
 
 גאווערנאר קעטי האקול   2/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט ארויסלאז פון ענדגילטיגע רעגולאציעס צו רעדוצירן מעטאן עמיסיעס  
 פון אויל און נאטורליכע גאז סעקטאר  

 
נייע עמיסיע קאנטראלס ביי אויל און נאטורליכע גאז קוועלער, קאמפרעסאר סטאנציעס, און אנדערע 

 עמפן קלימאט ענדערונג קוועלער וועלן באשיצן פובליק געזונטהייט און באק
 

 וועגווייזיגע קלימאט געזעץ צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס  - שטיצט ניו יארק׳ס לאנד
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער סטעיט האט פארענדיגט רעגולאציעס וועלכע  
עמיסיעס פון סיי וועלכע אויל  וועלן פארלאנגען באדייטנדע רעדוקציעס אין מעטאן און אנדערע שעדליכע 

און נאטורליכע גאז אינפראסטרוקטור אין ניו יארק סטעיט. די רעגולאציעס צייכענען אפ א גרייכפונקט אין 
וועגווייזיגע ריינע ענערגיע און קלימאט אגענדע דורך רעדוצירן מעטאן  -פארווירקליכן דעם סטעיט׳ס לאנד 

ן יערליך און עמיסיעס פון היציגע ארגאנישע  מעטריק טָאנע 14,000עמיסיעס מיט איבער 
 טָאנען יערליך.   2,000צוזאמגעבונדענע עלעמענטן מיט איבער 

  
- ״אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער אונזער אמביציעזע און היסטארישער טראנזיציע פון פאסיל

פראסטרוקטור וועלכע  ברענשטאף, זענען מיר אנטשלאסן צו רעדוצירן עמיסיעס פון אויל און גאז אינ
ביישטייערן צו קלימאט ענדערונג און באווירקן אויף דער פובליק געזונטהייט פון אונזערע קאמיוניטיס,״  

״די פארענדיגונג פון די פארארדנונגען וועט רעדוצירן דאס ארויסרינען האט גאווערנער האקול געזאגט. 
פון ניו יארק׳ס אויל און נאטורליכע גאז איינריכטונגען, און האלטן אונזער סטעיט ביים פארנט פון קלימאט 

 אקציע.״  
  

( DECדי רעגולאציעס היינט באשטימט דורך דער סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט )
צייגט ניו יארק׳ס פירערשאפט אויף אדרעסירן דעם קלימאט קריזיס דורך רעגולירן און קאנטראלירן  

יאקסייד אין איר שעדליכע עמיסיעס פוןן מעטאן ארויסרינונג און אויסגאנג. מעטאן איז צווייט צו קארבאן ד
ביישטייערונג צו קלימאט ענדערונג צוליב איר הויכע מאס אין דער אטמאספערע און שטארקע  

 ראדיאטיווע ווירקונגען.  
  

DEC ,״די אנאנסמענט צייגט וויאזוי סטעיטס קענען   קאמיסיאנער באסיל סעגאוס האט געזאגט
עלפן לינדערן די שעדליכע ווירקונגען אויף דערגרייכן באדייטנדע רעדוקציעס אין גרינהויז גאז און ה

׳ס איבערגעגעבענע שטאב זענען ביים DECפובליק געזונטהייט און אויף אונזערע נאטורליכע אוצרות. 
סאמע פארנט פון אונטערזוכן די ווירקונגען פון גרינהויז גאז עמיסיעס פון אלע סעקטארן, אריינגערעכנט  

ברענשטאף אינפראסטרוקטור אין די רעגולאציעס היינט  -ן פאר פאסילדער אנטוויקלונג פון די פאדערונגע
גיין מיט א ריינערע, גרינערע  -באשטימט. מיט גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט טוט ניו יארק פאראויס

ברענשטאף אינדוסטריע צו רעדוצירן -עקאנאמיע און נעמט שריטן אויף צו פאדערן פון דער פאסיל
 עמיסיעס.״ 

  



  27קאמפרעסארן,  117ערלויבטע קאמפרעסאר סטאנציעס און   32יארק סטעיט זענען פאראן אין ניו 
מיטערינג   4,000ביז  3,000אונטערערדישע נאטורליכע גאז סטָארעדזש קוועלער, און אן אפגעשאצטע 

פעסער אויל   224,717ביליאן קובישע פיס פון נאטורליכע גאז און  10.6, זענען 2018סטאנציעס. אין 
אקטיווע גאז קוועלער אין דעם סטעיט.    6,729אקטיוו אויל קוועלער און  3,411רויסגענומען געווארן פון א

די מאסנאמען היינט באשטימט וועלן העלפן אדרעסירן מעטאן עמיסיעס פון דער אויל און גאז סעקטאר  
, דאס גלייכן ווי  מיליאן טָאנען פון קארבאן דיאקסייד 1.2דורך רעדוצירן דאס גלייכן פון איבער 

קַארס. די ענדגילטיגע רעגולאציעס וועלן באדייטנד רעדוצירן, און אין   230,000אראפנעמען פון די וועגן 
פילע פעלער פארבאטן, דער אויסגאנג פון נאטורליכע גאז צו דער אטמאספערע ביי קוועלער,  

ע סטאנציעס. אין צוגאב  קאמפרעסאר סטאנציעס, סטָארעדזש ערטער, און מיטערינג און רעגולאצי
אנטהאלטן די פארגעשלאגענע רעגולאציעס שטרענגע ארויסרין דערשפירונג און פארריכטונג  

פאדערונגען אפר אויל און גאז אינפראסטרוקטור, ווי אויך פאדערונגען פאר קאנטראל און אפעראציעס.  
 .  דאדי ענדגילטיגע רעגולאציעס קען מען געפונען 

  
און אנדערע שעדליכע   דער פארשלאג איז ניו יארק׳ס לעצטער טריט צו רעדוצירן עמיסיעס פון מעטאן

אנאנסירט דער סטעיט׳ס קומענדע באניץ פון  NYSERDAאון  DECהאבן  2020גאזן. אום דעצעמבער 
אויף צו טרעפן און איינשטאפן פארלאזטע אויל און גאז קוועלער  טעק אויסשפיר געצייג פון די לופטן -היי

אריין אין דער ענוויירָאנמענט. אין צוגאב,   פון צענדליגע יארן אלט און וועלכע לאזן ארויס פון זיך מעטאן
צו פאדערן אז עמיסיעס פון מעטאן און   אוועקשטעלן גרעניצן אויף  טוען רעגולאציעס באשטימט פאראיאר 

פראצענט   85, 2030פראצענט ביז  40אנדערע גרינהויז גאז איבער׳ן גאנצן סטעיט ווערן רעדוצירט מיט
- , אריינגערעכנט עמיסיעס פארבינדן מיט אימפארטירטע עלעקטריציטעט און פאסיל2050ביז 

 רענשטאף.  ב
  

אויספירן אינספעקציעס, אפשאצן פאטענציעלע פארלעצונגען,   DECצו אינפארסירן די רעגולאציעס, וועט 
 און נעמט פאסיגע שריטן צו פארזיכערן נאכפאלגונג.  

  
אין צוגאב, אויף צו דערגרייכן עמיסיע רעדוקציעס איבער׳ן גאנצן לאנד אין איינקלאנג מיט דער  

עס  -דער יואויף   31אריינגעגעבן קאמענטארן אום יאנואר  DECפארארדענונג, האט דער  
ענווייראנמענטאלע אפהיט אגענטור׳ס פארגעשלאגענע אויל און גאז פארארדנונגען צו רעקאמענדירן אז  

צו איינגלידערן די פאדערונגען פון ניו יארק סטעיט׳ס   די פארארדנונגען ווערן פארשטערקערט 
 פארארדנונג.  

  
 וועגווייזיגע קלימאט אקט - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 

  
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע 
ע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמי

פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו דערגרייכן איר 

 70, אריינגערעכנט שאפן 2040יז׳ן יאר עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ב-פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן 
פארנעמיגע באנייבארע און -גרויס 102דאלער אין  ביליאן 33זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

  1.8ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע,   6.8טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
ענערגיע  -ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער 

׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.   NYביליאן דאלער אין   1.6טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער 
דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע   158,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fregulations%2Fpropregulations.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5jNqGoSONmFbmXsuZshUgtgj25tIS2dFc6dGm0pzBow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F121970.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=awvF%2Fzdo37RByYRqrMwYjXOlI1K48PIH7CIzC7L%2FdIY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F121970.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=awvF%2Fzdo37RByYRqrMwYjXOlI1K48PIH7CIzC7L%2FdIY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-cuomo-announces-regulations-reduce-greenhouse-gas-emissions-now-finalized&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BJIx9viYG94YAVdsKBjT1sa4vbDm8f1VIAQ3kNeJIlE%3D&reserved=0


ענערגיע  -פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר  2,100, א 2020סעקטאר אין
ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -מעגאוואטס פון ים 9,000ג צו אנטוויקלען און א פארפליכטונ 2011סעקטאר זייט 

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז  2035
, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז 2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע   40ענט, און מיט׳ן ציל פון פראצ 35כאטש 
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו 

ט  פלאץ ענערגיע באניץ מי-שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185
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