanas yra stipresnis nei anglies dioksidas ir sukelia ozono, stipraus vietos oro teršalo, kuris 
sukelia didelių sveikatos problemų, susidarymą žemutinėje atmosferos dalyje. Todėl mažinant 
išmetamo metano kiekį ir lėtėtų klimato kaita, ir gerėtų oro kokybė.

ES jau yra nustačiusi visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo iki 2030 m. 
tikslus, o dėl žmogaus veiklos išmetamam metanui taikomi privalomi nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai pagal Pastangų pasidalijimo reglamentą (PPR). Iki 
2021 m. birželio mėn. šis reglamentas bus peržiūrėtas, kaip tikslo iki 2030 m. smarkiai 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, įgyvendinimo dalis. Norint paspartinti siekį iki 2030 m. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc., taip pat reikėtų sparčiau dėti 
pastangas mažinti išmetamo metano kiekį, kai projekcijos rodo, kad išmetamo metano kiekį 
reikia sumažinti 35–37 proc. Politikos veiksmai, kuriais siekiama sumažinti išmetamo metano 
kiekį, padės ES vaduotis iš priklausomybės nuo iškastinio kuro, siekiant 2030 m. plataus 
užmojo, pasiekti poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. ir siekti ES nulinės taršos tikslo, 
kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų.

2020 m. spalio 14 d. Komisija paskelbė išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategiją, 
kurioje daugiausia dėmesio skiriama antropogeninės kilmės metano teršalų, t. y. teršalų, 
siejamų su žmonių veikla, problemai spręsti. Strategijoje nustatomi tarpsektoriniai veiksmai, 
taip pat konkretūs veiksmai sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos, žemės ūkio ir atliekų 
sektoriuose, kuriuose atitinkamai išskiriama 19 proc., 53 proc. ir 26 proc. antropogeninės 
kilmės metano teršalų ES. ES gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrindama, kad būtų mažinamas 
metano išmetamųjų teršalų kiekis pasaulyje. Visų pirma strategijoje numatomi keli 
tarptautiniai veiksmai, kaip antai ES indėlio tarptautinių forumų veikloje stiprinimas, 
pavyzdžiui, dalyvaujant Klimato ir švaraus oro koalicijoje (CCAC), Arkties taryboje ir 
Pietryčių Azijos valstybių asociacijoje (ASEAN), siekiant spręsti metano išmetamųjų teršalų 
mažinimo klausimą su šalimis partnerėmis visuose atitinkamuose sektoriuose.

Strategija apima, inter alia, šiuos veiksmus visuose sektoriuose:

 visų susijusių sektorių bendrovių išmetamo metano kiekio matavimo, ataskaitų teikimo 
ir tikrinimo tobulinimą, įskaitant konkrečiam sektoriui skirtas iniciatyvas;

 bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, išmetamam metano kiekiui stebėti skirto 
nepriklausomo tarptautinio centro steigimą Jungtinių Tautų sistemoje, kuris rinktų, 
gretintų, tikrintų ir skelbtų pasaulinio lygmens duomenis apie išmetamo antropogeninės 
kilmės metano kiekį;

 ES programos „Copernicus“ palydovinėmis priemonėmis vykdomos metano taršos 
aptikimo ir stebėjimo veiklos plėtrą itin taršiems objektams aptikti ir stebėti;
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 atitinkamų ES klimato ir aplinkos teisės aktų (konkrečiai, Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvos ir Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro reglamento) peržiūrą, 
kad su metanu susijusios taršos problema būtų sprendžiama veiksmingiau;

 tikslinės paramos, kad paspartintų iš tvarių išteklių gaminamų biodujų rinkos plėtrą, 
numatymą, taip pat būsimos dujų rinkos reguliavimo sistemą, artėjančią Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvos peržiūrą ir bandomąjį projektą, kuris padėtų kaimo vietovėms 
ir ūkininkų bendruomenėms rengti biodujų projektus ir gauti lėšų biodujų gamybai iš 
žemės ūkio atliekų.

Energetikos sektoriuje strategija apima, inter alia, 2021 m. pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl privalomo visų su energija susijusių išmetamo metano kiekio 
matavimo, duomenų teikimo ir tikrinimo ir įpareigojimo gerinti nuotėkio aptikimą ir remontą 
visoje iškastinių dujų infrastruktūroje. Joje taip pat svarstomi teisės aktai dėl įprastinio dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo atsisakymo energetikos sektoriuje – visoje tiekimo grandinėje iki 
pat gamybos vietos.

Žemės ūkio sektoriuje ji apima, be kita ko, ekspertų grupės, kuri analizuotų išmetamo metano 
būvio ciklo rodiklius, nagrinėdama gyvulininkystės, mėšlo tvarkymo, pašarininkystės, pašarų 
savybių, naujų technologijų ir praktikų, sukūrimą. Be to, joje siūloma iki 2021 m. pabaigos 
parengti geriausios praktikos ir esamų technologijų ir sąvadą, kuris padėtų svarstyti 
novatoriškas taršos mažinimo priemones ir technologijas ir skatintų jas plačiau taikyti, 
valstybėms narėms įgyvendinant savo BŽŪP strateginius planus ir plačiau taikant anglies 
dioksido kiekį dirvožemyje didinantį ūkininkavimą.

Galiausiai atliekų sektoriuje, į strategiją įtrauktos iniciatyvos kovoti su neteisėtais veiksmais 
ir teikti techninę pagalbą valstybėms narėms ir regionams, siekiant spręsti tokias problemas 
kaip standartų neatitinkantys sąvartynai ir padėti valstybėms narėms ir regionams stabilizuoti 
biologiškai skaidžias atliekas iki jų šalinimo ir nukreipti šias atliekas į biodujų gamybą. Be to, 
atliekant 2024 m. Sąvartynų direktyvos peržiūrą, strategija siūloma apsvarstyti tolesnius 
veiksmus, kaip pagerinti sąvartynų dujų tvarkymą, sumažinti jų žalingą poveikį klimatui ir 
išnaudoti visas galimybes iš jų išgauti energijos.

ES veiksmų svarba visai tiekimo grandinei

Išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategijoje pabrėžiama, kad su ES suvartojamomis 
iškastinėmis dujomis ir nafta susijęs išorėje išmetamo anglies dioksido arba metano kiekis 
(t. y. kiekis, išmetamas už ES ribų gaminant ir tiekiant į ES iškastines dujas) yra nuo trijų iki 
aštuonių kartų didesnis už ES išmetamą kiekį, dujų galimai didesnis nei naftos.

Todėl M. Spyraki mano, kad dėl to ES atlieka nestandartinį vaidmenį pasaulyje valdydama 
išmetamo metano kiekį, importuodama naftą ir dujas po to, kai didžioji metano teršalų dalis 
jau išmetama. ES privalo užtikrinti, kad įsipareigojimai dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo, nuotėkio aptikimo ir remonto bei įprastinio dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
draudimo apimtų visą tiekimo grandinę, nes būtini tiek reaguojant į kritišką klimato padėtį, 
tiek užtikrinant vienodas sąlygas ES naftos ir dujų gamintojams.

Stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimas
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Tvirta, nepriklausoma ir moksliškai tiksli stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema 
yra būtina sprendžiant išmetamo metano problemą. Reikia teikti patikimus duomenis, 
nustatyti problemas ir veiksmingas priemones bei įvertinti pasiektą pažangą. Dėl menko 
neobjektyvumo ir netikslios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sudėtinga priimti ir 
įgyvendinti veiksmingas priemones, skirtas kovoti su šių stiprių šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų poveikiu aplinkai ir sveikatai. Naudojant privalomą stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo sistemą, taip pat pagerėtų valstybių narių ataskaitų teikimas Jungtinių Tautų 
bendrajai klimato kaitos konvencijai, prisidedant prie tarptautinių pastangų vertinant ir 
mažinant išmetamo metano kiekį.

Taikant tvirtą stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą, reikia, kad ES atsisakytų 
savanoriško požiūrio ir priimtų privalomus suderintus reikalavimus. Nors trijų lygių Naftos ir 
dujų metano išmetimo mažinimo partnerystės (OGMP) 2.0 sistemoje akivaizdžiai patobulinti 
ataskaitų teikimo reikalavimai, joje taip pat esama trūkumų. Pavyzdžiui, joje nėra tikslių 
matavimo technologijų sąrašo ir, atsižvelgiant į aukščiausią ataskaitų teikimo lygį, 
apsiribojama bendrais matavimo metodais. Todėl Komisija turėtų vis labiau skatinti savo 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartus.

Metano išmetimas yra pasaulinė problema ir siekiant mažinti jo poveikį klimatui reikės 
bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu, kaupti žinias ir dalintis geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Atsižvelgiant į spartų stebėsenos ir ataskaitų teikimo technologijų vystymąsi, 
nepriklausomas tarptautinis centras galėtų būti svarbiausia institucija, kuri nustatytų ir 
dalytųsi inovacijomis stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo srityje.

Nuotėkio aptikimas ir remontas

Tvirta nuotėkio aptikimo ir remonto programa yra labai svarbus strategijos, skirtos išmetamo 
metano kiekiui ES mažinti ir ES klimato ir aplinkosaugos tikslams pasiekti, elementas. 
Taikymo sritis turėtų apimti visą iškastinių dujų, naftos ir akmens anglių tiekimo grandinę, 
taip pat biodujas ir biometaną, siekiant užtikrinti, kad visi metano nuotėkiai iš energetikos 
sektoriaus būtų pašalinti. Ji turėtų būti pakankamai lanksti, kad būtų galima greitai prisitaikyti 
ir pasinaudoti būsimomis novatoriškomis technologijomis, kurios, tikimasi, būtų naudingos 
aplinkai ir (arba) padėtų sumažinti išlaidas, kaip antai alternatyvios technologijos, kuriomis 
aptinkamas metanas ir kurios montuojamos ant mobiliųjų platformų, tokių kaip sunkvežimiai, 
bepiločiai orlaiviai ir lėktuvai.

Eksploatavimo standartai, lyginamieji indeksai ir išmetamųjų teršalų ribos

Komisija pripažino, kad užtikrinant, jog būtų mažinamas pasaulyje išmetamo metano kiekis, 
ES gali atlikti svarbų vaidmenį pasinaudodama savo, kaip didžiausios iškastinio kuro 
importuotojos pasaulyje, padėtimi. Be Norvegijos, kurioje jau taikomos griežtos metano 
reguliavimo priemonės, iki šiol pagrindinėse ES dujų importo kilmės šalyse prisiimta nedaug 
įsipareigojimų, susijusių su pirminės grandies metano išmetimo mažinimu. Todėl ES turėtų 
pademonstruoti įsipareigojimą mažinti savo išmetamo metano pėdsaką, išnagrinėdama 
privalomus metano eksploatavimo standartus visoms ES rinkoje parduodamoms dujoms.

Apleisti ir nenaudojami naftos ir dujų gręžiniai



PE689.794v01-00 10/12 PR\1226816LT.docx

LT

Europoje tebėra daug apleistų gręžinių, kuriuose vis dar gali išsiskirti metanas. Atskira 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo bei apleistų gręžinių mažinimo programa leistų juos 
aptikti, sandarinti ir stebėti, o tai reikšmingai sumažintų išmetamo metano kiekį, taip pat 
atsirastų užimtumo galimybių, atliekant gręžinių pertvarką ir stebėseną. Jei būtų vykdoma 
tokia programa, ES turėtų atsižvelgti į skirtingų būdų, kuriais galima nutraukti gręžinių 
eksploataciją, įvairovę ir dėl to galimai kylantį aiškios nuosavybės trūkumo klausimą. Reikės 
finansuoti gręžinių stebėseną ir jų užsandarinimą, be teisinės nuosavybės.

Tarptautiniai veiksmai

Metano išmetimas yra pasaulinė problema, todėl išmetamo metano kiekiui mažinti prireiks 
pastangų ir įsipareigojimų pasauliniu mastu. Būdama didžiausia gamtinių dujų importuotoja 
pasaulyje ir viena didžiausių naftos importuotojų, ES gali imtis lyderės vaidmens nustatydama 
tarptautinius standartus ir remdama pasaulinio masto tvirtų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo bei nuotėkio aptikimo ir remonto metodų įgyvendinimą. Komisija tiria, ar būsimi 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo bei nuotėkio aptikimo ir remonto teisės aktai turėtų 
būti taikomi visoms Europoje parduodamoms ar sunaudojamoms dujoms, taikant 
reikalavimus dėl bet kokių importuojamų dujų ar naftos išmetamo metano kiekio, kad visame 
pasaulyje būtų galima sumažinti poveikį ir kad būtų užtikrinamos vienodos sąlygos ES ir 
trečiųjų šalių bendrovėms.

Metanas iš anglių kasyklų

Daugumoje anglių kasyklų jau naudojami matavimo aparatai. Tačiau kadangi matavimai 
atliekami tik saugos tikslais, jie gali neparodyti tikrojo išmetamųjų teršalų masto, nes 
matavimo aparatai gali būti nepakankamai tikslūs, kad būtų galima nustatyti išmetamą 
mažos koncentracijos metano kiekį iš vėdinimo šachtų.

Apleistos ir nenaudojamos anglių kasyklos

Tyrimai rodo, kad uždarytose ir apleistose gavybos vietose metanas išskiriamas net ir baigus 
kasybą. Kadangi laipsniškas anglies atsisakymas yra neišvengiamas, metano strategijoje 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas apleistoms ir uždarytoms gavybos vietoms, siekiant 
užtikrinti, kad dėl šio išmetamo metano kiekio būtų atsiskaitoma ir jo kiekis mažinamas visur, 
kur tik techniškai įmanoma.

Žemės ūkis

Siekiant tiksliai stebėti, tikrinti bei teikti duomenis apie žemės ūkio sektoriuje išmetamo 
metano kiekį, kyla tam tikrų sunkumų, tačiau priemones, skirtas išmetamo metano kiekiui 
apriboti, galima pradėti taikyti prieš įgyvendinant tikslią stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo sistemą.

Iki 2021 m. pabaigos ES, bendradarbiaudama su sektorių ekspertais ir valstybėmis narėmis, 
turėtų parengti geriausios praktikos ir esamų technologijų sąvadą, kuris padėtų svarstyti 
novatoriškas taršos mažinimo priemones ir skatintų jas plačiau taikyti. Šios priemonės turėtų 
būti konkrečiai skirtos žarnyno fermentacijos būdu susidarančiam metanui.

Atliekos
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ES turėtų ir toliau kovoti su neteisėtais veiksmais ir teikti techninę pagalbą valstybėms narėms 
ir regionams. Šios pagalbos teikimas padės spręsti tokias problemas, kaip standartų 
neatitinkantys sąvartynai. ES taip pat padės valstybėms narėms ir regionams stabilizuoti 
biologiškai skaidžias atliekas iki jų šalinimo ir daugiau jų naudoti klimatui poveikio 
nedarančių žiedinių biologinių ir cheminių medžiagų gamybai ir nukreipti šias atliekas į 
biodujų gamybą.

2024 m. peržiūrėdama Sąvartynų direktyvą, ES turėtų apsvarstyti tolesnius veiksmus, kaip 
pagerinti sąvartynų dujų tvarkymą, sumažinti jų žalingą poveikį klimatui ir išnaudoti visas 
galimybes iš jų išgauti energijos.
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PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ
SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengdama šį 
pranešimo projektą, pranešėja gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Entity and/or person
1. Environmental Defence
2. Copa Cogeca
3. Equinor
4. European Waste Management Association (FEAD)
5. Fortum Oslo Varme 
6. European Environmental Bureau
7. Syctom
8. MIQ Methane Intelligence
9. European Biogas Association (EBA)
10. Aristotle University of Thessaloniki
11. Helector
12. Honeywell
13. IOGP
14. Smiths Group PLC
15. International Energy Agency
16. Eurogas
17. Motor Oil
18. Clean Air Task Force
19. Veolia Environnement S.A
20. International Energy Agency
21. DESFA
22. Client Earth
23. Environnemental Investigation Agency
24. DSM


