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JAVASLATOK

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


