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Módosítás 1
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel a metánkibocsátás a globális 
felmelegedés második legnagyobb oka, és 
a globális emberi eredetű metánkibocsátás 
mintegy harmada az energiaágazatból 
származik; mivel a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérését célzó energetikai 
átálláshoz jelentős mértékben csökkenteni 
kell az energiaágazatból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, többek 
között a metánkibocsátást;

Or. en

Módosítás 2
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Gheorghe Falcă, 
Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel a metánkibocsátás 
intenzitása jelentősen eltér az olaj- és 
gáztermelő országok között; mivel az olaj 
és a földgáz továbbra is az 
energiaszerkezet részét fogja képezni, 
különösen a széntől függő régiók 
esetében; figyelembe véve az EU 
harmadik országoktól való függőségét 
energiaellátása tekintetében;

Or. en

Módosítás 3
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Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
- 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. mivel az a tény, hogy a 
metánkibocsátás számos ágazatból, 
például a mezőgazdaságból, a hulladék- 
és energiaágazatból származik, és hogy a 
légkörben lévő metán jól keveredik más 
gázokkal, megnehezíti a mérést és a 
jelentéstételt, ami a pontos adatok 
hiányához vezet, a metánkibocsátás 
viszonylag nagy bizonytalanságát 
eredményezve a CO2-hoz képest;

Or. en

Módosítás 4
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
- 1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. mivel a mérés, jelentés és 
ellenőrzés javítására és a kibocsátások 
csökkentésére irányuló, a célnak 
megfelelő és megfelelően célzott 
technológiák és gyakorlatok kutatása és 
fejlesztése, fejlesztése és végrehajtása a 
metánkibocsátás hatékony 
csökkentésének gerincét képezi;

Or. en

Módosítás 5
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Gheorghe Falcă, 
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan
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Véleménytervezet
- 1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1d. elismeri a gázipar által a 
metánkibocsátás csökkentése érdekében 
az olyan önkéntes kezdeményezések révén 
eddig végzett munkát, mint az olaj és gáz 
klímakezdeményezés (OGCI), a metánra 
vonatkozó irányelvek (MGP) és az olaj- és 
a gázágazatban keletkező metánnal 
foglalkozó partnerség (OGMP) 2.0, és 
hangsúlyozza, hogy a teljes gázértéklánc 
mentén még erőteljesebb lépéseket tesznek 
a metánkibocsátás további minimalizálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-
szerte átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére 
vonatkozó üzleti esettanulmányok 
megerősítése érdekében;

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
megjegyzi, hogy a metán járul hozzá a 
második legnagyobb mértékben az EU 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásához; 
emlékeztet, hogy az IPCC-nek a 1,5°C-os 
globális felmelegedésről szóló 
különjelentése arra a következtetésre 
jutott, hogy „bár a szén-dioxid a 
domináns a hosszú távú felmelegedésben, 
a rövid távú éghajlatbefolyásolók (SLCF) 
– például a metán és a korom – 
csökkentése rövid távon jelentősen 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a felmelegedés 
mértéke az iparosodás előtti szintet 1,5°C-
kal meghaladó szintre korlátozódjon”; 
kiemeli a metánkibocsátás azonnali és 
gyors csökkentésének fontosságát ebben 
az évtizedben, mivel ez az uniós éghajlat-
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politikai fellépés egyik leghatékonyabb 
eszköze; megjegyzi, hogy a 
metánkibocsátás csökkentése kiegészíti a 
szén-dioxid-kibocsátás szükséges 
csökkentését, és hogy a Párizsi 
Megállapodás által előírt 
kibocsátáscsökkentés 15%-át a metán 
alacsony költségű és technikailag 
megvalósítható mérséklésével lehetne 
megszüntetni; kiemeli, hogy a 
metánkibocsátás csökkentése nemcsak az 
éghajlati hatások csökkentése, hanem a 
levegőminőség javulása szempontjából is 
óriási előnyökkel jár; támogatja a 
metánkibocsátás átfogóbb módon történő 
kezelésére irányuló egyértelmű jogszabályi 
keretet valamennyi ágazatban, beleértve a 
mezőgazdaságot, a hulladékgazdálkodást, 
az energiaágazatot és a petrolkémiai 
ágazatot, kötelező erejű uniós és nemzeti 
metánkibocsátás-csökkentési célok 
meghatározásával;

Or. en

Módosítás 7
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Valérie Hayer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-
szerte átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére 
vonatkozó üzleti esettanulmányok 
megerősítése érdekében;

1. üdvözli a metán (CH4) 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós stratégiát, mivel az a szén-dioxid 
után a második legnagyobb mértékben 
járul hozzá az éghajlatváltozáshoz; 
hangsúlyozza, hogy az UNEP globális 
metánértékelése (2021) szerint „az ember 
okozta metánkibocsátás csökkentése az 
egyik legköltséghatékonyabb stratégia a 
felmelegedés ütemének gyors 
csökkentésére és a hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C-ra való korlátozására irányuló 
globális erőfeszítésekhez való jelentős 
hozzájárulásra”; támogatja a 
metánkibocsátás átfogóbb módon és 
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valamennyi ágazatban – többek között az 
energia- és a hulladékágazatban és a 
mezőgazdaságban – történő csökkentésére 
irányuló egyértelmű pálya és jogszabályi 
keret meghatározását, mivel a globális 
metánkibocsátás több mint fele az emberi 
tevékenységekből származik ezekben az 
ágazatokban, a fosszilis tüzelőanyagok az 
emberi eredetű kibocsátások 35%-át, a 
hulladékágazat a 20%-át, a mezőgazdaság 
pedig 40%-át okozza; mivel az EU-ban az 
emberi eredetű metánkibocsátás 
legnagyobb forrása a földgáz és az 
olajágazat (16%), a hulladékágazat (28%) 
és a mezőgazdaság (54%); úgy véli, hogy 
a jogi keretnek kötelező érvényű célokat 
kell tartalmaznia a metánkibocsátás 
csökkentésére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 8
Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Iskra 
Mihaylova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében;

1. üdvözli a metán (CH4) 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós stratégiát, mivel az a szén-dioxid 
után a második legnagyobb mértékben 
járul hozzá az éghajlatváltozáshoz; 
hangsúlyozza, hogy az UNEP globális 
metánértékelése (2021) szerint „az ember 
okozta metánkibocsátás csökkentése az 
egyik legköltséghatékonyabb stratégia a 
felmelegedés ütemének gyors 
csökkentésére és a hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C-ra való korlátozására irányuló 
globális erőfeszítésekhez való jelentős 
hozzájárulásra”; megjegyzi, hogy az 
energiaágazat önmagában felelős az EU 
metánkibocsátásának mintegy 1/5-ért, 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
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irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
kereskedelmi értékkel bíró és közvetlenül 
pénzzé tehető 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében; hangsúlyozza a 
kibocsátáscsökkentő technológiák és 
innovációk továbbfejlesztésének és 
alkalmazásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 9
Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében;

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében; elismeri az uniós jelentéstételi 
eljárások összehangolásának 
szükségességét, hangsúlyozza azonban, 
hogy ez nem vezethet a nemzeti és uniós 
szintű jelentéstételi kötelezettségek 
megkettőzéséhez;

Or. en

Módosítás 10
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére 
vonatkozó üzleti esettanulmányok 
megerősítése érdekében;

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
és nemzetközi szinten átfogó módon 
történő csökkentésére irányuló egyértelmű 
pálya és keret meghatározását az ágazatok 
közötti szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátás megkötésére és 
elkerülésére vonatkozó üzleti 
esettanulmányok megerősítése, valamint 
az EU dekarbonizációs céljainak 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-
szerte átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére 
vonatkozó üzleti esettanulmányok 
megerősítése érdekében;

1. elismeri a Bizottság által 
előterjesztett, a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságra, a 
fosszilis tüzelőanyagok termelésére és a 
hulladékiparra irányuló kötelező 
intézkedések kombinációja révén 
nyilvánosan meg kell tervezni a kötelező 
metánkibocsátás-csökkentési célokat;

Or. en

Módosítás 12
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
támogatja a metánkibocsátás Európa-szerte 
átfogóbb módon történő kezelésére 
irányuló egyértelmű pálya és keret 
meghatározását az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében;

1. üdvözli a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiát; 
úgy véli, hogy a metánkibocsátás Európa-
szerte progresszív módon történő 
kezelésére egyértelmű pályát és keretet 
kell meghatározni az ágazatok közötti 
szinergiák előmozdítása révén, a 
metánkibocsátások megkötésére vonatkozó 
üzleti esettanulmányok megerősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a globális 
felmelegedést 1,5°C-ra korlátozó 
modellezett pályák, amelyek nem vagy 
csak korlátozott mértékben lépik túl az 
IPCC 1,5°C-os referenciaszámát és az 
UNEP 2021. évi metánra vonatkozó 
globális értékelését, 2020-hoz képest 2030-
ig jelentős mértékben, 45%-ig csökkentik 
a metánkibocsátást; emlékeztet, hogy az 
UNEP szerint az ember okozta 
metánkibocsátás akár 45%-os csökkentése 
elkerüli a 2040-es évek közel 0,3°C-os 
globális felmelegedését, és kiegészíti az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
hosszú távú erőfeszítéseket; hangsúlyozza, 
hogy a metánkibocsátás 2030-ig 45%-kal 
történő csökkentése azt jelentené az EU-
27 számára, hogy minden évben: a) közel 
23 000 elkerült idő előtti, ózon okozta 
elhalálozás b) 1,4 millió tonna elkerült 
növényveszteség (a 2018. évi világpiaci 
árak alapján) mintegy 240 millió EUR 
értékben, és c) 2030-ban évente 270 millió 
óra fűtésből kieső munkaóra, ami évi 135 
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000 teljes munkaidős állásnak felel meg;

Or. en

Módosítás 14
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a globális 
megközelítés fontosságát ahelyett, hogy 
csak az EU-n belüli csökkentésre 
összpontosítanának, mivel sokkal nagyobb 
hatás érhető el az éghajlatvédelmi 
technológiák feltörekvő gazdaságoknak 
történő átadásával, lényegesen magasabb 
költség-haszon arány mellett; a feltörekvő 
országokban a pazarló üzemek, 
infrastruktúrák és technológiák 
korszerűsítése és lecserélése világszinten 
és jóval nagyobb mozgástérrel 
csökkentené a metánkibocsátást;

Or. en

Módosítás 15
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ezzel összefüggésben kiemeli, hogy 
a metánnak különböző szerepe van 
fosszilis tüzelőanyagként, 
bioüzemanyagként, valamint a biológiai 
anyagok természetes bomlásából származó 
természetes termékként is, és a légkörben 
is bomlik le; bár az emberi eredetű 
metánkibocsátás minden bizonnyal 
csökkenthető, a metánnak természetes 
ciklusa is van, amelyet a politikai 
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döntések nem érintenek;

Or. en

Módosítás 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a metánkibocsátás a globális 
felmelegedés második legnagyobb oka, és 
ezért a metánkibocsátás csökkentése 
kulcsfontosságú lesz az éghajlatváltozás 
legsúlyosabb hatásainak elkerüléséhez; 
mivel az olaj- és gázipari 
tevékenységekből származó 
metánkibocsátás csökkentése a 
legkönnyebben megvalósítható az 
éghajlatváltozás enyhítése érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a metán erőteljes 
üvegházhatású gáz, és a szén-dioxid után 
a második legnagyobb mértékben járul 
hozzá az éghajlatváltozáshoz; hozzájárul 
továbbá a troposzférikus 
ózonképződéshez, és erős helyi 
légszennyező anyag, amely súlyos 
egészségügyi problémákat okoz;

Or. en
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Módosítás 18
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. egyetért azzal, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 2030-ig történő 55%-os 
csökkentésére irányuló fokozott 
törekvéshez további erőfeszítésekre van 
szükség valamennyi üvegházhatású gáz 
kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy 
ezek az erőfeszítések azt jelentik majd, 
hogy több beruházásra van szükség;

Or. en

Módosítás 19
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy az EU 
metánkibocsátásának közel 20%-a az 
energiaágazatból származik, beleértve az 
olaj- és a gáz kitermelését, előállítását, 
feldolgozását, szállítását, tárolását, 
továbbítását és elosztását; megjegyzi 
továbbá, hogy az EU fosszilis gázimportja 
az EU-n kívüli upstream ágazatokban 
metánkibocsátást eredményez; úgy véli, 
hogy e kibocsátások csökkentésének 
leghatékonyabb módja az EU fosszilisgáz-
fogyasztásának, és ezáltal az importnak a 
gyors csökkentése; elismeri, hogy a szinte 
kizárólag metánt tartalmazó fosszilis 
gáznak nincs hosszú távú szerepe az Unió 
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energia jövőjében; hangsúlyozza, hogy az 
európai zöld megállapodásban és a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítése érdekében 
a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2030-
ig meg kell szüntetni a szén 
felhasználását, és legkésőbb 2035-ig meg 
kell szüntetni a fosszilis gázok 
felhasználását;

Or. en

Módosítás 20
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza továbbá, hogy még 
ha a metán erős üvegházhatású gáz is, 
felezési ideje a légkörben mindössze 10 
év; a metánkibocsátás csökkentését 
mérlegelő rövid távú intézkedések ezért 
hosszú távon csak korlátozott 
jelentőséggel bírnak az üvegházhatás 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 21
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel a légkörben a metán 
koncentrációja jelenleg körülbelül két és 
félszer magasabb, mint az iparosodás 
előtti szint, és folyamatosan növekszik;
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Or. en

Módosítás 22
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel 2017-ben az Unióban 
felhasznált primer energia 70%-a fosszilis 
tüzelőanyagokból (olaj, földgáz és szén) 
származott;

Or. en

Módosítás 23
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet a Bizottság 2016. évi 
nyilatkozatára a metánkibocsátásnak az 
egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről szóló 
(EU) 2016/2284 irányelv elfogadása 
keretében történő felülvizsgálatáról1a; 
sajnálja, hogy a Bizottság azóta nem tett 
eleget nyilatkozatának azáltal, hogy a 
nemzeti kibocsátási határértékekről szóló 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében visszatérjen az uniós 
jogalkotókhoz a metánkibocsátás 
hatékony csökkentésére irányuló 
intézkedésekkel, ideértve az Unió 
levegőminőségi politikája és más 
vonatkozó uniós szakpolitikák, különösen 
az éghajlat- és energiapolitika közötti 
fokozott szinergiákat; ebben az 
összefüggésben rendkívül sajnálatosnak 
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tartja a Bizottság által a kötelező MRV-
LDAR rendszer létrehozására elpazarolt 
időt, valamint a metánkibocsátás elleni 
fellépés késedelmét a hiányzó adatok 
miatt;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, HL L 344., 
2016.12.17., 1–31. o.

Or. en

Módosítás 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel a klímasemlegesség 
megvalósításához elengedhetetlen a 
főként a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
rendszertől elmozdulni egy rendkívül 
energiahatékony, klímasemleges és 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
rendszer felé;

Or. en

Módosítás 25
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel a közelmúltban készült 
tanulmányok1a szerint az emberi eredetű 
fosszilis metán globális kibocsátását 
mintegy 25–40%-kal alábecsülik;
_________________
1a 
https://www.nature.com/articles/s41586-
020-1991-8

Or. en

Módosítás 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a 
közelmúltban készült tanulmányok 
rámutatnak arra, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok kitermeléséből és 
felhasználásából származó, emberi 
eredetű metánkibocsátást súlyosan 
alábecsülhették, mivel a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó 
metánkibocsátás 25–40 %-kal magasabb, 
mint a korábbi becslések1a;
_________________
1a Hmiel, B., Petrenko, V. V., Dyonisius, 
M. N. és mások: „Preindustrial 14CH4 
indicates greater anthropogenic fossil 
CH4 emissions” (Az iparosodás előtti 
14CH4 nagyobb antropogén fosszilis 
CH4-kibocsátást jelez). Nature 578, 409–
412 (2020) 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-1991-
8

Or. en
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Módosítás 27
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. tudomásul veszi a Nemzetközi 
Energiaügynökség „Nettó nulla 2050-re” 
című jelentésének következtetését, amely 
szerint ahhoz, hogy a globális 
hőmérséklet-emelkedés 1,5°C-ra 
korlátozódjon, a fosszilis tüzelőanyagok 
ellátásából származó metánkibocsátás 
75%-os csökkentésére van szükség a 
következő tíz évben;

Or. en

Módosítás 28
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. mivel a Nemzetközi 
Energiaügynökség „Nettó nulla 2050-re” 
című jelentésében jelzi, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó 
metánkibocsátást 2020 és 2030 között 
75%-kal kell csökkenteni a nettó nulla 
kibocsátásra vonatkozó forgatókönyvben;

Or. en

Módosítás 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1e. kiemeli, hogy a közelmúltban 
készült tanulmányok hangsúlyozzák, hogy 
a szénbányák metánkibocsátása több mint 
kétszerese lehet a korábbi becsléseknek, 
ami a szénbányászatot nagyobb 
kibocsátóvá teheti, mint az olaj- és 
gázágazatokat1a; emlékeztet, hogy a régi 
szénbányákban jóval a bezárásuk után is 
magas a metán szintje, és hogy ez idáig 
korlátozottak voltak a bányák 
metánkibocsátásának csökkentésére 
irányuló kísérletek;
_________________
1a Nazar Kholod, Meredydd Evansa, 
Raymond C.Pilcher, Volha Roshchanka, 
Felicia Ruizc, Michael Cotée Ron 
Collings, „Global methane emissions 
from coal mining to continue growing 
even with declining coal production” (A 
szénbányászatból származó globális 
metánkibocsátás csökkenő széntermelés 
mellett is tovább növekszik), Journal of 
Cleaner Production, 2020. május 20., 
120489

Or. en

Módosítás 30
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felhívja a Bizottságot, hogy a 2021. 
évi jogszabályokban határozzon meg 
egyértelmű időpontot, amely 
semmiképpen sem lehet 2035-nél később, 
a fosszilis gáz kötelező, fokozatos 
kivezetésére, megkövetelve a 
tagállamoktól, hogy nemzeti energia- és 
klímaterveik részeként ágazati stratégiákat 
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fogadjanak el a fosszilis gázok tervezett 
kivezetésére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 31
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. mivel az uniós klímarendelet 2030-
ig legalább 55%-os ÜHG-
kibocsátáscsökkentési célt, valamint a 
Párizsi Megállapodással összhangban a 
klímasemleges gazdaság legkésőbb 2050-
ig történő megvalósítását tűzi ki célul; 
mivel a Parlament jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 60%-kal csökkenjen 2030-ig;

Or. en

Módosítás 32
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. emlékeztet arra, hogy a 
Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
szerint a globálisan működő 
szénbányákból kiszivárgott metán 
mennyisége 40 millió tonna volt, ami 
nagyjából hasonló a nemzetközi légi 
közlekedésből és hajózásból származó 
teljes éves kibocsátás jelenlegi 
szintjéhez1a;
_________________



AM\1232980HU.docx 21/82 PE693.681v01-00

HU

1a https://www.iea.org/reports/world-
energy-outlook-2019

Or. en

Módosítás 33
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. mivel a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat-politikai célterv 
hatásvizsgálata (SWD(2020)0176) azt 
mutatja, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2030-ig legalább 55%-os 
csökkentésére irányuló célkitűzés 
szükségessé teszi a metánkibocsátás 
kezelését;

Or. en

Módosítás 34
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. emlékeztet, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint a globális olaj- 
és gázipari műveletek 2020-ban valamivel 
több mint 70 millió tonna metánt 
bocsátottak a légkörbe, ami az uniós 
energiaágazat teljes CO2-kibocsátásához 
hasonló szint; hangsúlyozza, hogy bár ez 
körülbelül 10%-kal alacsonyabb a 2019-
re becsült értéknél, e csökkenés nagy része 
a kőolaj (e kibocsátások 40%-áért felelős) 
és a földgáztermelés (a kibocsátások 60%-
áért felelős) Covid19-világjárvány miatti 
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visszaesésének tudható be; hangsúlyozza 
ezért, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
fokozatos kivezetésének azonnali 
megkezdése azonnali előnyökkel jár az 
éghajlat-politikai fellépés számára1a;
_________________
1a https://www.iea.org/reports/methane-
tracker-
2021?utm_content=bufferf3754&utm_me
dium=social&utm_source=twitter-
ieabirol&utm_campaign=buffer

Or. en

Módosítás 35
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. mivel a legköltséghatékonyabb 
metánkibocsátás-megtakarítások nagy 
része az energiaágazatban érhető el; mivel 
a Nemzetközi Energiaügynökség Methane 
Tracker jelentése szerint az energiával 
kapcsolatos metánkibocsátás mintegy 
40%-a nettó költség nélkül csökkenthető;

Or. en

Módosítás 36
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. mivel az EU a legnagyobb olaj- és 
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gázimportőr; mivel az EU a gáz mintegy 
85%-át importálja, és a szállító 
országokban előállított gáz 
metánlábnyoma a becslések szerint 
háromszor-nyolcszor nagyobb, mint az 
EU-n belül keletkező metánkibocsátás;

Or. en

Módosítás 37
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. hangsúlyozza, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint a gázágazatból 
2020-ban kiszivárgott metán mintegy 
10%-át nettó költség nélkül el lehetne 
kerülni, mivel a begyűjtött metán értéke 
elegendő az ilyen szivárgás elkerülésével 
járó költségek fedezésére1a;
_________________
1a https://www.iea.org/reports/methane-
tracker-
2021?utm_content=bufferf3754&utm_me
dium=social&utm_source=twitter-
ieabirol&utm_campaign=buffer

Or. en

Módosítás 38
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. hangsúlyozza, hogy az ENSZ 
Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 
közelmúltbeli jelentése szerint a 
metánkibocsátással kapcsolatos gyors 
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fellépés 2045-re 0,3°C-kal csökkentheti a 
globális hőmérsékletet; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen fellépés döntő fontosságú 
lenne a Párizsi Megállapodás azon 
célkitűzésének teljesítése szempontjából, 
hogy az évszázad végére 1,5°C-ra kell 
korlátozni a globális hőmérséklet-
emelkedést1a;
_________________
1a 
https://www.ccacoalition.org/en/resources
/global-methane-assessment-full-report

Or. en

Módosítás 39
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. mivel a fosszilis tüzelőanyagok 
fokozatos kivezetése hozzá fog járulni a 
metánkibocsátás csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1j. kiemeli, hogy az UNEP jelentése 
szerint a metánkibocsátást az évszázad 
végére 45%-kal lehetne csökkenteni; 
hangsúlyozza, hogy az UNEP jelentése 
szerint a metánkibocsátás ilyen gyors és 
jelentős csökkentése a meglévő 
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technológiák alkalmazásával és nagyon 
alacsony költségek mellett lehetséges1a;
_________________
1a 
https://www.ccacoalition.org/en/resources
/global-methane-assessment-full-report

Or. en

Módosítás 41
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1j. mivel a szivárgó berendezésekből, 
infrastruktúrából vagy bezárt és elhagyott 
területekről származó diffúz kibocsátások, 
valamint a metán lefúvatásából és nem 
teljes elégetéséből származó kibocsátások 
teszik ki az energiaágazat 
metánkibocsátásának nagy részét;

Or. en

Módosítás 42
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
1 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1k. mivel létezik olyan uniós 
szabályozás, amely segít a 
metánkibocsátással kapcsolatos 
tájékoztatásban, beleértve az Európai 
PRTR-ről szóló 166/2006/EK rendeletet és 
az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 
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irányelvet, de jelenleg nincs olyan uniós 
szakpolitika, amely kifejezetten a 
metánkibocsátás csökkentését célozná;

Or. en

Módosítás 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1k. hangsúlyozza, hogy az UNEP 
jelentése szerint ezek a könnyen elérhető 
megoldások 2030-ig 30%-kal 
csökkenthetik a metánkibocsátást, 
elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok 
ágazatában a metánszivárgások és -
lefúvatások megszüntetése és a lefúvatás 
csökkentése révén1a;
_________________
1a 
https://www.ccacoalition.org/en/resources
/global-methane-assessment-full-report

Or. en

Módosítás 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1l. emlékeztet, hogy az UNEP 
jelentése szerint a metánkibocsátás 45%-
os csökkentése évente 255 000 korai 
elhalálozás, 775 000 asztmával 
kapcsolatos kórházi kezelés, 73 milliárd 
munkaórányi, a rendkívüli meleg okozta 
veszteség és 26 millió tonna 
növényveszteség elkerülését eredményezné 
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világszerte1a;
_________________
1a 
https://www.ccacoalition.org/en/resources
/global-methane-assessment-full-report

Or. en

Módosítás 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1m. felhívja a Bizottságot, hogy 
legkésőbb 2021 decemberéig terjesszen elő 
egy, az (EU) 2018/1999 rendelet 16. 
cikkével összhangban álló, a metánra 
vonatkozó uniós stratégiai tervet, amely 
magában foglal egy 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó csökkentési 
célértéket és az ahhoz kapcsolódó kötelező 
erejű intézkedéseket a metánkibocsátás 
valamennyi forrásból – többek között a 
biogén forrásokból – történő gyors 
csökkentése érdekében, hogy összhangban 
maradjunk az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célkitűzésével és a 
klímasemlegességi célkitűzések legkésőbb 
2050-ig történő elérésével;

Or. en

Módosítás 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1n. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 
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jelentésben határozzon meg külön uniós 
metánköltségvetést, amely meghatározza a 
legkésőbb 2050-ig kibocsátható metán 
teljes mennyiségét anélkül, hogy 
veszélyeztetné az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásait;

Or. en

Módosítás 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

törölve

Or. en

Módosítás 48
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

2. kiemeli a metánszivárgás 
kockázatát a fosszilis gáz, a szén és az olaj 
összetett ellátási láncaiban; emlékeztet, 
hogy az izotópmérések szerint az emberi 
eredetű fosszilis metán globális 
kibocsátását jelenleg 25–40%-kal 
alábecsülik; felszólít a fosszilis 
tüzelőanyagok infrastruktúrájának 
bővítéséhez, többek között a Helyreállítási 
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és Rezilienciaépítési Alap keretében 
nyújtott uniós támogatás beszüntetésére; 
hangsúlyozza, hogy az IEA legutóbbi, 
„Nettó nulla 2050-re” című jelentése 
szerint „nincs szükség új fosszilis 
tüzelőanyag-ellátásba való beruházásra az 
IEA nettó nulla pályáján”; kitart amellett, 
hogy sürgősen és kivétel nélkül el kell 
mozdulni a fosszilis tüzelőanyagoktól, az 
EU-ban is;

Or. en

Módosítás 49
Martin Hojsík, Morten Petersen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

2. úgy véli, hogy a főként metánból 
álló fosszilis gáznak nincs hosszú távú 
szerepe az uniós energia jövőjében, és azt 
a klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérése érdekében a lehető leghamarabb 
ki kell vezetni egy teljes mértékben 
megújuló energiarendszerre való gyors 
átállással együtt; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak e célból egyértelmű 
határidőket és köztes célokat tartalmazó, a 
nemzeti energia- és klímatervek 
felülvizsgálatához és aktualizálásához 
kapcsolódó terveket kell elfogadniuk a 
fosszilis gázok fokozatos kivezetésére 
vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy a 
Nemzetközi Energiaügynökség „Nettó 
nulla 2050-re” című jelentése és pályája 
szerint „nincs szükség beruházásokra az 
új fosszilis tüzelőanyag-ellátás terén”;

Or. en

Módosítás 50
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább; kiemeli, hogy 
a gáz viszonylag olcsó, és a szénégetéshez 
képest csak mintegy fele szén-dioxidot 
termel, és ezért állandó jelentőséggel bír 
mint átmeneti energiaforrás, amely 
hatalmas potenciállal rendelkezik az 
általános globális éghajlati helyzet 
javítására;

Or. en

Módosítás 51
Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra 
Mihaylova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

2. tudomásul veszi a földgáz mint 
átmeneti megoldás szerepét napjaink 
globális energiaigényének kielégítésében; 
hangsúlyozza, hogy a földgáz a szénnel és 
az olajjal együtt felelős az energiaágazat 
szinte teljes metánkibocsátásáért; kiemeli, 
hogy a megújuló gáz jelentős szerepet 
játszik a megújuló energiára vonatkozó 
célok elérésében, és különösen a 
közlekedési ágazatban;

Or. en

Módosítás 52
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
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Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a földgáz jelentős 
szerepet játszik napjaink globális 
energiaigényének kielégítésében, és 
hangsúlyozza, hogy az energetikai 
átállásban játszott szerepét befolyásolja 
majd, hogy a metánkibocsátás milyen 
mértékben csökken tovább;

2. kiemeli, hogy a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérése 
érdekében szükség van a gázágazat szén-
dioxid-mentesítésére, és hangsúlyozza, 
hogy a gázágazatnak az energetikai 
átállásban játszott szerepe a kapcsolódó 
metánkibocsátás sikeres csökkentésétől is 
függ;

Or. en

Módosítás 53
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos kivezetését a 
metán nyomon követésére és 
csökkentésére irányuló 
intézkedéseknek kell kísérniük az 
éghajlatra gyakorolt hatás csökkentése 
érdekében, de nem használhatók fel az 
energiaágazatban való hosszabb távú 
felhasználás igazolására; megjegyzi, hogy 
bár ez javítható, az EU már elegendő 
adattal rendelkezik ahhoz, hogy azonnal 
lépéseket tegyen a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló intézkedések 
meghozatala érdekében;

Or. en

Módosítás 54
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Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Christophe Grudler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólít metánkibocsátás-
csökkentési intézkedések beépítésére az 
elhagyott bányák és kutak, valamint az 
összes jövőbeli elhagyott infrastruktúra 
vonatkozásában; e tekintetben kiemeli a 
fel nem használt gáz- és 
olajinfrastruktúra megfelelő 
leszerelésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 55
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy a földgáz 
fokozatos kivezetése kulcsfontosságú az 
EU energetikai átállásához, mivel csak a 
megújuló energia képes hosszú távon 
fenntartható módon hozzájárulni a 
klímasemlegesség eléréséhez és elkerülni 
a technológiai bezáródást és a meg nem 
térülő eszközöket;

Or. en

Módosítás 56
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a fosszilis szénről a fosszilis 
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metánra való átállás rugalmasabb 
energiarendszert, alacsonyabb szén-
dioxid-kibocsátást és csökkentett 
szennyezést von maga után;

Or. en

Módosítás 57
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. érdeklődéssel jegyzi meg, hogy a 
metánkibocsátás csökkentésére irányuló 
uniós stratégiáról szóló, 2020. októberi 
közleményében maga a Bizottság is 
hangsúlyozta a rutinszerű lefúvatás és 
fáklyázás negatív hatását; hangsúlyozza, 
hogy a lefúvatás és fáklyázás tilalma 
megakadályozhatja a légszennyezést, 
hozzájárulhat a globális felmelegedés 
lassításához, és megakadályozhatja a 
vállalatokat az erőforrások pazarlásában; 
megállapítja, hogy Norvégia betiltotta a 
lefúvatást és fáklyázást;

Or. en

Módosítás 58
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a földgázt a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2035-ig fokozatosan kivezessék; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy haladéktalanul kezdjék meg az 
átállás tervezését annak érdekében, hogy 
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a földgáz kitermelése és elosztása gyorsan, 
előreláthatóan és visszafordíthatatlanul 
csökkenjen, és elkerülhető legyen a 
fosszilis alapú termelő létesítmények 
élettartamának meghosszabbítása;

Or. en

Módosítás 59
Jessica Stegrud

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a metángáz nettó importőreként az 
Európai Uniónak ösztönöznie kell a 
kínálat sokszínűségét annak érdekében, 
hogy ne függjön túlságosan egy bizonyos 
szállítótól;

Or. en

Módosítás 60
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a tagállamok a nemzeti 
energia- és klímatervek felülvizsgálata 
révén 2023-ig fogadjanak el a földgáz 
fokozatos kivezetésére irányuló, köztes 
célokat tartalmazó terveket, amelyek 
azonnali és egyenletesen gyorsuló pályát 
határoznak meg a földgázfogyasztás 
visszafordíthatatlan csökkentéséhez;

Or. en
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Módosítás 61
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy a földgáz 
gyors és kiszámítható kivezetéséhez a 
gyártókat, dolgozókat és 
szakszervezeteiket, tudósokat és nem 
kormányzati szervezeteket egyesítő, 
demokratikus központi tervezésre is 
szükség van; hangsúlyozza, hogy fontos 
megőrizni és kiaknázni a meglévő 
iparágakban alkalmazott, műszaki 
készségekkel rendelkező 
munkavállalókban rejlő lehetőségeket, és 
emlékeztet a munkavállalók azon jogára, 
hogy munkaidejük alatt képzésben és 
továbbképzésben részesüljenek, bérük 
garantálása mellett; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a gázipari dolgozók 
újrafoglalkoztatását akár a meglévő 
iparágakban, akár új, környezetbarát 
tevékenységek létrehozása révén;

Or. en

Módosítás 62
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. emlékeztet, hogy a meglévő uniós 
földgázinfrastruktúra teljes mértékben 
képes megfelelni a különböző jövőbeli 
gázkeresleti forgatókönyveknek, még 
szélsőséges ellátási zavarok esetén is; ezért 
úgy véli, hogy nincs szükség további 
beruházásokra a földgázszállítási 
infrastruktúrába ahhoz, hogy 
összhangban maradjanak a +1,5°C-os 
forgatókönyvvel, vagy hogy biztosítsák az 
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energiaellátás biztonságát az EU-n belül; 
hangsúlyozza, hogy fennáll annak a 
kockázata, hogy minden új 
gázinfrastruktúra meg nem térülő 
eszközökké válik, amelyeket uniós 
közpénzek támogatnak; emlékeztet, hogy 
2013 óta az EU már csaknem 440 millió 
EUR-t költött fosszilis gázokkal 
kapcsolatos infrastrukturális projektekre, 
amelyek elértéktelenedő eszközökké 
váltak, vagy fennáll a veszélye, hogy azzá 
válnak;

Or. en

Módosítás 63
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. kéri, hogy a meglévő és új földgáz- 
és fosszilistüzelőanyag-infrastruktúra – 
beleértve a csővezetékeket, a hálózatokat, 
az LNG-terminálokat, a fosszilis alapú 
hidrogéntermelést és a földgáztüzelésű 
erőműveket – ne legyen jogosult állami 
támogatásra, uniós finanszírozásra és 
kölcsönökre;

Or. en

Módosítás 64
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 

3. üdvözli a metánkibocsátásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
kidolgozását; kitart amellett, hogy a 2021. 
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tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

évi jogalkotási javaslatnak valamennyi 
metánkibocsátó ágazatra ki kell terjednie, 
és – egyéb rendelkezések mellett – 
tartalmaznia kell egy kötelező érvényű, 
2030-ra vonatkozó átfogó 
metánkibocsátási célértéket, a nyomon 
követésre, a jelentéstételre és az 
ellenőrzésre (MRV), a szivárgás 
észlelésére és javítására (LDAR) 
vonatkozóan kötelező erejű szabályokat, 
valamint a rutinszerű lefúvatás és 
fáklyázás azonnali betiltását; ezzel 
összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy 
terjessze ki az MRV-re, az LDAR-ra, 
valamint a rutinszerű lefúvatásra és 
fáklyázásra vonatkozó kötelezettségeket az 
olaj- és gázértéklánc valamennyi 
szereplőjére, az EU-ban felhasznált összes 
olajra és gázra, beleértve az EU-n kívüli 
szereplőket is; felszólít e kötelezettségek 
lehető leghamarabbi, de legkésőbb 2023. 
január 1-jéig történő végrehajtására;

Or. en

Módosítás 65
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását; 
hangsúlyozza, hogy a stratégia által 
megfelelően körvonalazott, a célnak 
megfelelő MRV-rendszer központi eleme 
lesz a metánkibocsátások pontosabb 
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észlelésének és számszerűsítésének az 
értékláncok mentén, és lehetővé teszi a 
meglévő mérséklési intézkedések 
eredményeinek jobb értékelését;

Or. en

Módosítás 66
Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra 
Mihaylova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak az olaj, a szén és a földgáz 
teljes ellátási láncában alkalmazandó 
nyomon követésre, jelentéstételre és 
ellenőrzésre (MRV), továbbá a szivárgás 
észlelésére és javítására (LDAR) 
vonatkozóan, valamint a rutinszerű 
lefúvatásra és fáklyázásra vonatkozó 
szabályok megfontolását; hangsúlyozza, 
hogy az EU-nak vezető szerepet kell 
vállalnia a metánkibocsátás további 
csökkentésére és felszámolására irányuló 
nemzetközi együttműködésben az 
adatgyűjtés, a jelentéstétel, valamint a 
szakpolitikák és technológiai megoldások 
előmozdítása terén;

Or. en

Módosítás 67
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak az energiával kapcsolatos 
valamennyi metánkibocsátás nyomon 
követésére, jelentésére és ellenőrzésére 
vonatkozóan, az olaj- és a gázágazatban 
keletkező metánnal foglalkozó partnerség 
(OGMP 2.0) módszertanára építve, a 
szivárgás észlelésére és javítására 
vonatkozó kötelező (LDAR) programokat, 
valamint az energiaágazatban a teljes 
ellátási láncra, egészen a termelési pontig 
kiterjedő rutinszerű lefúvatás és fáklyázás 
tilalmára vonatkozó szabályokat;

Or. en

Módosítás 68
Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek költséghatékony normákat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását; 
megjegyzi, hogy az MRV-re vonatkozó 
szabályokat minden ágazatra külön-külön 
kell kidolgozni, figyelembe véve azok 
sajátosságait;

Or. en

Módosítás 69
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek szabályokat tartalmaznak a 
nyomon követésre, a jelentéstételre és az 
ellenőrzésre (MRV), továbbá a szivárgás 
észlelésére és javítására vonatkozóan, 
valamint a rutinszerű lefúvatásra és 
fáklyázásra vonatkozó szabályok 
megfontolását; sürgeti azonban a túlzott 
tájékoztatás és a szükségtelen jelentéstétel 
megelőzését a bürokrácia és az 
adminisztratív költségek minimálisra 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Martin Hojsík, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak az olaj, a szén és a fosszilis 
gáz teljes ellátási láncában alkalmazandó 
nyomon követésre, jelentéstételre és 
ellenőrzésre (MRV), továbbá a szivárgás 
észlelésére és javítására (LDAR) 
vonatkozóan, 

Or. en

Módosítás 71
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek kötelező erejű szabályokat 
tartalmaznak a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az ellenőrzésre (MRV), 
továbbá a szivárgás észlelésére és 
javítására vonatkozóan, valamint a 
rutinszerű lefúvatásra és fáklyázásra 
vonatkozó szabályok megfontolását;

3. üdvözli az energiaágazatra 
vonatkozó jogszabályok kidolgozását, 
amelyek szabályokat tartalmaznak a 
nyomon követésre, a jelentéstételre és az 
ellenőrzésre (MRV), továbbá a szivárgás 
észlelésére és javítására vonatkozóan, 
valamint a rutinszerű lefúvatásra és 
fáklyázásra vonatkozó szabályok 
megfontolását;

Or. en

Módosítás 72
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. az MRV tekintetében felszólít a 
részletes adatok független harmadik fél 
általi hitelesítésére; kiemeli, hogy az 
önbevallás szerinti kibocsátási becslések 
nem pontosak, nem átláthatók és nem 
ellenőrizhetők; hangsúlyozza, hogy a 
harmadik felek hitelesítőinek részletes 
információkra van szükségük a 
metánkibocsátásra vonatkozóan a 
létesítmények szintjén, és hogy az 
összesített kibocsátások ország- vagy 
eszközszinten nem elégségesek; felhívja a 
Bizottságot, hogy kombinálja a független 
harmadik felek által alkalmazott 
ellenőrzési keretrendszert más 
nyomonkövetési módszerekkel a 
kibocsátási adatok pontos ellenőrzésének 
biztosítása érdekében a fosszilis gázok, a 
szén és az olaj teljes ellátási láncában; 
hangsúlyozza, hogy a független harmadik 
felek hitelesítőinek ellenőrizniük kell a 
bejelentett kibocsátásokat, az egyéb 
kibocsátási becsléseket és az alkalmazott 
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módszereket; kitart amellett, hogy a 
bejelentett adatokat nyilvánosságra kell 
hozni, amennyiben az üzleti szempontból 
érzékeny információk esetében ez az 
átláthatóság az illetékes hatóságokra 
korlátozható;

Or. en

Módosítás 73
Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a javasolt 
intézkedések középpontjába a 
költséghatékonyságot kell helyezni; 
megjegyzi, hogy a technológiák 
bevezetésével és a magas szintű normák 
betartásával kapcsolatos költségek nem 
eredményezhetik az energiavállalatok 
működési költségeinek növekedését és 
végfelhasználókra hárítását; figyelmeztet, 
hogy a fogyasztók megnövekedett 
költségei visszatartó erőt jelenthetnek az 
alacsony kibocsátású tüzelőanyagok 
választásában, és ezért akadályozhatják a 
szénről gázra való szükséges átállást a 
finomrészecske-levegőszennyezés által 
különösen sújtott területeken, és 
gyengíthetik az energiaszegénység 
enyhítésére irányuló intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 74
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
legkésőbb 2022-ig tiltsa meg a 
gázszolgáltatók számára a fosszilis gáz – 
beleértve az abból származó energiát is – 
belső piacon történő forgalomba 
hozatalát, amennyiben a termelés és a 
feldolgozás során lefúvatásra és 
fáklyázásra kerül sor, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy a fáklyázás 
korlátozott használata jogszerű célt 
szolgál, és nem áll rendelkezésre életképes 
technikai alternatíva;

Or. en

Módosítás 75
Martin Hojsík, Christophe Grudler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy néhány nem uniós 
ország már bevezette a lefúvatás és 
fáklyázás tilalmát; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy a metánkibocsátásról 
szóló, küszöbön álló jogalkotási 
javaslatban vezessen be azonnali tilalmat 
a lefúvatásra és fáklyázásra vonatkozóan, 
amelyet az olaj, a szén és a fosszilis gáz 
teljes ellátási láncában alkalmazni kell;

Or. en

Módosítás 76
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a fosszilis 
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tüzelőanyagokból, többek között az 
importból származó metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló célokról és 
szabványokról szóló jogszabályok 
megfontolását;

Or. en

Módosítás 77
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy a Bizottság legkésőbb 
2022-ig tiltsa meg a gázszolgáltatók 
számára, hogy a fosszilis gázokat anélkül 
hozzák forgalomba a belső piacon, hogy 
elvégeznék a metán szisztematikus és 
kötelező nyomon követését, jelentését és 
ellenőrzését, beleértve a kötelező és 
időszakos szivárgásészlelést és -javítást, 
amit a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 
ellenőrzött bizonyítékokkal kell 
alátámasztani; hangsúlyozza, hogy a 
jelentéstételnek a berendezések átfogó 
felmérésén és a legfrissebb kibocsátási 
tényezők alkalmazásán kell alapulnia, 
mielőtt 2024-ig áttérnének a tényleges 
mérési adatokra;

Or. en

Módosítás 78
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. Az LDAR tekintetében kötelező 
havi felmérést kér műszeralapú felderítési 
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technológia – például optikai gázérzékelő 
kamera – segítségével, folyamatos 
kibocsátás-ellenőrzéssel vagy más fejlett 
technológiákkal, valamint kéri, hogy az 
azonosított szivárgások kijavításának 
kötelező határideje öt napon belül legyen, 
kivéve abban az esetben, ha bizonyítható, 
hogy az adott berendezés esetében a 
létesítmény leállítására lenne szükség, és 
alternatív kockázatcsökkentő 
intézkedéseket fogadtak el, ekkor egy éven 
belül; hangsúlyozza, hogy a megjavított 
berendezéseket legkésőbb két héten belül 
újra meg kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 79
Martin Hojsík, Christophe Grudler

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. Felhívja a Bizottságot, hogy 
ugyanazokat a kötelezettségeket 
alkalmazza az MRV-re, az LDAR-ra, 
valamint a lefúvatásra és fáklyázásra az 
EU-ban felhasznált olaj és gáz 
tekintetében az olaj, szén és fosszilis gáz 
értékláncának valamennyi szereplőjével 
szemben, beleértve az EU-n kívüli és a 
termelés során tevékenykedő szereplőket 
is; úgy véli, hogy hiteles rendszert kell 
létrehozni annak biztosítására, hogy az 
import megfeleljen az uniós 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 80
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. Úgy véli továbbá, hogy a pontos 
MRV-rendszer kötelező keretének 
részletes jelentéseken, a berendezések 
részletes vizsgálatán és a legfrissebb 
kibocsátási tényezőknek az olaj-, gáz- és 
szénellátási lánc egészében történő 
alkalmazásán kell alapulnia; kéri, hogy 
[2024]-ig tegyék kötelezővé a közvetlen 
méréseket;

Or. en

Módosítás 81
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri, hogy a gáz, az olaj, a szén és 
a cseppfolyósított gáz teljes ellátási 
láncában azonnal tiltsák be a lefúvatást és 
fáklyázást, beleértve a szellőztetésre 
tervezett berendezéseket is; kitart amellett, 
hogy ezt a tilalmat az importra is 
alkalmazni kell, és hogy a Bizottságnak 
ezért erős, független módszertant kell 
kidolgoznia annak értékelésére, hogy az 
import megfelel-e az uniós 
követelményeknek, és a metánra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályaiba olyan 
intézkedéseket kell belefoglalnia, amelyek 
megakadályozzák az uniós 
követelményeknek – különösen a 
fáklyázás és a lefúvatás tilalmának – nem 
megfelelő vállalatoktól származó olaj és 
fosszilis gáz forgalomba hozatalát az 
uniós piacon;

Or. en
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Módosítás 82
Martin Hojsík, Christophe Grudler

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a metán 20 
éves időszak alatt képes több mint 80-szor 
annyira melegíteni a bolygót, mint a szén-
dioxid, és hogy más ÜHG-k mellett 
foglalkozni kell a metán kibocsátásaival 
is; ezért úgy véli, hogy az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmus 
hatékonyabban járulna hozzá az EU 
éghajlat-politikai céljaihoz, megállítaná 
az üvegházhatást okozó gázok 
átszivárgását, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítana az EU és a 
harmadik országok között, ha más 
üvegházhatást okozó gázok, például a 
metán szivárgását is leválasztaná;

Or. en

Módosítás 83
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a 
metánkibocsátásra vonatkozó adatoknak 
nyilvánosnak kell lenniük, illetve érzékeny 
információk esetében az illetékes 
hatóságok és független hitelesítők 
rendelkezésére kell állniuk; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 
harmadik fél által végzett ellenőrzési 
rendszert a kibocsátási adatok 
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értékelésére és ellenőrzésére a teljes 
ellátási láncban;

Or. en

Módosítás 84
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot, hogy 
állapítson meg minimális LDAR-
követelményeket, felhasználva az ágazat 
egészére kiterjedő, forrásonkénti bevált 
gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 85
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy az Európában 
elfogyasztott gáz több mint 80%-a és 
olajfogyasztásának 90%-a importból 
származik, és ezért az EU 
fosszilistüzelőanyag-fogyasztása miatt a 
metánkibocsátás legnagyobb része az EU-
n kívül történik; felhívja a Bizottságot, 
hogy a fosszilis tüzelőanyagok EU-ba 
irányuló valamennyi importját tegye 
függővé attól, hogy azok megfelelnek-e az 
MRV-re, az LDAR-ra, valamint a fosszilis 
tüzelőanyagok teljes ellátási láncában – 
egészen a termelésig – a lefúvatásra és 
fáklyázásra vonatkozó tilalomnak; kitart 
amellett, hogy a lehető leghamarabb létre 
kell hozni és végre kell hajtani egy 
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kötelező teljesítményszabványon alapuló 
tanúsítási rendszert, amely a teljes ellátási 
lánc mentén korlátozza a 
metánkibocsátást mind a belföldi, mind az 
importált, az EU-ban értékesített, 
előállított és felhasznált fosszilis 
tüzelőanyagok tekintetében, azzal a végső 
céllal, hogy megtiltsa a magas 
teljesítményre vonatkozó szabványoknak 
nem megfelelő vállalatoktól származó 
olaj-, szén- és fosszilisgáz- fogyasztását; 
sürgeti különösen a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul tiltsák 
be a repesztett kútból származó olaj és gáz 
forgalomba hozatalát az uniós piacon, 
figyelembe véve a magas 
metánkibocsátásból és a hidraulikus 
rétegrepesztés technikájához szervesen 
kapcsolódó egyéb szennyező anyagokból 
eredő fokozott egészségügyi, környezeti és 
éghajlati kockázatot;

Or. en

Módosítás 86
Martin Hojsík, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. támogatja egy független auditált és 
globálisan alkalmazandó tanúsítási 
rendszer létrehozását, amely hiteles 
értékelést nyújtana a világ valamennyi 
fosszilisgáz-termelésének 
metánkibocsátási teljesítményéről. Úgy 
véli, hogy a tanúsítást független harmadik 
félnek kell auditálnia és ellenőriznie, és 
annak létesítmény-, eszköz- és 
országszintű részletes információkon 
alapuló egységes mérési megközelítésen 
kell alapulnia; úgy véli, hogy a 
teljesítményértékelést fel lehetne 
használni egy olyan osztályozási rendszer 
létrehozására, amely a vásárlók és a 
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szabályozók tájékoztatását szolgálja;

Or. en

Módosítás 87
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólít az LDAR-ra vonatkozó 
kötelező keret bevezetésére a teljes ellátási 
láncban, beleértve a fosszilis gáz, az olaj 
és a szén, valamint a biogáz és a biometán 
behozatalát, annak biztosítása érdekében, 
hogy az minden metánszivárgásra 
kiterjedjen, egyenlő versenyfeltételeket 
teremtsenek, előmozdítsák a 
metánintenzív import csökkentését és 
elkerüljék a kibocsátásáthelyezést; 
hangsúlyozza, hogy az LDAR-
technológiák és -követelmények már 
rendelkezésre állnak; kéri, hogy az 
LDAR-jogszabályokat legkésőbb [egy] 
éven belül hajtsák végre;

Or. en

Módosítás 88
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. úgy véli, hogy a metánkibocsátásra 
és az LDAR-ra vonatkozó adatokat nyílt 
forráskódú adatfájlok formájában, az 
egyértelmű összehasonlítás biztosítása 
érdekében kötelező formátumban 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni;
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Or. en

Módosítás 89
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. megjegyzi, hogy a metán 
jelentősen növeli a szén éghajlatra 
gyakorolt hatását; emlékeztet arra, hogy a 
Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
szerint a szénbányászat során 
felszabaduló metán ugyanolyan 
mértékben járul hozzá az 
éghajlatváltozáshoz, mint a hajózás és a 
légi közlekedés, a lengyelországi 
szénbányákkal együtt, amelyek több 
metánt szivárogtatnak a bányászott szén 
tonnájaként, mint a legtöbb széntermelő 
ország, ezzel a harmadik helyen állnak és 
csak Kazahsztán és Oroszország előzi meg 
őket (IEA, 2019); hangsúlyozza, hogy a 
metánra vonatkozó nyomonkövetési és 
mérséklési intézkedéseknek a szén 2030-
as fokozatos kivonását kell kísérniük az 
éghajlatra gyakorolt hatásának 
csökkentése érdekében; kéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
tiltsák be a rutinszerű lefúvatást és 
fáklyázást a demetanizáló állomásokon, a 
szennyező fizet elvének alkalmazása 
mellett; elismeri, hogy különösen a 
szellőzőberendezésből távozó metán 
leválasztása az alacsony és változó 
koncentráció miatt nagyobb kihívást 
jelenthet, de tudomása van arról, hogy az 
ilyen kibocsátások mérésére szolgáló 
technológia már létezik; felhívja a 
Bizottságot és az érintett tagállamokat, 
hogy kötelezzék a működő szénbányákat 
és/vagy a tagállamokat, hogy terjesszenek 
elő egyértelmű ütemtervet a 
metánkibocsátás csökkentésére;
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Or. en

Módosítás 90
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. sürgeti a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul tiltsa be a rétegrepesztést 
az EU határain belül, és tiltsa be a 
rétegrepesztéssel előállított gáz, többek 
között a repesztett kútból származó gázból 
előállított cseppfolyósított földgáz és 
cseppfolyósítottföldgáz-termékek 
behozatalát;

Or. en

Módosítás 91
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. kéri, hogy amint a szivárgások 
szigorúan meghatározott időkereten belül 
rögzítésre kerülnek, azokat ismét 
vizsgálják meg annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a javítást helyesen 
végezték-e el;

Or. en

Módosítás 92
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egyedi programot az 
elhagyott és bezárt szénbányák 
metánkibocsátásának kezelésére; felhívja 
a Bizottságot, hogy követelje meg a 
tagállamoktól, hogy foglalkozzanak az 
elhagyott területek tulajdonviszonyával a 
szénbányák metánkibocsátásának 
csökkentésére irányuló intézkedések 
támogatása érdekében; kéri a Bizottságot, 
hogy követelje meg a tagállamoktól, hogy 
robusztus MRV-programokat 
alkalmazzanak a bezárt és elhagyott 
területeken, amelyek segíthetnek a 
metáncsökkentési folyamatok nyomon 
követésében, és segíthetnek 
számszerűsíteni a korábban nem mért, 
elhagyott telephelyek kibocsátását; kitart 
amellett, hogy a tervezett MRV-nek 
valamennyi zárt és elhagyott légtechnikai 
aknára metánmérő berendezés telepítését 
kell előírnia; felhívja a Bizottságot, hogy 
követelje meg a tagállamoktól, hogy 
jelentsék be a bezárt és elhagyott területek 
kibocsátásait, és töröljék el azokat a 
bejelentési küszöbértékeket, amelyek 
potenciálisan az alacsony bejelentési 
arány ösztönzésére használhatók; 
támogatja a Bizottságot abban, hogy 
pénzügyi ösztönzőket biztosítson a korábbi 
szénbányák lefedésére, feltöltésére és 
újrapozicionálására, hogy kezeljék 
metánkibocsátásukat, és támogassák a 
széntermelő régiók méltányos átállását „a 
szennyező fizet” elvvel, valamint a 
klímasemleges és környezetbarát 
átállással összhangban álló alternatív 
tevékenységek kidolgozása terén;

Or. en

Módosítás 93
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
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Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. felhívja a Bizottságot, hogy 
legkésőbb [2023]-ig tiltsa be az 
energiaágazatban a biztonsági okoktól 
eltekintve a teljes ellátási láncra kiterjedő 
rutinszerű lefúvatást és fáklyázást 
(BRVF); a Bizottságnak továbbá ki kell 
dolgoznia egy keretet a fosszilis gázok 
behozatalának és a BRVF-nek való 
megfelelésük értékelésére;

Or. en

Módosítás 94
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. felhívja a Bizottságot, hogy 
legkésőbb 2025-ig vezessen be olyan 
kötelező metánteljesítmény-szabványokat, 
amelyek a teljes ellátási láncban 0,2%-
ban korlátozzák a kibocsátást mind a 
belföldi, mind az importált, az EU-ban 
értékesített és felhasznált gáz 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 95
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3g. megjegyzi, hogy a fosszilis gázt és 
olajat az energiaágazatban és a 
petrolkémiai ágazatban használják fel, és 
így mindkét ágazat hozzájárul a fosszilis 
gáz- és olajkutakon és feldolgozó 
üzemekben kibocsátott metánhoz; 
megjegyzi, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint a petrolkémiai 
termékek a fosszilis gáz, illetve az olaj 
iránti teljes elsődleges kereslet 8%-át, 
illetve 14%-át teszik ki, és hamarosan a 
világ legnagyobb olajkeresleti hajtóerejévé 
válnak, megelőzve a tehergépjárműveket, 
a légi közlekedést és a hajózást1b; felhívja 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
kötelező MRV- és LDAR-kötelezettségek, 
valamint a rutinszerű lefúvatás és 
fáklyázás megszüntetésére irányuló 
intézkedések a petrolkémiai ágazatban 
felhasznált fosszilis gázra és olajra 
egyaránt vonatkozzanak; kéri a 
metánintenzív földgázfolyadékok/nafta 
(pl. etán, propán), a petrolkémiai anyagok 
(pl. etilén, propilén) és a műanyaggyanták 
(pl. polietilén, polipropilén) betiltását, 
például olyan termelőhelyekről és 
létesítményekből, ahol rutinszerű 
lefúvatás vagy fáklyázás történik, és 
LDAR-program nincs érvényben, ami 
összhangban lenne a műanyagokra 
vonatkozó stratégia célkitűzéseivel és a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó új 
cselekvési tervvel;
_________________
1b Nemzetközi Energia Ügynökség (2018). 
A petrolkémiai termékek jövője: A 
fenntarthatóbb műanyagok és műtrágyák 
felé. 11. és 27. oldal.

Or. en

Módosítás 96
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
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3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. sürgeti a Bizottságot, hogy a 
metánszivárgás megállítása és „a 
szennyező fizet” elv megfelelő 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
biztosítsa, hogy az elhagyott kutakat – 
ahol a tulajdonviszony dokumentálható – 
lefedjék vagy feltöltsék; úgy véli, hogy az 
ismeretlen tulajdonviszonyú kutak 
esetében egy, a fosszilis tüzelőanyaggal 
működő vállalatoktól származó 
bevételekre kivetett közvetlen adókból 
finanszírozott alapprogramnak 
biztosítania kell, hogy az elhagyott 
kutakat megfelelően lefedjék és szivárgást 
megállítsák;

Or. en

Módosítás 97
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. felhívja a Bizottságot, hogy 
fogadjon el konkrét intézkedéseket a 
szuperkibocsátók kezelésére;

Or. en

Módosítás 98
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)



AM\1232980HU.docx 57/82 PE693.681v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

3h. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megszüntessék az 
aktív vagy használaton kívüli 
szénbányákból és az elhagyott olaj- és 
gázkutakból származó metánkibocsátást 
az EU-ban; az MRV-vel és a 
metánkibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell az elhagyott kutak felkutatását, 
lezárását és nyomon követését, valamint a 
jogszerű tulajdonviszonnyal nem 
rendelkező kutak korlátozását: ez nem 
vezethet az előnyök előmozdításához vagy 
a lezárásért felelős tulajdonosok 
kötelezettségeinek elhanyagolásához;

Or. en

Módosítás 99
Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására;

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, kulcsfontosságú kiegészítő 
intézkedések, amelyek elősegítik a 2030-ra 
és 2050-re vonatkozó klímasemlegességi 
célok elérését; támogatja a Horizont 
Európából származó finanszírozás 
igénybevételét, többek között egy 
nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont létrehozására; 
hangsúlyozza, hogy a szennyezés 
költségeit nem szabad a szennyező fizet 
elvvel összhangban áthárítani a 
polgárokra;

Or. en
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Módosítás 100
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására;

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására; kiemeli, hogy az 
éghajlatváltozást reálisan csak jobb 
technológiai megoldások és a vállalkozói 
leleményesség ösztönzése révén lehet 
csökkenteni;

Or. en

Módosítás 101
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok 
alkalmazása, amelyek célja az MRV, az 
LDAR és a BRVF javítása és a 
metánkibocsátás csökkentése, a hatékony 
fellépés gerincét képezik; támogatja a 
Horizont Európából származó 
finanszírozás igénybevételét, többek között 
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létrehozására; a biometán fenntartható termelésére 
irányuló technológiai megoldásokra és a 
kompromisszumok elkerülésére, valamint 
egy nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont létrehozására;

Or. en

Módosítás 102
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására;

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció, valamint a célnak 
megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét;

Or. en

Módosítás 103
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció, valamint a 
célnak megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 

4. úgy véli, hogy a metánkibocsátás 
valamennyi ágazatban való csökkentésére 
irányuló hatékony intézkedések gyors 
végrehajtásának a metánra vonatkozó 
jövőbeli keretjogszabályok gerincét kell 
képeznie; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
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származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására;

többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására, ugyanakkor felszólít „a 
szennyező fizet” elv maradéktalan 
tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 104
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció, valamint a 
célnak megfelelő azon technológiák és 
gyakorlatok alkalmazása, amelyek célja az 
MRV javítása és a metánkibocsátás 
csökkentése, a hatékony fellépés gerincét 
képezik; támogatja a Horizont Európából 
származó finanszírozás igénybevételét, 
többek között egy nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpont 
létrehozására;

4. úgy véli, hogy az MRV javítását és 
a metánkibocsátás mérséklését célzó 
kutatásra, fejlesztésre és innovációra van 
szükség a hatékony fellépés biztosítása 
érdekében; támogatja a Horizont 
Európából származó finanszírozás 
igénybevételét, többek között egy 
nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont létrehozására;

Or. en

Módosítás 105
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli annak fontosságát, hogy a 
metánkibocsátás csökkentésére a 
beavatkozási intézkedések helyett 
piacgazdasági eszközök alkalmazásával 
törekedjenek. Az EU-n belüli jelentős 
gazdasági növekedés nélkül a kontinens 
nem lesz képes létrehozni azt az 
innovációt, amelyre az EU-nak és a 
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világnak szüksége van az éghajlatváltozás 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 106
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
találjon megfelelő forrásokat egy olyan 
nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont létrehozására, amely 
nem érinti a Horizont Európa forrásait.

Or. en

Módosítás 107
Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Martina Dlabajová, Iskra Mihaylova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a szivárgások 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

5. hangsúlyozza a Kopernikusz 
program és légkörmonitoring 
szolgáltatásának fontosságát a globális 
szuperkibocsátók és kisebb méretű 
források észlelése és nyomon követése 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy a légi 
nyomon követés szintén segít a szivárgás 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti, uniós és globális szinten történő 
megosztását a kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítések katalizálása érdekében; úgy 
véli, hogy a független, összehasonlítható, 
ellenőrizhető és átlátható kibocsátási 
adatok kulcsfontosságúak a kibocsátási 
probléma nagyságával kapcsolatos 
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ismeretek megszerzéséhez, valamint a 
szivárgások mértékének és mennyiségének 
alulbecslése elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 108
Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a szivárgások 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a szivárgások 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében; úgy véli, hogy a 
független, összehasonlítható, 
ellenőrizhető és átlátható kibocsátási 
adatok kulcsfontosságúak a kibocsátási 
probléma nagyságával kapcsolatos 
ismeretek megszerzéséhez, valamint a 
szivárgások mértékének és mennyiségének 
alulbecslése elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 109
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
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adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a szivárgások 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

adatok, valamint a légi nyomon követés 
kulcsfontosságúak lesznek a 
szivárgásoknak a javítási intézkedések 
alapjául szolgáló független észlelése, 
valamint az importált fosszilis 
tüzelőanyagokból származó 
metánkibocsátás ellenőrzése és kezelése 
szempontjából; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
között nemzetközi szinten és a 
nyilvánossággal történő megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

Or. en

Módosítás 110
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a szivárgások 
felderítésében; határozottan támogatja az 
információk és technológiák érdekelt felek 
közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

5. egyetért azzal, hogy a Kopernikusz 
program keretében a műholdas 
megfigyelésből származó jobb top-down 
adatok, valamint a légi nyomon követés 
segíteni fognak a lefúvatás, a fáklyázás és 
a szivárgások felderítésében; kiemeli, hogy 
a műholdas adatok lehetővé teszik a 
vállalatok lábnyomának független 
ellenőrzését, és megkönnyítik az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
kötelezettségvállalást; határozottan 
támogatja az információk és technológiák 
érdekelt felek közötti megosztását a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések 
katalizálása érdekében;

Or. en

Módosítás 111
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
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Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
folytassa a szoros párbeszédet a 
szabályozó hatóságokkal, amint azt az 
ACER „Bridge beyond 2025” 
dokumentuma és a Bizottság 
metánstratégiája is körvonalazza.

Or. en

Módosítás 112
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, 
Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania az 
ipar számára azok végrehajtásához;

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania az 
ipar számára azok végrehajtásához; 
felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az LDAR-ral kapcsolatos 
meglévő bevált gyakorlatokat kiindulási 
pontként, lehetővé téve az országok közötti 
és az értékláncon belüli rugalmas 
megközelítéseket, hogy figyelembe vegyék 
a helyi körülményeket annak érdekében, 
hogy Unió-szerte személyre szabott 
intézkedéseket lehessen biztosítani;

Or. en
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Módosítás 113
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Valérie Hayer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

6. megjegyzi, hogy az ENSZ-EGB 
(2021) az összes piaci és nem piaci hatás 
tekintetében monetizálta a globális 
előnyöket, amely e szerint a metán minden 
csökkentett tonnája után körülbelül 4300 
USD, és tonnánként mintegy 1430 korai 
halálesetet lehetne megelőzni; ezért úgy 
véli, hogy a jogalkotási javaslatot kísérő 
hatásvizsgálatnak figyelembe kell vennie 
a javasolt intézkedések költségeit, valamint 
a fellépés elmaradásának vagy a 
késedelmes fellépésnek a költségeit;

Or. en

Módosítás 114
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

6. felszólít arra, hogy a 
költséghatékonyság megfontolásakor a 
fellépés elmaradása esetén figyelembe 
vegyék az éghajlati externáliák teljes 
költségét;

Or. en

Módosítás 115
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania az 
ipar számára azok végrehajtásához;

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
leginkább bevont és érintett részeinek 
sajátosságait, valamint rugalmasságot és 
fokozatosságot kell biztosítania az ipar – 
különösen a kis- és középvállalkozások – 
számára azok végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 116
Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

6. kéri, hogy a környezeti előnyöket 
kezeljék prioritásként az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos értékelése 
során, amelynek figyelembe kell vennie a 
helyi feltételeket és az értéklánc különböző 
részeinek sajátosságait, valamint 
biztosítania kell a szükséges 
rugalmasságot az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére irányuló célok 
veszélyeztetése nélkül;

Or. en

Módosítás 117
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait;

Or. en

Módosítás 118
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint rugalmasságot kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

6. felszólít az energiaágazatban 
javasolt intézkedések 
költséghatékonyságának alapos 
értékelésére, amelynek figyelembe kell 
vennie a helyi feltételeket és az értéklánc 
különböző részeinek sajátosságait, 
valamint segítségnyújtást kell biztosítania 
az ipar számára azok végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 119
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja olyan megfelelő és 
költséghatékony metánmérséklési 
eszközök kialakítását és alkalmazását, 
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amelyek figyelembe veszik az ipar 
számára szükséges rugalmasságot ahhoz, 
hogy azokat a legalacsonyabb költséggel 
és a lehető legrövidebb időn belül 
végrehajtsa.

Or. en

Módosítás 120
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra-üzemeltetők beruházásait 
el kell ismerni a szabályozott 
tevékenységek keretében annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
metánkibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos költségek megtérülése, jelezve 
a biztonság és a fenntartható 
tevékenységek fontosságát, amit a 
szabályozó hatóságoknak ösztönözniük 
kell; felhívja a figyelmet a nem 
szabályozott piaci szereplőkre, amelyeket 
nemzeti és európai szinten ösztönözni kell 
az erőfeszítések és a beruházások 
ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 121
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg a megújuló és dekarbonizált 

7. megismétli, hogy támogatja a 
körforgásos gazdaság kialakítását; 
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gázokra vonatkozó célérték 2030-ban 
történő bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a biogáz és a biometán fejlesztésének 
előmozdítása során teljes mértékben 
vegyék figyelembe először a körforgásos 
jelleget, ami azt jelenti, hogy kevesebb 
hulladék keletkezik, csökken az erőforrás- 
és energiafelhasználás, valamint hosszú 
távú hulladékmegelőzési megoldásokat 
vezetnek be; úgy véli, hogy a szerves 
kommunális hulladék, a szennyvíziszap 
vagy a mezőgazdasági hulladékok és 
maradékanyagok felhasználása a 
körforgásos gazdaság mozgatórugója 
lehet, ha szigorú fenntarthatósági 
kritériumokat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy a biogázüzemek számára 
csak olyan valódi hulladékokat és 
maradékanyagokat tekintsenek a táplálás 
potenciális forrásának, amelyek esetében 
nem létezik fenntarthatóbb alternatív 
felhasználás; kéri a mezőgazdasági 
üzemekben működő kis biogázüzemek 
fejlesztését, amelyek csak mezőgazdasági 
hulladékkal táplálkoznak; kiemeli 
továbbá, hogy a biohulladék 2023. 
december 31-től hatályos, forrásnál 
történő elkülönítésének és elkülönített 
gyűjtésének megvalósítható biológiai 
kezeléssel (komposztálás vagy anaerob 
rothasztás) kell együtt járnia; e 
tekintetben elismeri a biológiailag 
lebontható hulladék anaerob 
rothasztásában rejlő lehetőségeket, ami 
lehetővé teszi a biometán termelését; 
emlékeztet arra, hogy az anaerob 
rothasztást követő utolsó lépésnek a 
komposztálásnak kell lennie, amely 
megelőzi a diffúz metánkibocsátást és 
minőségi talajmódosítást eredményez;

Or. en

Módosítás 122
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Łukasz Kohut

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg a megújuló és dekarbonizált 
gázokra vonatkozó célérték 2030-ban 
történő bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

7. üdvözli a gázra vonatkozó 
harmadik energiaügyi csomag 
felülvizsgálatát, amelynek célja a 
megújuló gázok elfogadásának 
megkönnyítése és az ágazat 
dekarbonizálása; üdvözli az energiaágazat 
új integrációs stratégiáját és annak arra 
irányuló javaslatait, hogy az 
elkerülhetetlen hulladékok és 
maradékanyagok biogáz- és 
biometántermelésben való fenntartható 
felhasználása révén körforgásosabb 
energiarendszert valósítsanak meg; 
felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata 
során vegye fontolóra a fenntarthatósági 
kritériumok megerősítésére és a 
fenntartható biogáz és biometán 
fejlesztésének megkönnyítésére irányuló 
intézkedéseket, miközben hozzájárul a 
metánkibocsátás csökkentéséhez, valamint 
biztosítja a legköltséghatékonyabb 
megoldások alkalmazását a 
tagállamokban, kiaknázva az ágazatok 
közötti szinergiákat és elkerülve a 
kívánttal ellentétes hatást kiváltó olyan 
ösztönzőket, amelyek a kibocsátások 
általános növekedéséhez vezethetnek;

Or. en

Módosítás 123
Martin Hojsík

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg a megújuló és dekarbonizált 
gázokra vonatkozó célérték 2030-ban 
történő bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 

7. megismétli, hogy támogatja a 
dekarbonizált és körforgásos 
energiarendszer kialakítását; kiemeli, 
hogy a biohulladék forrásnál történő 
elkülönítésének és elkülönített 
gyűjtésének együtt kell járnia egy 
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bevezetését a tagállamokban. megvalósítható helyreállítási megoldással; 
elismeri a biohulladék anaerob 
rothasztásában rejlő lehetőségeket, ami 
lehetővé teszi a biometán termelését; 
felhívja azonban a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy óvatosan járjanak el, 
a biometán nagy mennyiségben történő 
előállításához kapcsolódó lehetséges káros 
mellékhatások megelőzése érdekében;

Or. en

Módosítás 124
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Seán Kelly

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban. kéri továbbá, 
hogy 2021-ben a lehető leghamarabb 
vizsgálják felül a gázpiac szabályozási 
keretét a megújuló és dekarbonizált gázok 
elterjedésének megkönnyítése és 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 125
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló gázra vonatkozó 2030-as 
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vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

célérték bevezetését;

Or. en

Módosítás 126
Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
fokozatos bevezetését a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 127
Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg egy olyan szakpolitikai eszköztár 
bevezetését, amely elősegíti a biometán 
fejlesztését, és a szubszidiaritás elvével 
összhangban biztosítja a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
alkalmazását a tagállamokban.

Or. en
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Módosítás 128
Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló és dekarbonizált gázokra 
vonatkozó célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

7. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg a megújuló gázokra vonatkozó 
fogyasztási célérték 2030-ban történő 
bevezetését, mivel ez elősegítené a 
biometán fejlesztését és biztosítaná a 
legköltséghatékonyabb megoldások 
bevezetését a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 129
Jutta Paulus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a Bizottság azon 
bejelentését, hogy az MRV-keretet a 
szénágazatra is alkalmazza, valamint a 
bezárt és elhagyott területekre is; sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási 
követelményt a használaton kívüli olaj- és 
gázkutak lefedésére és feltöltésére, 
valamint a szénbányák 
metánkibocsátásának legkésőbb 2025-ig 
történő csökkentésére; emlékeztet arra, 
hogy az EU-ban a metán szuperkibocsátó 
telepek a szénbányák, ezért felszólít a 
felelősségteljes tulajdonosok széles körű 
felkutatására, valamint egy olyan 
finanszírozási mechanizmusra, amely 
lehetővé teszi, hogy lefedjék és/vagy 
feltöltsék azokat a helyszíneket, amelyek 
nem rendelkeznek hozzárendelhető 
tulajdonviszonnyal; javasolja, hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alapból 
származó forrásokat használják fel, mivel 
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ezek a helyszínek általában széntermelő 
régiókban találhatók, és a technológiai 
tisztítás helyi foglalkoztatást biztosít.

Or. en

Módosítás 130
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a létező CLT- 
és CLHT-technológiákat illetően nem 
bizonyosodott be, hogy azok skálázhatók 
vagy 100%-os hatásfokúak lennének; 
hangsúlyozza, hogy a fosszilis gáz 
felhasználása olyan bezártsági helyzetet 
eredményez az Unió számára, amelyet a 
külső behozataltól való függés, az 
erőforrások fenntarthatatlan 
kizsákmányolása, valamint a teljes 
értékláncot átfogó metánkibocsátás (pl. 
szivárgás vagy fáklyázás) miatti ÜHG-
kibocsátás jellemez; hangsúlyozza, hogy a 
fosszilis szén-dioxid-kibocsátásnak a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint a 
CLHT villamosenergia-ágazatban történő 
bevezetése révén történő lehetséges 
csökkentése ezért továbbra is korlátozott, 
és azt nem szabad folytatni;

Or. en

Módosítás 131
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
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továbbra is aktívan vegyen részt a 
nemzetközi kezdeményezésekben, 
előmozdítva a harmadik országokkal való 
együttműködést a metánkibocsátás 
csökkentésének az értéklánc különböző 
szegmenseiben történő költséghatékony 
csökkentésére vonatkozó bevált 
gyakorlatok terjesztése révén, és 
támogatja az EU által a fosszilis 
tüzelőanyagokat előállító országoknak és 
vállalatoknak az olaj- és gáz-metán 
partnerségben (OGMP) való aktív 
részvételre irányuló diplomáciai 
kampányát.

Or. en

Módosítás 132
Seán Kelly

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megismétli, hogy támogatja a 
körforgásos és dekarbonizált 
energiarendszer kialakítását; kiemeli, 
hogy a biohulladék 2023. december 31-től 
hatályos, forrásnál történő 
elkülönítésének és elkülönített 
gyűjtésének együtt kell járnia egy 
megvalósítható helyreállítási megoldással; 
e tekintetben elismeri a biológiailag 
lebontható hulladék anaerob 
rothasztásában rejlő lehetőségeket, ami 
lehetővé teszi a biometán termelését.

Or. en

Módosítás 133
Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 
metánkövetője régi és elavult 
feltételezéseken és adatokon alapul, 
amelyek az EU teljesítményére 
alkalmazva téves eredményekhez 
vezetnek, ezért jelenleg nem képezhetik az 
uniós szakpolitikai döntéshozatal alapját; 
párbeszédre szólít fel a Nemzetközi 
Energia Ügynökséggel annak érdekében, 
hogy globális, regionális és országos 
szinten megszűnjenek a becsült 
kibocsátások közötti jelentős eltérések.

Or. en

Módosítás 134
Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Morten Petersen, Valérie Hayer

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a 
hulladékágazat metánkibocsátása részben 
a biogázüzemek szivárgásából ered; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé 
iránymutatásokat biogázüzemek 
építésének és üzemeltetésének legjobb 
módszereiről a rossz karbantartás, 
üzemeltetés és tervezés miatti szivárgások 
kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 135
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az energiarendszer rezilienciájának 
– többek között a szivárgások 
csökkentésének – biztosítása érdekében 
kezelni kell a kiberbiztonsági 
kockázatokat; felhívja a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy szükség van-e 
további intézkedésekre a kibertámadások 
megakadályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 136
Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra 
Mihaylova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az EU hosszú 
távú dekarbonizációs stratégiája szerint 
2050-re az EU éves biogázfogyasztása 
(biogáz és biometán) a 2017. évi mintegy 
17 Mtoe-ről 54 és 72 Mtoe közöttire nő;

Or. en

Módosítás 137
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy bár a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás (CLT/H) szerepet játszhat a 
nehézipar klímasemlegessé tételében 
azokban az esetekben, ahol nem állnak 
rendelkezésre közvetlen 
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kibocsátáscsökkentési lehetőségek, a 
magasabb szén-dioxid-leválasztási 
arányok (> 95%) költségeivel és műszaki 
megvalósíthatóságával kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt szükség van szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás (CLT), 
illetve szén-dioxid-leválasztás, -
hasznosítás és -tárolás (CLHT) nélküli 
energiarendszerek tervezésére a teljes 
üzemanyag-ellátási láncban;

Or. en

Módosítás 138
Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová, Iskra Mihaylova

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. fontosnak tartja a biogáztermelés 
előmozdítását a metánkibocsátás 
csökkentése érdekében; támogatja a nem 
újrahasznosítható hulladékból – 
különösen mezőgazdasági hulladékból – 
származó biogáznak a tiszta közlekedés, 
valamint bioalapú anyagok és biokémiai 
intermedierek biofinomítókban történő 
előállítása céljából történő ipari 
előállítására szolgáló megoldásokat.

Or. en

Módosítás 139
Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Vasile 
Blaga, Gheorghe Falcă, Sven Schulze, Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felszólít a metánkibocsátásnak a 
szénbányákban való mérésére és 
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lehetséges felhasználására irányuló 
kutatás megerősítésére, a bevált 
gyakorlatok előmozdítására és a 
szabályozási és költségvetési keretek 
rendelkezésre álló legjobb 
technológiáinak terjesztésére annak 
érdekében, hogy elősegítsék az elhagyott 
területekről származó metán hasznosítását 
megkönnyítő kereskedelmi adatgyűjtés 
fejlesztését is;

Or. en

Módosítás 140
Seán Kelly

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet arra, hogy a 
hulladékágazat metánkibocsátása részben 
a biogázüzemek szivárgásából ered. 
Felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé 
iránymutatásokat biogázüzemek 
építésének és üzemeltetésének legjobb 
módszereiről a rossz karbantartás, 
üzemeltetés és tervezés miatti szivárgások 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 141
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a 
metánkibocsátás kezelésére szolgáló 
folyamat és szabályok kialakításakor 
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kerülni kell a zöldrefestési intézkedéseket, 
különösen a metánkibocsátás 
kompenzálására szolgáló kompenzációk 
alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 142
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho, Adriana Maldonado López, Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kiemeli, hogy a fenntartható 
biogáz- és biometántermelés értékes 
foglalkoztatási és bevételi forrást jelent a 
vidéki közösségek számára, előnyöket 
biztosít a megfelelő 
hulladékgazdálkodásból, és csökkenti a 
hulladékokból és maradékanyagokból 
származó metánkibocsátást;

Or. en

Módosítás 143
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c.  kiemeli, hogy a megújuló 
energiára vonatkozó különbözeti 
ügyleteket (CfD) és a karboncsökkentési 
célú szerződések (CCfD) szigorúan a 
megújuló gáz számára kell fenntartani, 
nem pedig a dekarbonizált gáz számára;

Or. en
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Módosítás 144
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. emlékeztet arra, hogy az Unió a 
világ legnagyobb földgázimportőre, és az 
Unióban felhasznált gáz háromnegyedét 
importálják; hangsúlyozza, hogy ezért az 
uniós gázfogyasztás metánkibocsátási 
lábnyomának legnagyobb része az Uniót 
gázzal ellátó harmadik országok upstream 
kibocsátásaiból származik;

Or. en

Módosítás 145
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. hangsúlyozza, hogy az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitásának 
megfelelő kiigazítása arra ösztönözheti a 
harmadik országokat, hogy csökkentsék 
metánkibocsátásukat azáltal, hogy 
biztosítják a földgázimport, valamint a 
szénből és gázból előállított villamos 
energia megfelelő adóztatását;

Or. en

Módosítás 146
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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7f. üdvözli Joe Biden elnök azon 
döntését, hogy leállítja az olaj- és 
gázkitermelést az északi-sarkvidéki 
nemzeti vadrezervátumban; határozottan 
elítéli a Total északi-sarkvidéki LNG 2 
projektjét, amelynek célja, hogy hatalmas 
cseppfolyósító üzemet hozzon létre az 
orosz földgáz Európába irányuló 
exportjára; sürgeti a tagállamokat és 
különösen Franciaországot, hogy ne 
támogassák pénzügyileg ezt a projektet; 
kéri, hogy tiltsák be az Északi-sarkvidéken 
új olaj- és gázprojektek létrehozását;

Or. en


