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KALIFORNIA CHCE ZAKAZAĆ WYDOBYCIA ROPY OD
2045 ROKU
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom w piątek polecił swojej administracji, aby podjęła kroki w celu
zaprzestania wydobycia ropy i gazu w jednym z największych w kraju stanów produkujących ropę
naftową do 2045 roku i zakazania nowych zezwoleń na szczelinowanie w ciągu trzech lat.
Newsom znalazł się pod presją działaczy środowiskowych i postępowych polityków, którzy twierdzą,
że wydobycie ropy i gazu jest sprzeczne z celami Kalifornii, polegającymi na odejściu od paliw
kopalnych i walce ze zmianami klimatycznymi.
"Wyjaśniłem jasno, że nie widzę roli szczelinowania w tej przyszłości i podobnie uważam, że Kalifornia
musi odejść od ropy" - powiedział Newsom w oświadczeniu.
Produkcja ropy w Kalifornii stale spada od lat 80., częściowo z powodu surowych norm
środowiskowych. Jednak dane rządowe pokazują, że stan ten pozostaje siódmym co do wielkości
producentem ropy naftowej w USA, drugim co do wielkości konsumentem ropy i posiada jedną
dziesiątą zdolności raﬁneryjnych w USA.
Polityka Kalifornii dotycząca zmian klimatycznych jest również jedną z najbardziej agresywnych ze
wszystkich stanów USA, stan zakaże sprzedaży samochodów napędzanych benzyną do 2035 roku.
Kilka grup ekologicznych i demokratycznych prawodawców stwierdziło, że stan musi działać szybciej,
aby zaprzestać wierceń, podczas gdy przemysł naftowy i gazowy skrytykował oświadczenie
gubernatora, podobnie jak niektórzy politycy, którzy twierdzili, że akcja ta zaszkodzi miejscom pracy i
społecznościom zależnym od wiercenia.
Stowarzyszenie Naftowe Stanów Zachodnich w oświadczeniu zobowiązało się do "walki z tym
szkodliwym i niezgodnym z prawem zarządzeniem".

Reklama

Newsom polecił kalifornijskiemu organowi regulującemu ropę i gaz, Geologic Energy Management
Division, aby zainicjował proces, który zatrzyma wydawanie pozwoleń na szczelinowanie hydrauliczne
do 2024 r. Szczelinowanie stanowi zaledwie 2% wydobycia ropy w Kalifornii, według Departamentu
Stanu Ochrona.
Ponadto gubernator powiedział, że California Air Resources Board, która pisze politykę stanu w
zakresie zmian klimatycznych, oceni, w jaki sposób zaprzestać wydobycia ropy i gazu do 2045 roku.

