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Изменение 727
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по време на ремонта и 
поддръжката, включително 
оборудване за продухване и намаляване 
на налягането, с цел извършване на 
ремонт и поддръжка;

д) по време на ремонта, 
поддръжката, процедурите на 
изпитване, включително оборудване за 
продухване, премахване и намаляване 
на налягането, с цел извършване на 
ремонт и поддръжка;

Or. en

Изменение 728
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по време на ремонта и 
поддръжката, включително оборудване 
за продухване и намаляване на 
налягането, с цел извършване на ремонт 
и поддръжка;

д) по време на ремонта и 
поддръжката, включително оборудване 
за продухване, премахване и 
намаляване на налягането, с цел 
извършване на ремонт и поддръжка;

Or. en

Изменение 729
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато метанът не отговаря 
на спецификациите на събирателния 

заличава се
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тръбопровод, при условие че 
операторът анализира проби от 
метан два пъти седмично, за да 
определи дали са постигнати 
спецификациите, и насочва метана в 
събирателен тръбопровод веднага 
щом спецификациите за 
тръбопровода бъдат изпълнени;

Or. en

Изменение 730
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато метанът не отговаря 
на спецификациите на събирателния 
тръбопровод, при условие че 
операторът анализира проби от 
метан два пъти седмично, за да 
определи дали са постигнати 
спецификациите, и насочва метана в 
събирателен тръбопровод веднага 
щом спецификациите за 
тръбопровода бъдат изпълнени;

заличава се

Or. en

Изменение 731
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато метанът не отговаря на 
спецификациите на събирателния 
тръбопровод, при условие че 
операторът анализира проби от 

и) i) когато в резултат на 
обработката на газ се изпуска смес, 
която не отговаря на спецификациите;
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метан два пъти седмично, за да 
определи дали са постигнати 
спецификациите, и насочва метана в 
събирателен тръбопровод веднага 
щом спецификациите за 
тръбопровода бъдат изпълнени;

Or. en

Изменение 732
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) по време на въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване или съоръжения само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

й) по време на (ново) въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване на съоръжение или 
кладенци за съхранение на газ само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

Or. en

Изменение 733
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) по време на въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване или съоръжения само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

й) по време на (ново) въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване на съоръжение или 
кладенци за съхранение на газ само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

Or. en
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Изменение 734
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) по време на въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване или съоръжения само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

й) по време на (ново) въвеждане в 
експлоатация на тръбопроводи, 
оборудване на съоръжение или 
кладенци за съхранение на газ само за 
периода от време, необходим за 
продухване на въведените примеси от 
тръбопровода или оборудването;

Or. en

Изменение 735
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) по време на вътрешнотръбно 
прочистване, продухване за ремонт или 
продухване на събирателен тръбопровод 
за ремонт или поддръжка и само когато 
не е възможно задържането или 
пренасочването на газ към незасегната 
част от тръбопровода.

к) по време на вътрешнотръбно 
прочистване, продухване за ремонт, 
извеждане от експлоатация или 
продухване на събирателен тръбопровод 
за ремонт или поддръжка и само когато 
не е възможно задържането или 
пренасочването на газ към незасегната 
част от тръбопровода.

Or. en

Изменение 736
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) по време на вътрешнотръбно 
прочистване, продухване за ремонт или 
продухване на събирателен 
тръбопровод за ремонт или поддръжка и 
само когато не е възможно задържането 
или пренасочването на газ към 
незасегната част от тръбопровода.

к) по време на вътрешнотръбно 
прочистване, продухване за ремонт или 
продухване на тръбопровод за ремонт 
или поддръжка и само когато не е 
възможно задържането или 
пренасочването на газ към незасегната 
част от тръбопровода;

Or. en

Изменение 737
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) л) по време на работа върху 
сондажен отвор/кладенец по време на 
проучвания или изпитване за 
безопасност;
м) по време на работа за довършване 
(завършване) на кладенец;
н) за работата на хидравлична 
работна единица на сондаж;
за защита на опасни зони от 
съображения за изпитване и 
безопасност;
п) за разтваряне на хидратните 
запушалки;
с) обезгазяване на произведената вода 
и отделяне на разтворен 
въглеводороден газ в произведената 
вода, тъй като налягането се 
намалява от работни условия на 
сепаратора до атмосферно налягане;
изпускане в атмосферата на 
въглеводородния газ при 
измервателния уред за отвеждане от 
газовия хроматограф, което е 
необходимо, за да се гарантира 
съответствие със спецификациите за 
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износ на тръбопроводите и 
споразуменията за пренос);
т) вземане на проби от произведена 
вода, кондензат или въглеводородни 
газове, което изисква някаква дейност 
по изпускане, за да се осигури 
представителна проба или да се 
гарантира, че пробата е под 
атмосферно налягане за безопасно 
транспортиране;
у) резервоари за съхранение на МЕГ, 
които съдържат обратен флуид от 
въглеводородните системи или 
вторичните уплътнения на 
компресора;
ф) периодично или непрекъснато 
продухване от газови пръстени в 
случай на корозия/загуба на 
херметичност на кладенците, за да се 
гарантира, че налягането остава под 
проектните условия до приключване 
на интервенционната работа на 
сондажа;
х) изгаряне във факел и продухване 
чрез понижаване на налягането на 
тръбопровода за непланирани 
спирания, когато това е необходимо, 
за да се избегне образуването на 
хидрат (ако се допусне образуването 
на хидрати, единственото средство 
за отстраняване на хидрата от 
тръбопровода е да се понижи 
налягането в системата чрез 
изгаряне във факел, ако има такова, 
или чрез изпускане в атмосферата);
ц) когато в резултат на обработката 
на газ се изпуска или изгаря във факел 
смес от газ, която не отговаря на 
спецификациите;
ч) вентилационни отвори от 
изолационни клапани, използвани за 
разделяне на тръбопроводите или 
изолацията на компресорните 
станции и системата за аварийно 
спиране;
ш) по време на дейности в процес на 
прекратяване и извеждане от 
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експлоатация;
щ) и във всички обосновани ситуации, 
които трябва да бъдат докладвани на 
компетентния орган и одобрени от 
него.

Or. en

Изменение 738
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) вентилационни отвори от 
изолационни клапани, използвани за 
разделяне на тръбопроводите или 
изолацията на компресорните 
станции и системата за аварийно 
спиране.

Or. en

Изменение 739
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) вентилационни отвори от 
изолационни клапани, използвани за 
разделяне на тръбопроводите или 
изолацията на компресорните 
станции и системата за аварийно 
спиране;

Or. en

Изменение 740
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Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. м) вентилационни отвори от 
изолационни клапани, използвани за 
разделяне на тръбопроводите или 
изолацията на компресорните 
станции и системата за аварийно 
спиране;

Or. en

Изменение 741
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) i) когато в резултат на 
обработката на газ се изпуска смес, 
която не отговаря на 
спецификациите;

Or. en

Изменение 742
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к а (нова)
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) във всички случаи, когато се 
извършва изпускане с цел 
предотвратяване на извънредна 
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ситуация и защита на човешкия 
живот;

Or. en

Изменение 743
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) по време на работа върху 
сондажен отвор/кладенец по време на 
проучвания или изпитване за 
безопасност;

Or. en

Изменение 744
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) вентилационни отвори за 
отстраняване на блокирането от 
газови хидрати в складовите 
съоръжения.

Or. en

Изменение 745
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

кв) вентилационни отвори за 
отстраняване на блокирането от 
газови хидрати в складовите 
съоръжения.

Or. en

Изменение 746
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. вентилационни отвори за 
отстраняване на блокирането от 
газови хидрати в складовите 
съоръжения.

Or. en

Изменение 747
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) по време на работа за 
довършване (завършване) на кладенец;

Or. en

Изменение 748
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кв) за работата на хидравлична 
работна единица на сондаж;

Or. en

Изменение 749
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кг) за защита на опасни зони от 
съображения за изпитване и 
безопасност;

Or. en

Изменение 750
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кд) за разтваряне на хидратните 
запушалки;

Or. en

Изменение 751
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент



PE737.463v01-00 14/225 AM\1265657BG.docx

BG

Член 15 – параграф 3 – буква к е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ке) обезгазяване на произведената 
вода и отделяне на разтворен 
въглеводороден газ в произведената 
вода, тъй като налягането се 
намалява от работни условия на 
сепаратора до атмосферно налягане;

Or. en

Изменение 752
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кж) изпускане в атмосферата на 
въглеводородния газ при 
измервателния уред за отвеждане от 
газовия хроматограф, което е 
необходимо, за да се гарантира 
съответствие със спецификациите за 
износ на тръбопроводите и 
споразуменията за пренос);

Or. en

Изменение 753
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кз) вземане на проби от 
произведена вода, кондензат или 
въглеводородни газове, което изисква 
някаква дейност по изпускане, за да се 
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осигури представителна проба или да 
се гарантира, че пробата е под 
атмосферно налягане за безопасно 
транспортиране;

Or. en

Изменение 754
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ки) резервоари за съхранение на 
МЕГ, които съдържат обратен флуид 
от въглеводородните системи или 
вторичните уплътнения на 
компресора;

Or. en

Изменение 755
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кй) периодично или непрекъснато 
продухване от газови пръстени в 
случай на корозия/загуба на 
херметичност на кладенците, за да се 
гарантира, че налягането остава под 
проектните условия до приключване 
на интервенционната работа на 
сондажа;

Or. en
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Изменение 756
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кк) изгаряне във факел и продухване 
чрез понижаване на налягането на 
тръбопровода за непланирани 
спирания, когато това е необходимо, 
за да се избегне образуването на 
хидрат (ако се допусне образуването 
на хидрати, единственото средство 
за отстраняване на хидрата от 
тръбопровода е да се понижи 
налягането в системата чрез 
изгаряне във факел, ако има такова, 
или чрез изпускане в атмосферата);

Or. en

Изменение 757
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кл) когато в резултат на 
обработката на газ се изпуска или 
изгаря във факел смес от газ, която не 
отговаря на спецификациите;

Or. en

Изменение 758
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к м (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

км) вентилационни отвори от 
изолационни клапани, използвани за 
разделяне на тръбопроводите или 
изолацията на компресорните 
станции и системата за аварийно 
спиране;

Or. en

Изменение 759
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к н (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кн) по време на дейности в процес 
на прекратяване и извеждане от 
експлоатация;

Or. en

Изменение 760
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к о (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ко) във всички обосновани 
ситуации, които трябва да бъдат 
докладвани на компетентния орган и 
одобрени от него;

Or. en

Изменение 761
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Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав, когато 
оползотворяването на газа в процеса 
и факелните системи водят до повече 
емисии на парникови газове, когато 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо, когато съществува 
риск от застрашаване на 
безопасността на операциите или 
личния състав, когато операциите по 
изпускане в атмосферата водят до 
емисии на метан под X kg годишно, 
когато компетентният орган изисква 
изпускане в атмосферата, а не 
изгаряне във факел с оглед на 
опазването на природата (напр. 
миграция на птици), когато 
изгарянето във факел не е разрешено 
от други правни задължения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 762
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в 
атмосферата само когато 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо или поражда рискове 
за безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на 
компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

4. Когато изпускането в 
атмосферата е разрешено съгласно 
параграфи 2 и 3, операторите изпускат 
само в следните случаи:

a) когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо;
б) когато съществува риск от 
застрашаване на безопасността на 
операциите или личния състав;
в) когато оползотворяването на газа в 
процеса и горивните системи води до 
повече емисии на парникови газове;
г) когато операциите по изпускане в 
атмосферата водят до по-малко от X 
kg емисии на метан годишно;
д) когато компетентният орган 
изисква изпускане в атмосферата, а 
не изгаряне във факел с оглед на 
опазването на природата (напр. 
миграция на птици);
В такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 763
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
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Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в 
атмосферата само когато 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо или поражда рискове 
за безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на 
компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

4. Когато изпускането в 
атмосферата е разрешено съгласно 
параграф 2, буква б) и параграф 3, 
операторите изпускат само в следните 
случаи:

a) когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо;
б) когато съществува риск от 
застрашаване на безопасността на 
операциите или личния състав;
в) когато изгарянето във факел не е 
разрешено от други правни 
задължения;
В такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 764
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е 
позволено, операторите изпускат в 
атмосферата само когато изгарянето 
във факел е технически неосъществимо 
или поражда рискове за безопасността 
на операциите или личния състав. В 
такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

4. Когато изпускането в 
атмосферата е разрешено съгласно 
параграф 2, буква б) и параграф 3, 
операторите изпускат само в следните 
случаи: когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо; когато 
съществува риск от застрашаване на 
безопасността на операциите или 
личния състав; когато изгарянето във 
факел не е разрешено от други правни 
задължения.

В такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 765
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или 
поражда рискове за безопасността на 
операциите или личния състав. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо поради 
липса на запалимост, неспособност за 
поддържане на пламък или опасения 
за безопасността, или когато то 
поражда рискове за безопасността на 
операциите или личния състав. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
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изгаряне във факел. органи необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 766
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или 
поражда рискове за безопасността на 
операциите или личния състав. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел.

4. Когато съгласно параграфи 2 и 3 
изпускането в атмосферата е позволено, 
операторите изпускат в атмосферата 
само когато изгарянето във факел е 
технически неосъществимо поради 
липса на запалимост, неспособност за 
поддържане на пламък или поради 
опасения за безопасността, или 
когато поражда рискове за 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изпускане в 
атмосферата вместо изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 767
Йенс Гайер, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Оборудване, което изпуска в 
атмосферата, за което съществува 
алтернативно оборудване, което не 
изпуска в атмосферата, се подменя с 
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такова оборудване в разумен срок, но 
не по-малко от 5 години след 
началото на прилагането на 
регламента.

Or. en

Изменение 768
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се 
разрешава само когато обратното 
нагнетяване в пластовете, 
използването на място или 
изпращането на метана на пазара не 
са осъществими по причини, различни 
от икономически съображения. В 
такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара.

5. Емисиите на метан от 
дейности по изгаряне във факел се 
отстраняват до 2030 г.

Or. en

Обосновка

През 2015 г. Световната банка стартира инициативата за „нулево рутинно изгаряне 
във факел“ и крайният срок за изпълнение на това изискване е 2030 г. По-голямата 
част от петролните и газовите компании се присъединиха към тази инициатива и се 
подготвят да изпълнят изискванията до 2030 г.

Изменение 769
Александър Вондра, Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни 
от икономически съображения. В 
такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара.

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана са технически 
неосъществими или пораждат 
рискове за безопасността на 
операциите или персонала или за 
сигурността на доставките.

В специалния случай на рутинно 
изгаряне във факел на производствени 
площадки то се разрешава само 
когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място 
или изпращането на метана на 
пазара не са осъществими по причини, 
различни от икономически 
съображения.
В такива ситуации, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара.

Or. en

Изменение 770
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни 
от икономически съображения. В 
такава ситуация, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара.

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана са 
технически неосъществими или 
пораждат рискове за безопасността 
на операциите или персонала или за 
сигурността на доставките.

В специалния случай на рутинно 
изгаряне във факел на производствени 
площадки то се разрешава само 
когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място 
или изпращането на метана на 
пазара не са осъществими по причини, 
различни от икономически 
съображения.
В такива ситуации, като част от 
задълженията за докладване, 
определени в член 16, параграф 2, 
операторите доказват на 
компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара.

Or. en

Изменение 771
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана са технически 
неосъществими или пораждат 
рискове за безопасността на 
операциите или персонала или за 
сигурността на доставките. В 
специалния случай на рутинно 
изгаряне във факел на производствени 
площадки то се разрешава само 
когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място 
или изпращането на метана на пазара 
не са осъществими по причини, 
различни от икономически 
съображения. В такива ситуации, като 
част от задълженията за докладване, 
определени в член 16, параграф 2, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

Or. en

Изменение 772
Патриция Тоя, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 

5. В допълнение към условията, 
установени в параграфи 2 и 3, изгаряне 
във факел се разрешава само когато 
обратното нагнетяване в пластовете, 
използването на място или изпращането 
на метана на пазара не са осъществими 
по причини, различни от икономически 
съображения. В такава ситуация, като 
част от задълженията за докладване, 
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органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

определени в член 16, операторите 
доказват на компетентните органи 
необходимостта да изберат изгаряне във 
факел вместо обратно нагнетяване в 
пластовете, използване на място или 
изпращане на метана на пазара.

Or. en

Изменение 773
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място, 
обработването на газа или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

Or. en

Изменение 774
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място или 

5. Изгаряне във факел се разрешава 
само когато обратното нагнетяване в 
пластовете, използването на място, 
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изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

обработването на газа или 
изпращането на метана на пазара не са 
осъществими по причини, различни от 
икономически съображения. В такава 
ситуация, като част от задълженията за 
докладване, определени в член 16, 
операторите доказват на компетентните 
органи необходимостта да изберат 
изгаряне във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване на 
място или изпращане на метана на 
пазара.

Or. en

Изменение 775
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик, 
Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. До [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема и 
редовно актуализира делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на технологични 
стандарти за оборудване с цел 
намаляване на емисиите на метан от 
изпускане в атмосферата и изгаряне 
във факел. Редовната актуализация 
следва да гарантира възможно най-
бързо подмяна на оборудването, което 
изпуска в атмосферата, с 
алтернативно оборудване, което не 
изпуска в атмосферата.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията се позовава на стандарти, без да ги определя по-
подробно. Поради това е необходимо да се определят стандарти поне за 
пневматичните устройства, помпи, компресори, съдове за съхранение. Примери за 
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технологични стандарти могат да бъдат намерени, наред с другото, в документите с 
технически насоки OGMP 2.0.

Изменение 776
Масимилиано Салини, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел води до ефективност на 
намаляване, по-ниска от 
референтните стойности, 
определени от ACER съгласно член 34 
от настоящия регламент, 
операторите трябва да сведат до 
минимум изпусканите в атмосферата 
емисии чрез налични ефективни 
средства и да включат обосновка в 
доклада съгласно член 17.

Or. en

Изменение 777
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел води до ефективност на 
намаляване, по-ниска от 
референтните стойности, 
определени от ACER съгласно член 34 
от настоящия регламент, 
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операторите трябва да сведат до 
минимум изпусканите в атмосферата 
емисии чрез налични ефективни 
средства и да включат обосновка в 
доклада съгласно член 17.

Or. en

Изменение 778
Мартина Длабайова, Ондржей Кнотек

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел води до разходи за намаляване, 
които са по-високи от пределната 
стойност, определена от ACER, 
операторите трябва да сведат до 
минимум изпусканите в атмосферата 
емисии чрез други налични средства, 
които са с по-висока ефективност на 
разходите, и да включат обосновка в 
доклада съгласно член 17.

Or. en

Обосновка

Когато разходите за намаляване на емисиите в конкретен случай са по-високи от 
съответната пределна стойност, определена от ACER, операторите избягват 
прилагането на тези разпоредби. Най-подходящата мярка са разходите за намаляване 
на емисиите, изразени в евро за избегнато количество емисии на метан. ACER следва 
да бъде оправомощена да определя пределна стойност на разходите за намаляване на 
емисиите. С развитието на новите методи за намаляване на емисиите разходите за 
тях ще намаляват. Когато достигнат пределните стойности, определени от ACER, 
операторите ги прилагат.

Изменение 779
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел води до разходи за намаляване, 
които са по-високи от пределната 
стойност, определена от ACER, 
операторите трябва да сведат до 
минимум изпусканите в атмосферата 
емисии чрез други налични средства, 
които са с по-висока ефективност на 
разходите, и да включат обосновка в 
доклада съгласно член 17.

Or. en

Изменение 780
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел води до разходи за намаляване, 
които са по-високи от пределната 
стойност, определена от ACER, 
операторите трябва да сведат до 
минимум изпусканите в атмосферата 
емисии чрез други налични средства, 
които са с по-висока ефективност на 
разходите, и да включат обосновка в 
доклада съгласно член 17.

Or. en

Изменение 781
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. До 12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент операторите използват 
само пневматични регулатори и 
помпи с нулеви емисии.

Or. en

Изменение 782
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато даден обект е изграден, 
подменен или обновен, цялостно или 
частично, операторите използват 
само пневматични регулатори и 
помпи с нулеви емисии.

Or. en

Изменение 783
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато даден обект е изграден, 
подменен или обновен, цялостно или 
частично, операторите използват 
само пневматични регулатори и 
помпи с нулеви емисии.

Or. en



AM\1265657BG.docx 33/225 PE737.463v01-00

BG

Изменение 784
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато даден обект е изграден, 
подменен или обновен, цялостно или 
част от него, операторите използват 
само пневматични регулатори и 
помпи с нулеви емисии.

Or. en

Изменение 785
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 в. Когато даден обект е изграден, 
подменен цялостно или частично или 
обновен, новото или подновеното 
оборудване или компоненти следва да 
бъдат инстралирани, за да се 
избегнат/сведат до минимум 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел съгласно 
съответните технологични 
европейски стандарти.

Or. en

Изменение 786
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел изисква одобрение от 
съответните органи, издаване на 
разрешителни, възлагане на поръчки, 
достатъчна наличност на подходящо 
оборудване на пазара и инсталиране 
на ново оборудване, операторите 
действат по възможно най-бързия 
график. Компетентните органи 
могат да поискат подробна 
информация за графика и да поискат 
изменения. При събития по изпускане 
в атмосферата и изгаряне във факел, 
които са настъпили през периода на 
изпълнение, компетентните органи 
отменят санкциите, произтичащи 
от член 30.

Or. en

Изменение 787
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел изисква одобрение от 
съответните органи, издаване на 
разрешителни, възлагане на поръчки, 
достатъчна наличност на подходящо 
оборудване на пазара и инсталиране 
на ново оборудване, операторите 
действат по възможно най-бързия 
график. Компетентните органи 
могат да поискат подробна 
информация за графика и да поискат 
изменения. При събития по изпускане 
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в атмосферата и изгаряне във факел, 
които са настъпили през периода на 
изпълнение, компетентните органи 
отменят санкциите, произтичащи 
от член 30.

Or. en

Изменение 788
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел изисква одобрение от 
съответните органи, издаване на 
разрешителни, възлагане на поръчки и 
инсталиране на ново оборудване, 
операторите действат по възможно 
най-бързия график. Компетентните 
органи могат да поискат подробна 
информация за графика и да поискат 
изменения. При събития по изпускане 
в атмосферата и изгаряне във факел, 
които са настъпили през периода на 
изпълнение, компетентните органи 
отменят санкциите, произтичащи 
от член 30.

Or. en

Изменение 789
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Оборудване, което изпуска в 
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атмосферата и за което съществува 
алтернативно оборудване, което не 
изпуска в атмосферата, се подменя 
най-късно до 31 декември 2025 г. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приеме делегиран 
акт в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на технологични 
стандарти за оборудването, което 
изпуска по предназначение, и чрез 
подмяна на оборудването, което 
изпуска в атмосферата и за което 
съществува алтернативно 
оборудване, което не изпуска в 
атмосферата.

Or. en

Изменение 790
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 в. Оборудване, което изпуска в 
атмосферата и за което съществува 
алтернативно оборудване, което не 
изпуска в атмосферата, се подменя 
най-късно до 31 декември 2025 г. 
Комисията може да приеме делегиран 
акт за прилагане на подмяната до 31 
декември 2023 г.

Or. en

Изменение 791
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5 в. Когато даден обект е изграден, 
подменен цялостно или частично или 
обновен, новото или подновеното 
оборудване или компоненти следва да 
бъдат инстралирани, за да се 
избегнат/сведат до минимум 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел съгласно 
съответните технологични 
европейски стандарти.

Or. en

Изменение 792
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне и установяване на 
приложимостта на стандарти за 
пневматични устройства и помпи, 
компресори, съдове за съхранение или 
други компоненти, предназначени да 
изпускат в атмосферата, за целите 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 793
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне и установяване на 
приложимостта на стандарти за 
пневматични устройства и помпи, 
компресори, съдове за съхранение или 
други компоненти, предназначени да 
изпускат в атмосферата, за целите 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 794
Мартина Длабайова, Ондржей Кнотек

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел изисква одобрение от 
съответните органи, издаване на 
разрешителни, възлагане на поръчки и 
инсталиране на ново оборудване, 
операторите действат по възможно 
най-бързия график. Компетентните 
органи могат да поискат подробна 
информация за графика и да поискат 
изменения.

Or. en

Обосновка

The time required for implementing venting and flaring provisions varies and some steps such 
as permitting or market delays are out of operators’ control. In line with Recital 67: 
"Operators and competent authorities should be given a reasonable period in order to take 
the necessary preparatory actions to meet the requirements of this Regulation." we introduce 
a new paragraph 7 that obliges the operators to proceed with no unnecessary delay but also 
avoids the situations in which the operators are penalized for venting and flaring that occur 
prior to finishing the implementation of corresponding measures. Competent authorities shall 
be in the regulation explicitly empowered to decide on such individual implementation 
periods.
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Изменение 795
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б. Когато прилагането на 
разпоредбите относно изпускането в 
атмосферата или изгарянето във 
факел изисква одобрение от 
съответните органи, издаване на 
разрешителни, възлагане на поръчки и 
инсталиране на ново оборудване, 
операторите действат по възможно 
най-бързия график. Компетентните 
органи могат да поискат подробна 
информация за графика и да поискат 
изменения.

Or. en

Изменение 796
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 в. Оборудване, което може да 
бъде подменено с оборудване, което не 
изпуска в атмосферата, се подменя 
най-късно до 31 декември 2025 г. 
Комисията приема делегиран акт за 
прилагане на подмяната до 31 
декември 2023 г.

Or. en

Изменение 797
Александър Вондра, Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 в. Когато даден обект е изграден, 
подменен цялостно или частично или 
обновен, новото или подновеното 
оборудване или компоненти следва да 
бъдат инстралирани, за да се 
избегнат/сведат до минимум 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел съгласно 
съответната технология.

Or. en

Изменение 798
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите уведомяват компетентните 
органи за събития по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел:

Операторите уведомяват компетентните 
органи за събития по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел на 
повече от 5000 kg метан, причинени 
от инцидент, извънредна ситуация 
или неизправност.

Or. en

Изменение 799
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност;

заличава се

Or. en
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Изменение 800
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност;

a) на повече от [5000 kg] метан, 
причинени от инцидент, извънредна 
ситуация или неизправност;

Or. en

Изменение 801
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност;

a) на повече от [5000 kg] метан, 
причинени от инцидент, извънредна 
ситуация или неизправност;

Or. en

Изменение 802
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност;

a) на повече от [5000 kg] метан, 
причинени от инцидент, извънредна 
ситуация или неизправност;

Or. en
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Изменение 803
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност;

a) причинени от извънредна 
ситуация или неизправност, и

Or. en

Обосновка

Докладването за такива инциденти следва да бъде задължително само ако са 
изпълнени и двете предпоставки. За контролирани събития по изгаряне във факел, 
които протичат при спиране на системата, следва да се съобщава в годишния доклад. 

Изменение 804
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с обща продължителност от 8 
или повече часа в рамките на период 
от 24 часа от единично събитие.

заличава се

Or. en

Изменение 805
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с обща продължителност от 8 
или повече часа в рамките на период 
от 24 часа от единично събитие.

заличава се

Or. en

Изменение 806
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с обща продължителност от 8 
или повече часа в рамките на период 
от 24 часа от единично събитие.

заличава се

Or. en

Изменение 807
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с обща продължителност от 8 
или повече часа в рамките на период 
от 24 часа от единично събитие.

заличава се

Or. en

Изменение 808
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от началото 
на събитието или момента, в който 
операторът е узнал за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 96 часа от началото 
на събитието или момента, в който 
операторът е узнал за него. 
Горепосочените уведомления за 
такива събития следва да бъдат 
задължителни само ако са изпълнени 
и двете условия, посочени в член 16, 
параграф 1, букви а) и б).

Or. en

Обосновка

Задължението за уведомяване на компетентния орган за всички събития по изпускане 
и изгаряне във факел в срок от 48 часа е технически неосъществимо предвид 
оперативните реалности. Предлагаме срокът за докладване на течове поради 
изпускане в атмосферата и изгаряне във факел да бъде удължен от 48 на 96 часа. 
Освен това докладването за такива инциденти следва да бъде задължително само 
ако са изпълнени и двете предпоставки (член 16, параграф 1, букви а) и б)), а именно 
те са причинени от извънредна ситуация или неизправност и са с обща 
продължителност от най-малко 8 часа в рамките на период от 24 часа от единичен 
инцидент.

Изменение 809
Александър Вондра, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от 
началото на събитието или 
момента, в който операторът е узнал 
за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва след събитието без 
ненужно забавяне. Изискванията, 
приложими за такова уведомяване, са 
в съответствие с националното или 
местното законодателство относно 
уведомяването за инциденти, 
извънредни ситуации или други 
необичайни обстоятелства, когато 
са налице такива.

Or. en
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Изменение 810
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от 
началото на събитието или 
момента, в който операторът е узнал 
за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва след събитието без 
ненужно забавяне. Изискванията, 
приложими за такова уведомяване, са 
в съответствие с националното или 
местното законодателство относно 
уведомяването за инциденти, 
извънредни ситуации или други 
необичайни обстоятелства, когато 
са налице такива

Or. en

Изменение 811
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от 
началото на събитието или 
момента, в който операторът е узнал 
за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва след събитието без 
ненужно забавяне. Изискванията, 
приложими за такова уведомяване, са 
в съответствие с националното или 
местното законодателство относно 
уведомяването за инциденти, 
извънредни ситуации или други 
необичайни обстоятелства, когато 
са налице такива.

Or. en
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Изменение 812
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от 
началото на събитието или 
момента, в който операторът е узнал 
за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието. 
Изискванията, приложими за такова 
уведомяване, са в съответствие с 
националното или местното 
законодателство относно 
уведомяването за инциденти, 
извънредни ситуации или други 
необичайни обстоятелства, когато 
са налице такива.

Or. en

Изменение 813
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 48 часа от началото 
на събитието или момента, в който 
операторът е узнал за него.

Посоченото в първа алинея уведомяване 
се извършва незабавно след събитието и 
най-късно в срок от 96 часа от началото 
на събитието или момента, в който 
операторът е узнал за него.

Or. en

Обосновка

Задължението за уведомяване на компетентния орган за всички събития по изпускане 
и изгаряне във факел в срок от 48 часа е технически неосъществимо предвид 
оперативните реалности. Този срок следва да бъде удължен на 96 часа.
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Изменение 814
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите представят на 
компетентните органи тримесечни 
доклади за всички изпускания в 
атмосферата и изгаряния във факел, 
посочени в параграф 1 и в член 15 в 
съответствие с определените в 
приложение II елементи.

2. Операторите представят на 
компетентните органи годишни доклади 
за всички изпускания в атмосферата и 
изгаряния във факел, посочени в 
параграф 1 и в член 15 в съответствие с 
определените в приложение II елементи. 
Това се включва в годишния доклад за 
емисиите, посочен в член 15.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид задължението да се докладва редовно за всяко извънредно 
събитие, следва да се обмисли намаляване на честотата на докладване за регулярни 
събития по изпускане или изгаряне от веднъж на три месеца на веднъж годишно. За 
отделни събития трябва да се докладва незабавно, а общите емисии трябва да бъдат 
включени в годишния доклад за метана. По този начин може да се намали 
административната, финансовата и работната тежест за операторите.

Изменение 815
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите представят на 
компетентните органи тримесечни 
доклади за всички изпускания в 
атмосферата и изгаряния във факел, 
посочени в параграф 1 и в член 15 в 
съответствие с определените в 
приложение II елементи.

2. Операторите представят на 
компетентните органи информация за 
събитията по изпускане в атмосферата 
и изгаряне във факел, посочени в 
параграф 1 и в член 15 в съответствие с 
определените в приложение II елементи, 
като част от всеки доклад, посочен в 
член 12.
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Or. en

Изменение 816
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите представят на 
компетентните органи тримесечни 
доклади за всички изпускания в 
атмосферата и изгаряния във факел, 
посочени в параграф 1 и в член 15 в 
съответствие с определените в 
приложение II елементи.

2. Операторите представят на 
компетентните органи годишни доклади 
за всички изпускания в атмосферата и 
изгаряния във факел, посочени в 
параграф 1 и в член 15 в съответствие с 
определените в приложение II елементи.

Or. en

Обосновка

Необходим е по-дълъг срок, за да се намали и рационализира административната 
тежест.

Изменение 817
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите представят на 
компетентните органи тримесечни 
доклади за всички изпускания в 
атмосферата и изгаряния във факел, 
посочени в параграф 1 и в член 15 в 
съответствие с определените в 
приложение II елементи.

2. Операторите представят на 
компетентните органи годишни доклади 
за всички изпускания в атмосферата и 
изгаряния във факел, посочени в 
параграф 1 и в член 15 в съответствие с 
определените в приложение II елементи.

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид задължението да се докладва редовно за всяко извънредно 
събитие по изпускане или изгаряне, честота на докладване веднъж годишно за 
регулярни такива събития следва да бъде достатъчна.

Изменение 818
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи 
предоставят на обществеността и 
на Комисията ежегодно и в 
съответствие с член 5, параграф 4 
посочените в настоящия член 
доклади.

заличава се

Or. en

Изменение 819
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и 
пълна ефективност на премахване 
при унищожаване за въглеводороди.

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани, 
подменени или обновени нови факелни 
тръби или други съоръжения 
за изгаряне, предназначени да заменят 
факлите, операторите инсталират 
само съоръжения за изгаряне с най-
малко 98% ефективност на 
премахване при унищожаване за 
въглеводороди или приложим 
национален стандарт, подходящ за 
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конкретната ситуация.

Or. en

Изменение 820
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и 
пълна ефективност на премахване 
при унищожаване за въглеводороди.

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани, 
подменени или обновени нови факелни 
тръби или други съоръжения 
за изгаряне, предназначени да заменят 
факлите, операторите инсталират 
само съоръжения за изгаряне с най-
малко 98% ефективност на 
премахване при унищожаване за 
въглеводороди или приложим 
национален стандарт, подходящ за 
конкретната ситуация.

Or. en

Изменение 821
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и 
пълна ефективност на премахване при 

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и най-
малко 95% ефективност на премахване 
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унищожаване за въглеводороди. и унищожаване за въглеводороди.

Or. en

Обосновка

За 100% ефективност на факлите, оборудвани със самовъзпламенител или 
запалителна горелка с непрекъснато действие, може да се говори при чистия метан, 
докато в газовата промишленост се работи с азотсъдържащ и сярасъдържащ газ. 
Поради това нивото на ефективност следва да бъде адекватно променено на 95%.

Изменение 822
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и 
пълна ефективност на премахване при 
унищожаване за въглеводороди.

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения за 
изгаряне, операторите инсталират само 
съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и най-
малко 95% ефективност на премахване 
и унищожаване за въглеводороди.

Or. en

Обосновка

За 100% ефективност на факлите, оборудвани със самовъзпламенител или 
запалителна горелка с непрекъснато действие, може да се говори при чистия метан, 
докато в газовата промишленост се работи с азотсъдържащ и сярасъдържащ газ. 
Поради това нивото на ефективност следва да бъде адекватно промемено на 95%.

Изменение 823
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадено съоръжение е 
изградено, подменено или обновено, 
или в случай че са инсталирани нови 
факелни тръби или други съоръжения 
за изгаряне, операторите инсталират 
само съоръжения за изгаряне със 
самовъзпламенител или запалителна 
горелка с непрекъснато действие и 
пълна ефективност на премахване при 
унищожаване за въглеводороди.

1. До... [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] операторите оборудват 
всички факелни тръби със съоръжения 
за изгаряне със самовъзпламенител или 
запалителна горелка с непрекъснато 
действие и пълна ефективност на 
премахване при унищожаване за 
въглеводороди.

Or. en

Изменение 824
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне 
съответстват на изискванията на 
параграф 1 до … [12 месеца от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

заличава се

Or. en

Изменение 825
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне съответстват на 

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне съответстват на 
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изискванията на параграф 1 до … [12 
месеца от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент].

изискванията на параграф 1 до 2030 г.

Or. en

Изменение 826
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне съответстват на 
изискванията на параграф 1 до … [12 
месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне, използвани 
при обичайните дейности, 
съответстват на изискванията на 
параграф 1 до … [36 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Or. en

Обосновка

Това оборудване е свързано със значителни разходи и в много случаи придобиването му 
следва да е в съответствие със законодателството в областта на обществените 
поръчки, което изисква прилагането на дълга и подробна процедура. Поради това 
срокът от 12 месеца не е реалистичен.

Изменение 827
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне съответстват на 
изискванията на параграф 1 до … [12 

2. Операторите гарантират, че 
всички факелни тръби или други 
съоръжения за изгаряне съответстват на 
изискванията на параграф 1 до … [36 
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месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Обосновка

Това оборудване е свързано със значителни разходи и в много случаи придобиването му 
следва да е в съответствие със законодателството в областта на обществените 
поръчки, което изисква прилагането на дълга и подробна процедура. Поради това 
срокът от 12 месеца не е реалистичен.

Изменение 828
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите провеждат 
седмични инспекции на факелните 
тръби в съответствие с елементите, 
определени в приложение III.

3. Операторите провеждат 
тримесечни инспекции на факелните 
тръби или провеждат непрекъснато 
наблюдение на факлите в съответствие 
с елементите, определени в приложение 
III.

Or. en

Обосновка

Първо, инспекцията може да отнеме от няколко часа до няколко седмици. Поради 
това седмичните инспекции са технически неосъществими. Второ, важно е да се 
избягва регламентирането на набор от технологии за провеждане на процедура за 
LDAR, като се имат предвид редица налични иновативни технологични алтернативи 
(например непрекъснато наблюдение).

Изменение 829
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите провеждат 
седмични инспекции на факелните 
тръби в съответствие с елементите, 
определени в приложение III.

3. Операторите провеждат 
тримесечни инспекции на факелните 
тръби или провеждат непрекъснато 
наблюдение на факлите в съответствие 
с елементите, определени в приложение 
III.

Or. en

Изменение 830
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите провеждат 
седмични инспекции на факелните 
тръби в съответствие с елементите, 
определени в приложение III.

3. Операторите провеждат 
непрекъснато наблюдение и най-
малкото седмични инспекции на 
факелните тръби в съответствие с 
елементите, определени в 
приложение III.

Or. en

Изменение 831
Клаудия Гамон, Мортен  Петерсен, Михал Виезик, Ирена Йовева

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите провеждат 
седмични инспекции на факелните 
тръби в съответствие с елементите, 
определени в приложение III.

3. Операторите провеждат 
непрекъснато наблюдение и най-
малкото седмични инспекции на 
факелните тръби в съответствие с 
елементите, определени в 
приложение III.

Or. en
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Изменение 832
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите провеждат 
седмични инспекции на факелните 
тръби в съответствие с елементите, 
определени в приложение III.

3. Операторите провеждат месечни 
инспекции на факелните тръби в 
съответствие с елементите, определени 
в приложение III.

Or. en

Обосновка

Предложението да се провеждат седмични инспекции на факелните тръби е с 
нереалистична честота. Това не би било рентабилна практика и би довело до 
нереалистично висока тежест за операторите.

Изменение 833
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме делегиран 
акт в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез установяване на технологични 
стандарти за оборудването, което 
произвежда течове или изпуска по 
своето предназначение.

Or. en

Изменение 834
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
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Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Събития, свързани със свръхемисии

1. До... [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] операторите представят 
на компетентните органи програма, 
съдържаща мерки и протоколи за 
откриване и справяне със събития, 
свързани със свръхемисиите, по-
специално като използват най-
новите данни от Международната 
обсерватория за емисиите на метан;

Or. en

Изменение 835
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Недействащи кладенци Недействащи кладенци и постоянно 
запушени и изоставени кладенци

Or. en

Изменение 836
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризацията на 

1. До шест месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризацията на 
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всички недействащи кладенци на тяхна 
територия или под тяхна юрисдикция, 
включително най-малко елементите, 
определени в приложение IV.

всички недействащи кладенци и 
постоянно запушени и изоставени 
кладенци на тяхна територия или под 
тяхна юрисдикция, включително най-
малко елементите, определени в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 837
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризацията на 
всички недействащи кладенци на тяхна 
територия или под тяхна юрисдикция, 
включително най-малко елементите, 
определени в приложение IV.

1. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризацията на 
всички недействащи кладенци на тяхна 
територия или под тяхна юрисдикция, 
включително най-малко елементите, 
определени в приложение IV.

Or. en

Обосновка

Предлагаме по-дълъг период на прилагане, тъй като за съставянето на регистъра е 
необходимо също така да се регламентира и приложи разпоредбата за корпоративни 
данни.

Изменение 838
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] върху всички недействащи 
кладенци се инсталира оборудването 
за измерване на емисиите на метан.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предвиди използването на широк кръг от методи за 
количествено определяне (инженерни изчисления, инструменти за симулация, 
емисионни фактори) като ценни алтернативи на преките измервания на емисиите. 
Това се отнася особено за недействащите кладенци, като се има предвид, че след 
извеждането от експлоатация на кладенците земята се връща на собственика и 
поради това достъпът до тях може да бъде ограничен.

Изменение 839
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] върху всички недействащи 
кладенци се инсталира оборудването 
за измерване на емисиите на метан.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно преразгледаното определение за недействащите кладенци не са необходими 
специални разпоредби за тях, тъй като те ще бъдат обхванати от стандартните 
разпоредби, предвидени в регламентите.

Изменение 840
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] върху всички недействащи 
кладенци се инсталира оборудването 
за измерване на емисиите на метан.

2. Докладите, съдържащи 
информация за измерванията или 
количественото определяне на 
емисиите на метан от всички 
недействащи кладенци, посочени в 
параграф 1, се представят на 
компетентните органи в 
съответствие с принципите, 
посочени в член 12, по отношение на 
експлоатираните обекти.

Когато пет последователни 
количествени оценки на недействащи 
кладенци докажат липсата на 
емисии на метан, тези 
недействащи кладенци се считат за 
неотделящи емисии и за тях повече 
не се изискват количествено 
определяне и доклади.

Or. en

Изменение 841
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
върху всички недействащи кладенци 
се инсталира оборудването за 
измерване на емисиите на метан.

2. До 12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
измерване на емисиите на метан във 
въздуха и водата, според случая, се 
извършва по отношение на всички 
недействащи кладенци и постоянно 
запушени и изоставени кладенци.

Когато компетентните органи 
разполагат с надеждни сведения, 
доказващи, че през последните пет 
години не е имало емисии на метан 
от постоянно запушени и изоставени 
кладенци, задължението за 
постоянно запушените и 
изоставените кладенци, посочено в 
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настоящия параграф, не се прилага за 
тези кладенци.

Or. en

Изменение 842
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
върху всички недействащи кладенци се 
инсталира оборудването за измерване 
на емисиите на метан.

2. До... [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
емисиите на метан от недействащи 
кладенци се измерват на равнище 
източник най-малко веднъж на всеки 
12 месеца. Когато пет 
последователни измервания [веднъж 
годишно] на недействащи кладенци 
докажат липсата на емисии на метан, 
те се считат за неотделящи емисии 
и за тях повече не се изискват 
количествено определяне и доклади.

Or. en

Обосновка

Предложението за задължително инсталиране на устройства за откриване на 
емисии на метан върху всички недействащи кладенци не е осъществимо, тъй като не 
съществува техническо решение за измерване на изтичането на метан в 
съоръженията на брега. Поради това предложението би довело до непропорционално 
високи разходи. Освен това рискът от материални щети е много висок поради 
кражбите на оборудване, когато то се поставя неохранявано на изоставено място.

Изменение 843
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Кристоф 
Грюдлер, Андреас Глюк, Никола Бер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
върху всички недействащи кладенци се 
инсталира оборудването за измерване на 
емисиите на метан.

2. До … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
върху всички недействащи кладенци се 
инсталира оборудването за измерване на 
емисиите на метан, с изключение на 
кладенците, които са постоянно 
запушени в съответствие с 
регулаторните изисквания на 
съответните компетентни органи.

Or. en

Изменение 844
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, 
се представят на компетентните органи 
до … [24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 30 
март всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

3. Докладите, съдържащи 
информация относно количественото 
определяне на емисиите на метан от 
недействащи кладенци, се представят 
на компетентните органи до … [24 
месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предвиди използването на широк кръг от методи за 
количествено определяне (инженерни изчисления, инструменти за симулация, 
емисионни фактори) като ценни алтернативи на преките измервания на емисиите. 
Това се отнася особено за недействащите кладенци, като се има предвид, че след 
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извеждането от експлоатация на кладенците земята се връща на собственика и 
поради това достъпът до тях може да бъде ограничен.

Изменение 845
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, 
се представят на компетентните органи 
до … [24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 30 
март всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

3. Докладите, съдържащи 
информация относно количественото 
определяне на емисиите на метан от 
недействащи кладенци, се представят 
на компетентните органи до … [24 
месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

Or. en

Изменение 846
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, се 
представят на компетентните органи до 
… [24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 30 
март всяка година след това и обхващат 

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, се 
представят, когато е приложимо, на 
компетентните органи до … [24 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
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последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

Or. en

Изменение 847
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, се 
представят на компетентните органи до 
… [24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 30 
март всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

3. Докладите, съдържащи 
посочените в параграф 2 измервания, се 
представят на компетентните органи до 
… [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 
30 март всяка година след това и 
обхващат последната налична 
календарна година. Преди 
представянето им на компетентните 
органи, посочените в този параграф 
доклади се оценяват от проверяващ 
орган и включват декларация от 
проверката, издадена в съответствие с 
членове 8 и 9.

Or. en

Изменение 848
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладите, съдържащи 3. Докладите, съдържащи 
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посочените в параграф 2 измервания, се 
представят на компетентните органи до 
… [24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и до 30 
март всяка година след това и обхващат 
последната налична календарна година. 
Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват от 
проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

посочените в параграф 2 измервания, се 
представят на компетентните органи до 
18 месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент и до 30 март всяка 
година след това и обхващат последната 
налична календарна година. Преди 
представянето им на компетентните 
органи, посочените в този параграф 
доклади се оценяват от проверяващ 
орган и включват декларация от 
проверката, издадена в съответствие с 
членове 8 и 9.

Or. en

Изменение 849
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 18 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато в продължение на пет 
последователни години не са открити 
емисии от недействащ кладенец, 
задълженията, произтичащи от 
параграф 3, спират да се прилагат за 
този кладенец;

Or. en

Обосновка

От икономическа гледна точка е неоправдано да се извършват 
измервания/количествени оценки на недействащи кладенци с незначителни или нулеви 
емисии на метан. Допълнителните количествени оценки следва да бъдат 
преустановени след посочения период.

Изменение 850
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
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Член 18 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато в продължение на пет 
последователни години не са открити 
емисии от недействащ кладенец, 
задълженията, произтичащи от 
параграфи 3, спират да се прилагат за 
този кладенец

Or. en

Изменение 851
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи 
предоставят посочените в настоящия 
член доклади на обществеността и на 
Комисията в срок от три месеца от 
представянето им от операторите и в 
съответствие с член 5, параграф 4.

4. Компетентните органи 
предоставят посочените в настоящия 
член доклади на обществеността и на 
Комисията в срок от три месеца от 
представянето им и в съответствие с 
член 5, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Някои от тези кладенци може да нямат оператори, затова това упоменаване следва 
да бъде премахнато, за да се избегне съмнение, че от държавите членки все още се 
изисква да спазват изискванията за докладване и публикуване.

Изменение 852
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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5. Държавите членки отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
определени в параграфи 2 и 3, освен 
когато може да бъде установена 
отговорна страна, в който случай тази 
страна носи отговорност.

5. Държавите членки отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
определени в параграф 3, освен когато 
може да бъде установена отговорна 
страна, в който случай тази страна носи 
отговорност.

Or. en

Изменение 853
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
определени в параграфи 2 и 3, освен 
когато може да бъде установена 
отговорна страна, в който случай тази 
страна носи отговорност.

5. Държавите членки отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
определени в параграф 3, освен когато 
може да бъде установена отговорна 
страна, в който случай тази страна носи 
отговорност.

Or. en

Изменение 854
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Държавите членки разработват план за 
намаляване на емисиите по отношение 
на отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия, отстраняването 
на замърсяване, възстановяването и 
трайното запушване на недействащи 
кладенци, разположени на тяхна 
територия, до... [12 месеца от 
датата на влизане в сила на 
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настоящия регламент] и го 
изпълняват до... [24 месеца от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Изменение 855
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Държавите членки разработват до [12 
месеца от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент] план за 
намаляване на емисиите по отношение 
на отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия. Този план следва да 
бъде изпълнен до [24 месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Изменение 856
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

До [12 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] 
държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия, и го изпълняват до 
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[24 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент].

Or. en

Изменение 857
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

До 18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент 
държавите членки разработват план за 
намаляване на емисиите по отношение 
на отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия, и го изпълняват до 
12 месеца след първите доклади, 
посочени в параграф 3.

Or. en

Обосновка

В Европа има много изоставени кладенци, които все още може да отделят метан. За 
да се установи кои са тези кладенци и съответно те да се запушат и наблюдават, ще 
бъде необходим план за намаляване на емисиите.  Това може да доведе до значително 
намаляване на емисиите на метан, както и да осигури възможности за заетост във 
връзка с възстановяването и наблюдението на кладенците. За да се гарантира 
навременно изпълнение на плановете за намаляване на емисиите, са необходими ясни 
срокове. Възможно е плановете за намаляване на емисиите да бъдат разработени 
успоредно с инвентаризациите, тъй като проучванията за попълване на 
инвентаризациите следва да се извършват с оглед на възможностите за намаляване 
на емисиите.

Изменение 858
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Държавите членки или отговорните 
страни разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите по отношение 
на отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Or. en

Изменение 859
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разработват и 
прилагат план за намаляване на 
емисиите по отношение на 
отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Държавите членки или отговорната 
страна разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите по отношение 
на отстраняването на замърсяване, 
възстановяването и трайното запушване 
на недействащи кладенци, разположени 
на тяхна територия.

Or. en

Изменение 860
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като алтернатива държавите 
членки гарантират, че изтичането 
на метан от недействащи кладенци 
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се измерва всеки месец в продължение 
на една година. Ако не бъде измерено 
изтичане, съответният кладенец 
следва да се счита за затворен и 
задължението за докладване на 
допълнителни измервания следва да 
бъде прекратено.

Or. en

Изменение 861
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето на недействащи 
кладенци държавите членки 
извършват надеждна и обективна 
оценка въз основа на най-актуалните 
научни констатации, включително 
данни на Международната 
обсерватория за емисиите на метан 
(IMEO).

Or. en

Изменение 862
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 2 – буква г
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишни проверки, за да се 
гарантира, че запушените кладенци 
вече не са източник на емисии на 
метан.

заличава се

Or. en
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Изменение 863
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни и 
открити въглищни мини.

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни и 
открити въглищни мини в Съюза и по 
отношение на вносители.

Or. en

Изменение 864
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни и 
открити въглищни мини.

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни 
въглищни мини.

Or. en

Изменение 865
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни и 
открити въглищни мини.

1. Настоящият раздел се прилага по 
отношение на действащи подземни 
въглищни мини.
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Or. en

Обосновка

Изследванията относно значимостта на емисиите на метан от повърхностните 
мини за лигнитни въглища показват, че емисиите са ниски и незначителни при 
границите на откриване. Следователно скъпоструващите изисквания, наложени от 
регламента, са неподходящи.

Изменение 866
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Процесите, определени като следминнодобивни дейности, не следва да се отчитат в 
обема на емисиите на метан от въгледобивните рудници. За транспортирането или 
съхранението на добития материал могат да бъдат отговорни различни субекти. 
Освен това операторът на въгледобивната мина може да не носи отговорност за 
продължителността на транспорта, нито за продължителността на съхранението. 
Поради това ще бъде невъзможно да се изчислят емисиите и да се посочи 
отговорният субект.

Изменение 867
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Превозването и съхранението на метана може да се извършват от субекти, които са 
различни от оператора на въглищната мина, затова може да не е възможно да се 
посочи отговорният субект и да се изчислят точните емисии.

Изменение 868
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма налична методология за оценка на емисиите от извлечените на повърхността 
въглища. Освен това съществува проблем с разделението на отговорностите между 
различните страни, участващи в наземното производство, преработката, 
транспортирането и съхранението на въглищата.

Изменение 869
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма налична методология за оценка на емисиите от извлечените на повърхността 
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въглища. Освен това съществува проблем с разделението на отговорностите между 
различните страни, участващи в наземното производство, преработката, 
транспортирането и съхранението на въглищата.

Изменение 870
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Емисиите на метан от 
действащи открити въглищни мини 
включват следните емисии:

заличава се

а) емисии на метан, отделяни във 
въглищна мина по време на 
миннодобивния процес;
б) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

Or. en

Обосновка

Изследванията относно значимостта на емисиите на метан от повърхностните 
мини за лигнитни въглища показват, че емисиите са ниски и незначителни при 
границите на откриване. Следователно скъпоструващите изисквания, наложени от 
регламента, са неподходящи.

Изменение 871
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Емисиите на метан от 
действащи открити въглищни мини 
включват следните емисии:

заличава се
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а) емисии на метан, отделяни във 
въглищна мина по време на 
миннодобивния процес;
б) емисии на метан, отделяни по 
време на дейности, извършвани след 
миннодобива.

Or. en

Обосновка

Показано е, че емисиите на метан от открити рудници за лигнитни въглища са 
незначителни.

Изменение 872
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват непрекъснато измерване и 
количествено определяне на емисиите 
на метан от въздуха за вентилация на 
всички изпускателни вентилационни 
шахти, използвани от оператора на 
мината, като използват уреди с праг на 
чувствителност за концентрация на 
метан от най-малко 100 милионни 
части. Те извършват месечни 
измервания въз основа на проби.

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват пряко измерване на равнище 
източник или количествено определяне 
на емисиите на метан от въздуха за 
вентилация на всички изпускателни 
вентилационни шахти, използвани от 
оператора на мината. Операторите на 
мини представят на компетентните 
органи доклад относно изпусканията 
на метан за всяка вентилационна 
шахта годишно в kt метан, като 
използват оборудване и методологии, 
работещи с точност на измерването 
при допустимо отклонение +/- 5% от 
докладваната стойност. Те извършват 
месечни измервания въз основа на 
проби.

Or. en

Изменение 873
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Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват непрекъснато измерване и 
количествено определяне на емисиите 
на метан от въздуха за вентилация на 
всички изпускателни вентилационни 
шахти, използвани от оператора на 
мината, като използват уреди с праг на 
чувствителност за концентрация на 
метан от най-малко 100 милионни 
части. Те извършват месечни 
измервания въз основа на проби.

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват непрекъснато измерване на 
преките емисии на метан на равнище 
източник на всички изпускателни 
вентилационни шахти. Операторите 
на мини докладват на 
компетентните органи изпусканията 
на метан за всяка вентилационна 
шахта годишно в kt метан, като 
използват оборудване, работещо с 
точност на измерването при 
допустимо отклонение от 
0,5 kt/година метан. Те извършват 
месечни измервания въз основа на 
проби.

Or. en

Изменение 874
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват непрекъснато измерване и 
количествено определяне на емисиите 
на метан от въздуха за вентилация на 
всички изпускателни вентилационни 
шахти, използвани от оператора на 
мината, като използват уреди с праг 
на чувствителност за концентрация 
на метан от най-малко 100 милионни 
части. Те извършват месечни 
измервания въз основа на проби.

1. По отношение на подземните 
въглищни мини операторите на мини 
извършват пряко измерване на равнище 
източник или количествено определяне 
на емисиите на метан от въздуха за 
вентилация на всички изпускателни 
вентилационни шахти, използвани от 
оператора на мината. Операторите на 
мини представят на компетентните 
органи доклад относно изпусканията 
на метан за всяка вентилационна 
шахта годишно в kt метан, като 
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използват оборудване и методологии, 
работещи с точност на измерването 
при допустимо отклонение +/- 5% от 
докладваната стойност.

Or. en

Изменение 875
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват непрекъснати 
измервания на обемите на изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан, независимо от причините, довели 
до такава дейност по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел.

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват непрекъснати преки 
измервания или количествени оценки 
на изпуснатия в атмосферата и 
изгорения във факел метан, независимо 
от причините, довели до такава дейност 
по изпускане в атмосферата и изгаряне 
във факел.

Or. en

Изменение 876
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 20– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват непрекъснати 
измервания на обемите на изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан, независимо от причините, довели 
до такава дейност по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел.

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват преки измервания 
или количествени оценки на 
изпуснатия в атмосферата и изгорения 
във факел метан, независимо от 
причините, довели до такава дейност по 
изпускане в атмосферата и изгаряне във 
факел.
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Or. en

Изменение 877
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват непрекъснати 
измервания на обемите на изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан, независимо от причините, довели 
до такава дейност по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел.

2. Операторите на дегазационни 
станции извършват непрекъснати преки 
измервания на общо изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан, независимо от причините, довели 
до такава дейност по изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 878
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани 
от миннодобивни операции. 
Операторите на мини установяват 
тези емисионни фактори на 
тримесечна база в съответствие с 
подходящи научни стандарти и 
вземат предвид емисиите на метан 
от околните пластове.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Изследванията относно значимостта на емисиите на метан от повърхностните 
мини за лигнитни въглища показват, че емисиите са ниски и незначителни при 
границите на откриване. Следователно скъпоструващите изисквания, наложени от 
регламента, са неподходящи.

Изменение 879
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани 
от миннодобивни операции. 
Операторите на мини установяват 
тези емисионни фактори на 
тримесечна база в съответствие с 
подходящи научни стандарти и 
вземат предвид емисиите на метан 
от околните пластове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Процесът на коалиция води до генерирането на термичен метан само при много зрели 
кафяви въглища, антрацитни въглища и антрацит, но не и при лигнитни въглища. 
Измерванията на топлинните емисии на метан от лигнитни въглища, които се 
произвеждат широко в цяла Европа в открити рудници, се отчитат като ниски и 
незначителни при границите на откриване.

Изменение 880
Масимилиано Салини, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш 
Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Франц Богович

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани 
от миннодобивни операции. 
Операторите на мини установяват 
тези емисионни фактори на 
тримесечна база в съответствие с 
подходящи научни стандарти и 
вземат предвид емисиите на метан от 
околните пластове.

3. Операторите на открити 
въглищни мини спазват изискванията 
на настоящата глава, като прилагат 
специфични за находището, средни 
национални емисионни фактори 
съгласно националните доклади, 
изготвени за РКООНИК. Тези фактори 
се основават на максималното 
съдържание на метан във въглищата.

Or. en

Изменение 881
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани от 
миннодобивни операции. Операторите 
на мини установяват тези емисионни 
фактори на тримесечна база в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти и вземат предвид емисиите 
на метан от околните пластове.

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани от 
миннодобивни операции. Операторите 
на мини установяват тези емисионни 
фактори на годишна база в съответствие 
с подходящи научни стандарти.

Or. en

Обосновка

Предложението би увеличило неоснователно размера на площта, засегната от 
измерването.
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Изменение 882
Ондржей Кнотек

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани от 
миннодобивни операции. Операторите 
на мини установяват тези емисионни 
фактори на тримесечна база в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти и вземат предвид емисиите на 
метан от околните пластове.

3. По отношение на откритите 
въглищни мини операторите на мини 
използват специфични за находището 
емисионни фактори за метан от 
въглищни мини за количествено 
определяне на емисиите, изпускани от 
миннодобивни операции. Операторите 
на мини установяват тези емисионни 
фактори на годишна база в съответствие 
с подходящи научни стандарти и вземат 
предвид емисиите на метан от околните 
пластове.

Or. en

Изменение 883
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в параграфи 1—3 
измервания и количествено 
определяне се извършват в 
съответствие с подходящите 
европейски или международни 
стандарти.

Измерванията и количественото 
определяне се извършват, както е 
посочено в параграфи 1—3.

Or. en

Изменение 884
Анна Залевска
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от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до непрекъснатите 
измервания, посочени в параграфи 1 и 2, 
когато част от измервателното 
оборудване не работи за определен 
период, показанията, отчетени през 
периодите, когато оборудването е 
работило, могат да се използват за 
оценка на данните на пропорционален 
принцип за периода, през който 
оборудването не работи.

Що се отнася до непрекъснатите преки 
измервания или количествено 
определяне на равнище на източника, 
посочени в параграфи 1 и 2, когато част 
от измервателното оборудване не 
работи за определен период, 
показанията, отчетени през периодите, 
когато оборудването е работило, могат 
да се използват за оценка на данните на 
пропорционален принцип за периода, 
през който оборудването не работи.

Or. en

Изменение 885
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до непрекъснатите 
измервания, посочени в параграфи 1 и 2, 
когато част от измервателното 
оборудване не работи за определен 
период, показанията, отчетени през 
периодите, когато оборудването е 
работило, могат да се използват за 
оценка на данните на пропорционален 
принцип за периода, през който 
оборудването не работи.

Що се отнася до преките измервания 
или количествено определяне на 
равнище на източника, посочени в 
параграфи 1 и 2, когато част от 
измервателното оборудване не работи за 
определен период, показанията, 
отчетени през периодите, когато 
оборудването е работило, могат да се 
използват за оценка на данните на 
пропорционален принцип за периода, 
през който оборудването не работи.

Or. en

Изменение 886
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Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до непрекъснатите 
измервания, посочени в параграфи 1 и 2, 
когато част от измервателното 
оборудване не работи за определен 
период, показанията, отчетени през 
периодите, когато оборудването е 
работило, могат да се използват за 
оценка на данните на пропорционален 
принцип за периода, през който 
оборудването не работи.

Що се отнася до непрекъснатите преки 
измервания на равнище на източника, 
посочени в параграфи 1 и 2, когато част 
от измервателното оборудване не 
работи за определен период, 
показанията, отчетени през периодите, 
когато оборудването е работило, могат 
да се използват за оценка на данните на 
пропорционален принцип за периода, 
през който оборудването не работи.

Or. en

Изменение 887
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването, използвано за 
непрекъснатите измервания, посочени 
в параграфи 1 и 2, работи през повече от 
90 % от срока, за който се използва за 
мониторинг на емисиите, с изключение 
на времето за престой, необходимо за 
повторно калибриране.

Оборудването, използвано за 
непрекъснати преки измервания или 
количествено определяне на равнище 
на източника, посочени в параграфи 1 
и 2, работи през повече от 90 % от 
срока, за който се използва за 
мониторинг на емисиите, с изключение 
на времето за престой, необходимо за 
повторно калибриране.

Or. en

Изменение 888
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването, използвано за 
непрекъснатите измервания, посочени 
в параграфи 1 и 2, работи през повече от 
90 % от срока, за който се използва за 
мониторинг на емисиите, с изключение 
на времето за престой, необходимо за 
повторно калибриране.

Оборудването, използвано за преки 
измервания или количествено 
определяне на равнище на източника, 
посочени в параграфи 1 и 2, работи през 
повече от 90 % от срока, за който се 
използва за мониторинг на емисиите, с 
изключение на времето за престой, 
необходимо за повторно калибриране.

Or. en

Изменение 889
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването, използвано за 
непрекъснатите измервания, посочени 
в параграфи 1 и 2, работи през повече от 
90 % от срока, за който се използва за 
мониторинг на емисиите, с изключение 
на времето за престой, необходимо за 
повторно калибриране.

Оборудването, използвано за 
непрекъснати преки измервания на 
равнище на източника, посочени в 
параграфи 1 и 2, работи през повече от 
90 % от срока, за който се използва за 
мониторинг на емисиите, с изключение 
на времето за престой, необходимо за 
повторно калибриране.

Or. en

Изменение 890
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на мини заличава се
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оценяват емисиите след въгледобива, 
като използват емисионните 
фактори, установени след 
въгледобива, които се актуализират 
ежегодно, въз основа на специфични за 
находищата проби от въглища и в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти.

Or. en

Обосновка

Процесите, определени като следминнодобивни дейности, не следва да се отчитат в 
обема на емисиите на метан от въгледобивните рудници. За транспортирането или 
съхранението на добития материал могат да бъдат отговорни различни субекти. 
Освен това операторът на въгледобивната мина може да не носи отговорност за 
продължителността на транспорта, нито за продължителността на съхранението. 
Поради това ще бъде невъзможно да се изчислят емисиите и да се посочи 
отговорният субект.

Изменение 891
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на мини 
оценяват емисиите след въгледобива, 
като използват емисионните 
фактори, установени след 
въгледобива, които се актуализират 
ежегодно, въз основа на специфични за 
находищата проби от въглища и в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма налична методология за оценка на емисиите от извлечените на повърхността 
въглища. Освен това съществува проблем с разделението на отговорностите между 
различните страни, участващи в наземното производство, преработката, 
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транспортирането и съхранението на въглищата.

Изменение 892
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на мини 
оценяват емисиите след въгледобива, 
като използват емисионните 
фактори, установени след 
въгледобива, които се актуализират 
ежегодно, въз основа на специфични за 
находищата проби от въглища и в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти.

заличава се

Or. en

Изменение 893
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на мини оценяват 
емисиите след въгледобива, като 
използват емисионните фактори, 
установени след въгледобива, които се 
актуализират ежегодно, въз основа на 
специфични за находищата проби от 
въглища и в съответствие с подходящи 
научни стандарти.

5. Операторите на мини оценяват, 
по целесъобразност, емисиите след 
въгледобива, като използват 
емисионните фактори, установени след 
въгледобива, които се актуализират 
ежегодно, въз основа на специфични за 
находищата проби от въглища и в 
съответствие с подходящи научни 
стандарти.

Or. en
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Изменение 894
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 – алинея 1 a (нова)
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако измерванията в държавите 
членки през първата година докажат, 
че емисиите на метан са 
незначителни и този факт е 
представен в сертифицирания доклад, 
те се освобождават от 
задължението за докладване и 
измерване, особено в районите, 
засегнати от постепенното 
премахване на въглищата.

Or. en

Изменение 895
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 – алинея 3 a (нова)
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако измерванията през първата 
година покажат, че емисиите на 
метан са незначителни и това е 
представено в сертифицирания 
доклад, операторите на мини и 
операторите на станции за 
отводняване се освобождават от 
задължението за докладване и 
измерване, особено в районите, 
засегнати от добива на въглища.

Or. en
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Изменение 896
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на емисиите на метан от 
подземни въглищни мини, посочени в 
член 19, параграф 2.

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на емисиите на метан от 
подземни въглищни мини, посочени в 
член 19, параграф 2.

Чрез дерогация настоящият раздел не 
се прилага за експлоатиране на 
подземни мини, които са включени в 
план за закриване и за които се 
предвижда да продължат 
оперативните си дейности до 2037 г.

Or. en

Обосновка

За да се подготви ефективното намаляване на емисиите на метан след закриване на 
мините, мините, които са включени в план за закриване и в които се предвижда 
оперативните дейности да бъдат продължени до 2037 г., следва да бъдат третирани 
по същия начин като закритите мини. След това операторите могат да инсталират 
оборудване за смекчаване на последиците, което е подходящо и за етапа след 
закриването на мината. 

Изменение 897
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на емисиите на метан от 
подземни въглищни мини, посочени в 
член 19, параграф 2.

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на емисиите на метан от 
подземни въглищни мини, посочени в 
член 19, параграф 2. Чрез дерогация 
настоящият раздел не се прилага за 
експлоатиране на подземни мини, 
които са включени в план за закриване 
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и за които се предвижда да 
продължат оперативните си 
дейности до 2037 г.

Or. en

Изменение 898
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката, 
включително когато налягането и 
концентрацията на метан са твърде 
ниски, за да бъдат уловени и за да се 
регулира налягането на газа в 
тръбопровода, насочен към 
приемника. В тези случаи операторите 
на дегазационни станции изпускат в 
атмосферата метан единствено ако 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо или поражда рискове за 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 899
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен



AM\1265657BG.docx 91/225 PE737.463v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел с ефикасност на 
унищожаването и премахването на 
метан под 95% и изпускането в 
атмосферата на метан от 
дегазационни станции се забранява от 
[1 януари 2028 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност, 
включително когато е застрашена 
безопасността на персонала, или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Обосновка

Поглъщането на метан варира във времето и зависи от много природни и 
технологични фактори.  По съображения, свързани с обществената безопасност, 
поглъщането на метан не може да се съобразява с търсенето, тъй като това ще 
увеличи по неприемлив начин опасността от настъпването на опасни събития.  
Горното предложение отново налага значителна модернизация на дегазационни 
станции (което обосновава отлагането до 2028 г.), но в същото време, предоставя 
възможност дегазационните станции и мините като цяло да бъдат експлоатирани 
напълно безопасно. 

Изменение 900
Анна Залевска
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан с 
ефикасност на унищожаването и 
премахването на метан под 95% от 
дегазационни станции се забранява от 
[1 януари 2028 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност, 
включително когато е застрашена 
безопасността на персонала, или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Обосновка

На въгледобивните мини следва да се предостави повече време за прилагане на 
изискванията на настоящия регламент.

Изменение 901
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел с ефикасност на 
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дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

унищожаването и премахването на 
метан под 98% от дегазационни станции 
се забранява от [1 януари 2025 г.], освен 
в случай на извънредна ситуация, 
рискове за безопасността, 
неизправност или когато е неизбежно и 
строго необходимо за поддръжката. В 
тези случаи операторите на 
дегазационни станции изпускат в 
атмосферата метан единствено ако 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо или поражда рискове за 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 902
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от 
[1 януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност 
или когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 

1. Изгарянето във факел с 
ефективност на разрушаване и 
отстраняване под 99 % и изпускането 
на метан от отводнителните станции 
се забранява от 1 януари 2025 г., освен в 
случай на извънредна ситуация. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
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компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Изменение 903
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на метан от 
дегазационни станции се забранява от [1 
януари 2025 г.], освен в случай на 
извънредна ситуация, неизправност или 
когато е неизбежно и строго 
необходимо за поддръжката. В тези 
случаи операторите на дегазационни 
станции изпускат в атмосферата метан 
единствено ако изгарянето във факел е 
технически неосъществимо или поражда 
рискове за безопасността на операциите 
или личния състав. В такава ситуация, 
като част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

1. Изпускането в атмосферата на 
метан от дегазационни станции се 
забранява от [1 януари 2025 г.], освен в 
случай на извънредна ситуация, 
неизправност или когато е неизбежно и 
строго необходимо за поддръжката. В 
тези случаи операторите на 
дегазационни станции изпускат в 
атмосферата метан единствено ако 
изгарянето във факел е технически 
неосъществимо или поражда рискове за 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за отчитане, 
определени в член 23, операторите на 
дегазационни станции доказват на 
компетентните органи необходимостта 
да изберат изпускане в атмосферата 
вместо изгаряне във факел.

Or. en

Обосновка

It is impossible to completely reduce methane emissions from drainage stations. One of the 
elements of the methane drainage station technology is the technological exhaust. As the 
name suggests, it is not an emergency venting, as its is a normal and anticipated process 
necessary from technological point of view. The gas captured by the drainage system is 
characterized by the amount and concentration of methane that vary in time. Moreover, the 
gas pressure in the pipeline to the recipient (e.g. cogeneration system) is regulated by 
releasing the gas into the atmosphere. The quantities discharged are small but unavoidable. 
The introduction of any restrictions should be related to the available technologies, and the 
goals should not only be ambitious but also realistic.
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Изменение 904
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни 
шахти във въглищни мини, при което 
се отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

2. Изпускането на метан чрез 
вентилационни шахти във 
въгледобивните мини, отделящи над 
0.5 тона метан/килотона добити 
въглища, различни от въглищните 
мини за коксуване, се забранява от 1 
януари 2027 г., освен когато това би 
представлявало пряка заплаха за 
здравето и живота на работещите 
миньори и би увеличило риска за 
безопасността на труда в 
миннодобивните заводи.

Or. en

Изменение 905
Франц Богович, Людмила Новак

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни 
шахти във въглищни мини, при което 
се отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през минна 
вентилационна шахта във въглищни 
мини, при което се отделят повече от 8 
тона метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 
1 януари 2027 г.

Or. en

Обосновка

Ventilationwith Air се използва за разреждане и отстраняване на метан в подземни 
мини. Всяко регулаторно изискване за ограничаване на емисиите на метан от 
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вентилационните шахти би представлявало пряк риск за здравето и безопасността 
на миньорите. Понастоящем няма икономически жизнеспособни технологии за 
улавяне, унищожаване или използване на метан от вентилационни шахти. 
Ограничение от 8 тона метан/килограм добити въглища би било в съответствие с 
настоящите регулаторни изисквания за безопасност.

Изменение 906
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни шахти 
във въглищни мини, при което се 
отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни шахти 
във въглищни мини, при което се 
отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, се 
забранява от 1 януари 2027 г.

Or. en

Изменение 907
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни 
шахти във въглищни мини, при което 
се отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през минна 
вентилационна шахта, при което се 
отделят повече от 8 тона метан/килотон 
добити въглища, различни от мините за 
коксуващи се въглища, се забранява от 
1 януари 2027 г.

Or. en
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Изменение 908
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни 
шахти във въглищни мини, при което 
се отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационна 
шахта, при което се отделят повече от 
8 тона метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2030 
г.

Or. en

Обосновка

Няма търговски доказана технология за улавяне и използване на метан от 
вентилационни шахти. Техническият праг за технологиите улавяне на метан е 0,4-
0,6%, търговският праг започва от 1%, което значително надвишава правно 
допустимата стойност за вентилационните шахти, уредена от националните 
разпоредби.  Предвид несигурността на бъдещата наличност на тези технологии и 
свързаните с тях разходи, определянето на строго ограничение от 0,5 тона 
метан/килотон за въглищните минии ще бъде преждевременно и следва да се намали 
до 8 тона метан/килотон.

Изменение 909
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационни 
шахти във въглищни мини, при което 
се отделят повече от 0,5 тона 
метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 

2. Изпускането на метан в 
атмосферата през вентилационна 
шахта, при което се отделят повече от 
8 тона метан/килотон добити въглища, 
различни от мините за коксуващи се 
въглища, се забранява от 1 януари 2030 
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въглища, се забранява от 1 януари 2027 
г.

г.

Or. en

Обосновка

Няма търговски доказани технологии за икономично улавяне, унищожаване или 
използване на метан от вентилационни шахти. Прибързано е да се определи строго 
ограничение от 0.5 тона метан/kt добити въглища. В регламента следва да се вземат 
предвид особеностите на минния добив с различна степен на наситеност на метана, 
които освен това могат да варират периодично дори в рамките на една мина. 
Показателят следва да се отнася за една вентилационна шахта, а не за мина.

Изменение 910
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 
31 за допълване на настоящия 
регламент чрез налагане на 
ограничения за изпускане на метан в 
атмосферата от вентилационни 
шахти за мини за коксуващи се 
въглища.

заличава се

Or. en

Обосновка

Coking coal is listed as one of the critical raw materials, thus is a raw material of strategic 
importance for the european economy. All initiatives leading to the reduction of domestic 
production of critical raw materials are in opposition of the European Commission's 
Communication "Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater 
Security and Sustainability" and planned EU CRM Act. Moreover, introduction of restrictions 
regarding methane emissions from ventilation shafts, when there are no available 
technologies to achieve them, will result in import increase, and thus increase of dependence 
on suppliers from third countries.
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Изменение 911
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 
31 за допълване на настоящия 
регламент чрез налагане на 
ограничения за изпускане на метан в 
атмосферата от вентилационни 
шахти за мини за коксуващи се 
въглища.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма търговски доказана технология за улавяне и използване на метан от 
вентилационни шахти. Това е още по-трудно за коксуващите се въглищни мини, 
където емисиите на метан са нестабилни. Комисията не беше в състояние да 
обоснове срока от 3 години за издаване на делегиран акт относно коксовите въглища, 
с изключение на позоваванията на неточни технологични разработки в бъдеще. 
Въпросът за емисиите на метан от коксовите въглищни мини следва да бъде 
разгледан по време на следващото преразглеждане на регламента.

Изменение 912
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 
31 за допълване на настоящия 
регламент чрез налагане на 

заличава се
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ограничения за изпускане на метан в 
атмосферата от вентилационни 
шахти за мини за коксуващи се 
въглища.

Or. en

Обосновка

Коксовите въглища не следва да подлежат на ограничения и разпоредби за метана, 
поне докато са включени в списъка на ЕС на суровините от изключителна важност.

Изменение 913
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 
31 за допълване на настоящия регламент 
чрез налагане на ограничения за 
изпускане на метан в атмосферата от 
вентилационни шахти за мини за 
коксуващи се въглища.

3. Европейската комисия 
наблюдава развитието и 
внедряването на технологии, 
позволяващи намаляването на 
емисиите на метан от 
вентилационните шахти. При 
необходимост, Комисията представя 
законодателно предложение за 
допълване на настоящия регламент чрез 
налагане на ограничения за изпускане 
на метан в атмосферата от 
вентилационни шахти за мини за 
коксуващи се въглища.

Or. en

Изменение 914
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата 3. Изпускането на метан в 
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на влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 
31 за допълване на настоящия 
регламент чрез налагане на 
ограничения за изпускане на метан в 
атмосферата от вентилационни 
шахти за мини за коксуващи се 
въглища.

атмосферата през вентилационни 
шахти в мини за коксуващи се 
въглища, при което се отделят повече 
от 3 тона метан/килотон добити 
въглища, се забранява от 
1 януари 2027 г.

Or. en

Изменение 915
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До … [три години от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с член 31 
за допълване на настоящия регламент 
чрез налагане на ограничения за 
изпускане на метан в атмосферата от 
вентилационни шахти за мини за 
коксуващи се въглища.

3. Три години от датата, на която 
коксуващите се въглища не са 
класифицирани като суровина от 
изключителна важност, Комисията 
приема делегиран акт в съответствие с 
член 31 за допълване на настоящия 
регламент чрез налагане на ограничения 
за изпускане на метан в атмосферата от 
вентилационни шахти за мини за 
коксуващи се въглища.

Or. en

Изменение 916
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

От [1 януари 2025 г.] операторите на От [1 януари 2028 г.] операторите на 
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дегазационни станции уведомяват 
компетентните органи за всички 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел:

дренажни станции уведомяват 
компетентните органи за всички случаи 
на изпускане в атмосферата и изгаряне 
във факел с ефективност на 
унищожаване и отстраняване под 
95 %:

Or. en

Изменение 917
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

От [1 януари 2025 г.] операторите на 
дегазационни станции уведомяват 
компетентните органи за всички 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел:

От [1 януари 2028 г.] операторите на 
дренажни станции уведомяват 
компетентните органи за всички случаи 
на изпускане в атмосферата и изгаряне 
във факел с ефективност на 
унищожаване и отстраняване под 
95 %:

Or. en

Изменение 918
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на следните емисии на метан 
от изоставени и закрити подземни 
въглищни мини, където добивът на 
въглища е преустановен:

Настоящият раздел се прилага по 
отношение на следните емисии на метан 
от закрити и закрити подземни 
въглищни мини, където добивът на 
въглища е преустановен:

Or. en
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Изменение 919
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) емисии на метан от оборудване 
за въглищни мини, чието използване е 
преустановено;

б) емисии на метан от оборудване 
за въглищни мини, чието използване е 
преустановено;

Or. cs

Изменение 920
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисии на метан от други ясно 
определени точкови източници на 
емисии, както е посочено в част 1 от 
приложение VII.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложеният параграф може да доведе до неустановим географски обхват и правна 
несигурност в сравнение с очакваното и постижимо намаляване на емисиите. Поради 
това предлагаме заличаване.

Изменение 921
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в – тире 1 (новo)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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- Настоящият раздел не се 
прилага за метан, използван за 
производство на електроенергия или 
топлинна енергия (енергийно изгаряне 
на метан в двигатели или котли).

Or. en

Обосновка

Метанът следва да може да се използва като гориво за производството на 
електроенергия и топлинна енергия, особено като се има предвид, че метанът трябва 
да бъде изхвърлен от затворената мина. Изгарянето на метан за производство на 
енергия е от полза за околната среда.

Изменение 922
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
метан, използван за производство на 
електроенергия или топлинна енергия 
(енергийно изгаряне на метан в 
двигатели или котли)

Or. en

Обосновка

Метанът следва да може да се използва като гориво за производството на 
електроенергия и топлинна енергия, особено като се има предвид, че метанът трябва 
да бъде изхвърлен от затворената мина. Изгарянето на метан за производство на 
енергия е от полза за околната среда.

Изменение 923
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризация на 
всички закрити и изоставени въглищни 
мини на тяхна територия или под тяхна 
юрисдикция, в съответствие с 
методиката и като включват най-малко 
елементите, посочени в част 1 от 
приложение VII.

1. До … [24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризация на 
всички закрити и изоставени подземни 
въглищни мини на тяхна територия или 
под тяхна юрисдикция, в съответствие с 
методиката и като включват най-малко 
елементите, посочени в част 1 от 
приложение VII.

Or. en

Обосновка

За някои държави членки би било доста трудно да се направи инвентаризация, като се 
вземе предвид промяната на границите, настъпила през миналия век. Това задължение 
би изисквало да се търси информация от архивите на други държави членки и дори на 
трети държави.

Изменение 924
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризация на 
всички закрити и изоставени въглищни 
мини на тяхна територия или под тяхна 
юрисдикция, в съответствие с 
методиката и като включват най-малко 
елементите, посочени в част 1 от 
приложение VII.

1. До … [24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки изготвят и правят 
публично достъпна инвентаризация на 
всички закрити и изоставени подземни 
въглищни мини на тяхна територия или 
под тяхна юрисдикция, в съответствие с 
методиката и като включват най-малко 
елементите, посочени в част 1 от 
приложение VII.

Or. en

Обосновка

За някои държави членки би било доста трудно да се направи инвентаризация в 
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рамките на предложения график, като се вземе предвид промяната на границите, 
настъпила през миналия век. Това задължение би изисквало да се търси информация 
от архивите на други държави членки и дори на трети държави. Този срок следва да 
бъде удължен.

Изменение 925
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При определянето на закрити 
мини и изоставени въглищни мини 
държавите членки извършват 
надеждна и обективна оценка въз 
основа на най-актуалните научни 
констатации, включително данни на 
Международната обсерватория за 
емисиите на метан (IMEO);

Or. en

Изменение 926
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Измерванията на 
концентрацията на метан се 
извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички 
елементи, изброени в част 1, точка vi) 
от приложение VII, за които е 
установено, че отделят метан.

заличава се

От … [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] върху всички елементи, 
изброени в част 1, точка v) от 
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приложение VII за закрити въглищни 
мини и изоставени въглищни мини, 
където операциите са преустановени 
от … [50 години преди датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].
Прагът на чувствителност на 
оборудването за измерване, използвано 
за посочените в параграф 2 
измервания, трябва да бъде най-малко 
10 000 милионни части.
Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 90 % от срока, 
за който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Or. en

Обосновка

Предложените разпоредби са непропорционални и необосновани в сравнение с 
потенциално постижимото намаляване на емисиите.

Изменение 927
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие 
с подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички 
елементи, изброени в част 1, точка vi) 
от приложение VII, за които е 
установено, че отделят метан.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е преместена надолу в настоящата втора алинея.
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Изменение 928
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан.

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан. Ако измерванията в 
конкретни емисионни зони не са 
показали емисии на метан в 
продължение на 5 последователни 
години, може да се проведе проучване, 
за да се определи при какви 
обстоятелства може да се намали 
или отмени допълнителният 
мониторинг.

Or. en

Изменение 929
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан.

Оборудването извършва измервания 
или количествено определяне, 
направени в съответствие с подходящи 
научни стандарти и най-малко на всеки 
час и с достатъчно качество, за да се 
даде възможност за представителна 
оценка на годишните емисии на 
метан от всички елементи, изброени в 
част 1, точка vi) от приложение VII, за 
които е установено, че отделят метан.
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Or. en

Изменение 930
Франц Богович, Людмила Новак

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан.

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан. Ако измерванията не 
открият емисии в продължение на 
три последователни години, не се 
предприемат по-нататъшни 
действия.

Or. en

Обосновка

Много изоставени мини не отделят метан. Налагането на изисквания за часово 
измерване върху мини без емисии би било ненужна финансова и административна 
тежест.

Изменение 931
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Франц Богович

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан.

Измерванията на концентрацията на 
метан се извършват в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички елементи, 
изброени в част 1, точка vi) от 
приложение VII, за които е установено, 
че отделят метан. Ако измерванията не 
покажат емисии в продължение на 
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три последователни години, не се 
предприемат по-нататъшни 
действия.

Or. en

Изменение 932
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От … [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] върху 
всички елементи, изброени в част 1, 
точка v) от приложение VII за 
закрити въглищни мини и изоставени 
въглищни мини, където операциите са 
преустановени от … [50 години преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

От … [36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] 
емисиите на метан се измерват във 
всички закрити и изоставени подземни 
въглищни мини, където операциите са 
преустановени от [20 години преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент]. Измервателното 
оборудване се монтира на всички 
елементи, изброени в приложение VII, 
част 1, подточка v), за които е 
установено, че отделят над 0,5 тона 
метан годишно.

Or. en

Изменение 933
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От … [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] върху 
всички елементи, изброени в част 1, 
точка v) от приложение VII за 
закрити въглищни мини и изоставени 

От … [36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] 
емисиите на метан се измерват във 
всички закрити и изоставени подземни 
въглищни мини, където операциите са 
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въглищни мини, където операциите са 
преустановени от … [50 години преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

преустановени от [20 години преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент]. Измервателното 
оборудване се монтира на всички 
елементи, изброени в приложение VII, 
част 1, подточка v), за които е 
установено, че отделят над 0,5 тона 
метан годишно.

Or. en

Изменение 934
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От … [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] върху 
всички елементи, изброени в част 1, 
точка v) от приложение VII за 
закрити въглищни мини и изоставени 
въглищни мини, където операциите са 
преустановени от … [50 години преди 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Считано от 18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент, 
измервателното оборудване се 
монтира върху всички елементи, 
изброени в приложение VII, част 1, 
подточка v), за затворени въглищни 
мини и изоставени въглищни мини.

Or. en

Изменение 935
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От … [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] върху 
всички елементи, изброени в част 1, 
точка v) от приложение VII за закрити 
въглищни мини и изоставени въглищни 
мини, където операциите са 

От … [18 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] върху 
всички елементи, изброени в част 1, 
точка v) от приложение VII за закрити 
въглищни мини и изоставени въглищни 
мини, където има риск от изтичане на 
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преустановени от … [50 години преди 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

метан. 

Or. cs

Изменение 936
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването извършва преки 
измервания на равнището на 
източника в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час от всички 
елементи, изброени в част 1, точка vi) 
от приложение VII, за които е 
установено, че отделят метан.

Or. en

Обосновка

Произтича от първоначалната първа алинея на Комисията от настоящия параграф 2.

Изменение 937
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прагът на чувствителност на 
оборудването за измерване, използвано 
за посочените в параграф 2 
измервания, трябва да бъде най-малко 
10 000 милионни части.

Оборудването извършва измервания 
или количествено определяне, 
направени в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час и с достатъчно 
качество, за да се даде възможност за 
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представителна оценка на годишните 
емисии на метан от всички 
елементи, изброени в част 1, точка vi) 
от приложение VII, за които е 
установено, че отделят метан.

Or. en

Изменение 938
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прагът на чувствителност на 
оборудването за измерване, използвано 
за посочените в параграф 2 
измервания, трябва да бъде най-малко 
10 000 милионни части.

Оборудването извършва измервания 
или количествено определяне, 
направени в съответствие с 
подходящи научни стандарти и най-
малко на всеки час и с достатъчно 
качество, за да се даде възможност за 
представителна оценка на годишните 
емисии на метан от всички 
елементи, изброени в част 1, точка vi) 
от приложение VII, за които е 
установено, че отделят метан.

Or. en

Изменение 939
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прагът на чувствителност на 
оборудването за измерване, използвано 
за посочените в параграф 2 
измервания, трябва да бъде най-малко 
10 000 милионни части.

Измервателното оборудване се 
монтира на всички елементи, 
изброени в приложение VII, част 1, 
точка v), за които е установено, че 
отделят над 0,5 тона метан годишно, 
въз основа на посочения в параграф 1 
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инвентар.

Or. en

Изменение 940
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 90 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 90 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране. В зоните са използвани 
подходящи за безопасността 
устройства за обезгазяване, напр. 
вентилационни качулки (Протегохар), 
като е възможно да се допуснат 
изключения по отношение на 
годишните интервали от време.

Or. en

Изменение 941
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 90 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 70 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Or. en
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Изменение 942
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 90 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Оборудването за измерване трябва да 
работи през повече от 70 % от срока, за 
който се използва за мониторинг на 
емисиите, с изключение на времето за 
престой, необходимо за повторно 
калибриране.

Or. en

Изменение 943
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите, съдържащи оценки на 
годишните данни за емисиите на метан 
при източника, се представят на 
компетентните органи до … [24 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това.

Докладите, съдържащи оценки на 
годишните данни за емисиите на метан 
при източника, се представят на 
компетентните органи до … [36 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това.

Or. en

Изменение 944
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите, съдържащи оценки на 
годишните данни за емисиите на метан 
при източника, се представят на 
компетентните органи до … [24 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това.

Докладите, съдържащи оценки на 
годишните данни за емисиите на метан 
при източника, се представят на 
компетентните органи до … [36 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и до 30 март 
всяка година след това.

Or. en

Изменение 945
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите обхващат последната 
налична календарна година и включват 
елементите, определени в част 3 от 
приложение VII.

Докладите обхващат последната 
налична календарна година и включват 
елементите, определени в част 3 от 
приложение VII. Ако съвместно с 
органа вече успешно е установен 
механизъм за контрол, той взема 
предвид примерите за най-добри 
практики.

Or. en

Изменение 946
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Франц Богович

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите обхващат последната 
налична календарна година и включват 
елементите, определени в част 3 от 
приложение VII.

Докладите обхващат последната 
налична календарна година и включват 
елементите, определени в част 3 от 
приложение VII.

Това не е необходимо, ако вече е 
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създаден механизъм за контрол с 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 947
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера, Франц Богович

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди представянето им на 
компетентните органи, посочените в 
този параграф доклади се оценяват 
от проверяващ орган и включват 
декларация от проверката, издадена в 
съответствие с членове 8 и 9.

заличава се

Or. en

Изменение 948
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на мини са 
отговорни за спазването на 
изискванията, посочени в параграфи 2 и 
3 във връзка със закрити мини. 
Държавите членки са отговорни за 
спазването на изискванията, посочени в 
параграфи 2 и 3 във връзка с изоставени 
мини.

4. Операторите на мини или 
операторите на активи са отговорни 
за спазването на изискванията, посочени 
в параграфи 2 и 3 във връзка със закрити 
мини. Държавите членки са отговорни 
за спазването на изискванията, посочени 
в параграфи 2 и 3 във връзка с 
изоставени мини.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки мините, предвидени за закриване, се прехвърлят на 
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специализирани предприятия, които управляват техните активи.

Изменение 949
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на мини са 
отговорни за спазването на 
изискванията, посочени в параграфи 2 и 
3 във връзка със закрити мини. 
Държавите членки са отговорни за 
спазването на изискванията, посочени в 
параграфи 2 и 3 във връзка с изоставени 
мини.

4. Операторите на мини или 
операторите на активи са отговорни 
за спазването на изискванията, посочени 
в параграфи 2 и 3 във връзка със закрити 
мини. Държавите членки са отговорни 
за спазването на изискванията, посочени 
в параграфи 2 и 3 във връзка с 
изоставени мини.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки мините, предвидени за закриване, се прехвърлят на 
специализирани предприятия, които управляват тези активи.

Изменение 950
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако измерването или 
количественото определяне от 
елемент, посочен в приложение VII, 
не демонстрира емисии на 
концентрация на метан, 
надвишаващи 1 тон метан в 
продължение на три последователни 
години, отговорната страна се 
освобождава от изисквания 2 и 3 във 
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връзка с този елемент.

Or. en

Изменение 951
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако измерването или 
количественото определяне от 
елемент, посочен в приложение VII, 
не демонстрира емисии на 
концентрация на метан, 
надвишаващи 1 тон метан в 
продължение на три последователни 
години, отговорната страна се 
освобождава от изисквания 2 и 3 във 
връзка с този елемент.

Or. en

Изменение 952
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини.

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват до [1 година от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] план за намаляване на 
емисиите за справяне с емисиите на 
метан от изоставени въглищни мини. 
Държавите членки прилагат плана не 
по-късно от [2 години след влизането 
в сила на настоящия регламент].

Or. en
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Изменение 953
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини.

Въз основа на инвентаризацията, 
посочена в член 25, държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите на метан от 
затворени и изоставени подземни 
въглищни мини, когато 
експлоатацията е прекратена 20 
години преди датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 954
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини.

Въз основа на инвентаризацията, 
посочена в член 25, държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите на метан от 
закрити и изоставени подземни 
въглищни мини, в които 
експлоатацията е прекратена 20 
години преди датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 955
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Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини.

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини, а операторите на 
мини разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите на метан от 
закрити въглищни мини.

Or. cs

Изменение 956
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от изоставени 
въглищни мини.

Въз основа на посочената в член 25 
инвентаризация държавите членки 
разработват и прилагат план за 
намаляване на емисиите за справяне с 
емисиите на метан от закрити и 
изоставени въглищни мини.

Or. en

Изменение 957
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът за намаляване на емисиите се 
представя на компетентните органи до 
… [36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и 
включва най-малко елементите, 
определени в част 4 от приложение VII.

Планът за намаляване на емисиите се 
представя на компетентните органи до... 
[36 месеца от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент], ако 
измерванията, извършени въз основа 
на член 25, показват значително 
изтичане на метан, което може да 
бъде отстранено по 
разходоефективен начин и включва 
най-малко елементите, определени в 
част 4 от приложение VII.

Or. en

Изменение 958
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът за намаляване на емисиите се 
представя на компетентните органи до 
… [36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] и 
включва най-малко елементите, 
определени в част 4 от приложение VII.

Планът за намаляване на емисиите се 
представя на компетентните органи до 
18 месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент и включва най-
малко елементите, определени в част 4 
от приложение VII.

Or. en

Изменение 959
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченото в член 25, параграф 2 
оборудване за изпускане в атмосферата 
и изгаряне във факел се забранява от 1 
януари 2030 г., освен когато 

2. Посоченото в член 25, параграф 2 
оборудване за изпускане в атмосферата 
и изгаряне във факел се забранява от 
1 януари 2030 г., освен когато 
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използването или намаляването на 
емисиите не е технически осъществимо 
или поражда риск за околната среда или 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за докладване, 
определени в член 25, операторите на 
мини или държавите членки доказват 
необходимостта да изберат изпускане в 
атмосферата или изгаряне във факел 
вместо използване или намаляване на 
емисиите.

използването или намаляването на 
емисиите не е технически осъществимо 
или поражда риск за околната среда или 
безопасността на операциите или 
личния състав. В такава ситуация, като 
част от задълженията за докладване, 
определени в член 25, операторите на 
мини или държавите членки доказват 
необходимостта да изберат изпускане в 
атмосферата или изгаряне във факел 
вместо използване или намаляване на 
емисиите.

За закрити въглищни мини:

Or. en

Изменение 960
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Улавянето на метан чрез 
дегазификация е възможно.

Or. en

Изменение 961
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 б. Използването на подходящи за 
безопасността устройства за 
дегазификация, напр. вентилационни 
качулки (протегохар), може да 
продължи да се използва.

Or. en
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Изменение 962
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 в. Използването на рудничен газ 
като енергиен ресурс не се влияе от 
приложното поле на регламента.

Or. en

Изменение 963
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 г. Съгласно регламента се 
разрешава събирането на вода от 
мини с цел намаляване на емисиите 
на метан.

Or. en

Изменение 964
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Дерогация за експлоатация на 

подземни мини, които са включени в 
план за закриване

1. Чрез дерогация раздел II не се 
прилага за подземни мини, които са 
включени в план за закриване и за 
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които се предвижда да продължат 
оперативните си дейности до 2037 г.
2. Без да се засягат националните им 
задължения за прилагане на мерки за 
намаляване, операторите на 
въглищните мини, посочени в 
параграф 1, отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от раздел III.

Or. en

Обосновка

За да се подготви ефективното намаляване на емисиите на метан след закриване на 
мините, мините, които са включени в план за закриване и в които се предвижда 
оперативните дейности да бъдат продължени до 2037 г., следва да бъдат третирани 
по същия начин като закритите мини. След това операторите могат да инсталират 
оборудване за смекчаване на последиците, което е подходящо и за етапа след 
закриването на мината. 

Изменение 965
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Дерогация за експлоатация на 

подземни мини, които са включени в 
план за закриване

1. Чрез дерогация раздел II не се 
прилага за подземни мини, които са 
включени в план за закриване и за 
които се предвижда да продължат 
оперативните си дейности до 2037 г.
2. Без да се засягат националните им 
задължения за прилагане на мерки за 
намаляване, операторите на 
въглищните мини, посочени в 
параграф 1, отговарят за 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от раздел III.
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Or. en

Обосновка

За да се подготви ефективното намаляване на емисиите на метан след закриване на 
мините, мините, които са включени в план за закриване и в които се предвижда 
оперативните дейности да бъдат продължени до 2037 г., следва да бъдат третирани 
по същия начин като закритите мини. След това операторите могат да инсталират 
оборудване за смекчаване на последиците, което е подходящо и за етапа след 
закриването на мината. 

Изменение 966
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Изисквания по отношение на 

вносителите
1.
До… [9 месеца от датата на влизане 
в сила на Регламента] и до 31 
декември всяка година след това 
вносителите предоставят на 
компетентните органи на 
държавата членка вносител 
посочената в приложение VIII 
информация.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез изменение или добавяне на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от вносителите.
2.
До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на Регламента] и до 30 
юни всяка година след това 
държавите членки представят на 
Комисията предоставената им 
информация от вносителите.
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Комисията предоставя наличната 
информация в съответствие с член 
28.
3.
До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 
Комисията разглежда прилагането на 
настоящия член, като взема предвид 
по-специално:
а) докладването на разполагаемите 
данни за емисиите на метан, събрани 
в контекста на глобалния 
инструмент за мониторинг на метан, 
посочен в член 29;
б) анализ на данните за емисиите на 
метан от МКИК;
в) информация относно мониторинга, 
докладването, проверката и мерките 
за намаляване на емисиите на 
оператори, които се намират извън 
Съюза и от които се внася енергия в 
Съюза; както и
г) сигурността на доставките и 
последиците за еднаквите условия на 
конкуренция в случай на възможни 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.
Когато е уместно и въз основа на 
необходимите доказателства за 
гарантиране на пълно съответствие 
с приложимите международни 
задължения на Съюза, Комисията 
предлага изменения на настоящия 
регламент за подсилване на 
изискванията, приложими за 
вносителите, с оглед гарантиране на 
сравнимо ниво на ефективност по 
отношение на измерването, 
докладването и проверката и 
намаляването на емисиите на метан 
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в сектора на енергетиката.

Or. en

Изменение 967
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До… [9 месеца от датата на 
влизане в сила на Регламента] и до 31 
декември всяка година след това 
вносителите предоставят на 
компетентните органи на 
държавата членка вносител 
посочената в приложение VIII 
информация.

заличава се

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез изменение или добавяне на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от вносителите.

Or. en

Обосновка

Европейският съюз покрива 80-90% от своето търсене на суров нефт и природен газ 
от внос. Приложното поле на правото на ЕС не обхваща производителите от трети 
държави, включително задължението за измерване и докладване на емисиите на 
метан.  Задължението за предоставяне на данни за дружествата от ЕС, 
осъществяващи внос, среща трудности в случаите, когато правната рамка на 
държавата, от която идва вносът, е различна от правната рамка на ЕС и 
вносителят не може да получи необходимата информация. Тъй като настоящият 
параграф ще предизвика сериозни опасения за сигурността на доставките, ние 
предлагаме заличаване.

Изменение 968
Мария Спираки
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До… [9 месеца от датата на влизане в 
сила на Регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят на компетентните органи на 
държавата членка вносител посочената 
в приложение VIII информация.

До… [9 месеца от датата на влизане в 
сила на Регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят на компетентните органи на 
държавата членка вносител посочената 
в приложение VIII информация.

Когато вносителите не предоставят 
информацията, посочена в 
приложение VIII, те доказват пред 
компетентните органи на 
държавата членка вносител, че са 
положени всички разумни усилия за 
получаване на информация.

Or. en

Изменение 969
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До… [9 месеца от датата на влизане в 
сила на Регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят на компетентните органи на 
държавата членка вносител посочената 
в приложение VIII информация.

До… [9 месеца от датата на влизане в 
сила на Регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят на компетентните органи на 
държавата членка вносител посочената 
в приложение VIII информация.

Когато вносителите не предоставят 
информацията, посочена в 
приложение VIII, те доказват пред 
компетентните органи на 
държавата членка вносител, че са 
положени всички разумни усилия за 
получаване на информация.

Or. en
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Обосновка

Theextent of the information required may be difficult to obtain, as not allsuppliers are 
subject to the same regulations, and there is not necessarily anycommercial relation between 
importer and producer. Importers may not have anycontractual or legal leverage over 
exporters or producers to request theinformation and/or control the quality of data. In those 
cases, the importercannot be held liable. However, he must still be able to demonstrate to 
thecompetent authorities of the importing member state that all reasonableendeavours were 
undertaken to acquire the information required.

Изменение 970
Гюнтер Зидл, Мария Арена , Тимо Вьолкен

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До… [9 месеца от датата на влизане в 
сила на Регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят на компетентните 
органи на държавата членка 
вносител посочената в приложение 
VIII информация.

До... [12 месеца от датата на влизане в 
сила на регламента] и до 31 декември 
всяка година след това вносителите 
предоставят информацията, посочена 
в член 12, параграф 2 от настоящия 
регламент, и до [24 месеца от датата 
на влизане в сила на регламента] 
информацията, изисквана съгласно 
член 12, параграф 3, на 
компетентните органи на всяка 
държава членка, внасяща изкопаем 
газ.

Or. en

Изменение 971
Патриция Тоя, Йенс Гайер, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато вносителите не предоставят 
информацията, посочена в 
приложение VIII поради неоказване на 
сътрудничество от страна на 
другите договарящи се страни, те 
доказват пред компетентните органи 
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на държавата членка вносител, че са 
положени всички разумни усилия за 
получаване на информацията.

Or. en

Обосновка

Importers may not have any contractual or legal leverage over exporters or produces to 
request the information required and/or control the quality of data provided. Moreover, 
existing contracts may not provide any leverage for importers to request such information. It 
may also be impossible to clearly identify and exporter or producer, as the case may be. 
Where it is impossible to identify the exporter or producer or where such entity refuses to 
provide the requested information or provides incomplete or inaccurate information, the 
importer cannot be held liable where it is outside of his legal or contractual responsibility. 
However, the importer must still be able to demonstrate to the competent authorities of the 
importing member state that all reasonable endeavours have been undertaken to acquire the 
information requested.

Изменение 972
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Мария Спираки, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато вносителите не предоставят 
информацията, изисквана в 
приложение VIII, те доказват пред 
компетентните органи на 
държавата членка вносител, че са 
положени всички усилия за 
получаване на информацията.

Or. en

Изменение 973
Гюнтер Зидл, Мария Арена , Тимо Вьолкен

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент чрез 
изменение или добавяне на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от вносителите.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31 за 
допълване на настоящия регламент чрез 
изменение или добавяне към 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от вносителите, за да се 
получи пълен преглед на нивата на 
замърсяване с метан на внасяния газ, 
нефт и въглища и в съответствие със 
задълженията по отношение на 
веригата за създаване на стойност, 
както е посочено в [корпоративната 
дължима грижа на устойчивостта].

Or. en

Изменение 974
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка година вносителите 
предоставят на компетентните 
органи на държавата членка, в която 
се извършва вносът, доклад, в който 
се посочва информацията относно 
мерките, насочени към намаляване на 
емисиите на метан:
а) взети от производителите на 
нефт и газ от изкопаеми източници 
нагоре по веригата, както и от 
операторите на терминали за 
втечнен природен газ, включително 
най-малко:
i. пряко измерване на емисиите на 
метан на равнището на обекта, 
извършено от доставчик на услуги по 
ISO 17025 , в последния свободен 
период от календарната година, 
включително:подробни данни за всеки 
отделен вид източник на емисии и 
подробна информация относно 
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методологиите за квалификация, 
използвани за измерване на емисиите 
на метан;
II.Проучвания и програми за 
откриване и отстраняване на течове, 
проведени през последните две 
календарни години в съответствие с 
ISO 14064;
iii.информация за всички събития, 
свързани с изпускането в 
атмосферата и изгарянето във факел 
през последните две календарни 
години.
б) взети от производителите на 
въглища от подземни мини, 
включително най-малко:
i.данни за емисиите на метан на 
нивото на шума, измерени за 
емисиите на метан във въздуха за 
вентилация, изчислени и 
количествено определени в 
съответствие с методиката, описана 
в част 1 от приложение V,
II.Обем на изпускания и изгорен във 
факел метан, изчислен във всеки 
производствен обект през последните 
2 календарни години,
iii.планове за намаляване на 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на 
производствените обекти.
за целите на настоящата алинея 
вносителите представят 
изискваната информация на 
компетентните органи за всеки 
обект, от който е осъществен вносът 
в ЕС.

Or. en

Изменение 975
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка година вносителите 
предоставят на компетентните 
органи на държавата членка, в която 
се извършва вносът, доклад, в който 
се посочва информацията относно 
мерките, насочени към намаляване на 
емисиите на метан:
а) взети от производителите на 
нефт и газ от изкопаеми източници 
нагоре по веригата, както и от 
операторите на терминали за 
втечнен природен газ, включително 
най-малко:
i. пряко измерване на емисиите на 
метан на равнището на обекта, 
извършено от доставчик на услуги по 
ISO 17025 , в последния свободен 
период от календарната година, 
включително:подробни данни за всеки 
отделен вид източник на емисии и 
подробна информация относно 
методологиите за квалификация, 
използвани за измерване на емисиите 
на метан;
ii. проучвания и програми за 
откриване и отстраняване на течове, 
проведени през последните две 
календарни години в съответствие с 
ISO 14064;
информация за всички събития, 
свързани с изпускането в 
атмосферата и изгарянето във факел 
през последните две календарни 
години.
б) взети от производителите на 
въглища от подземни въглищни мини, 
включително най-малко:
i. данни за емисиите на метан на 
нивото на шума, измерени за 
емисиите на метан във въздуха за 
вентилация, изчислени и 
количествено определени в 
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съответствие с методиката, описана 
в част 1 от приложение V,
ii. обем на изпускания и изгорен във 
факел метан, изчислен във всеки 
производствен обект през последните 
2 календарни години,
iii. планове за намаляване на 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел на 
производствените обекти.
Вносителите представят 
изискваната информация на 
компетентните органи за всеки 
обект, от който е осъществен вносът 
в държава членка.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира по-равнопоставени условия на конкуренция 
между производителите от Съюза, за които се прилагат най-важните изисквания на 
Регламента, и тези от трети държави. Задълженията за докладване, които се 
прилагат за вносителите, и свързаните с тях санкции изискват значително засилване.

Изменение 976
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Докладът, посочен в параграф 
1а, се придружава от оценка на 
съответствието на мерките и 
информацията, посочени в доклада, 
със съответните стандарти на ISO 
(най-малко ISO 17025, ISO 14064), 
извършена от независим орган за 
сертифициране/проверка.

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да гарантира по-равнопоставени условия на конкуренция 
между производителите от Съюза, за които се прилагат изискванията на 
Регламента, и тези от трети държави. Задълженията за докладване, които се 
прилагат за вносителите, и свързаните с тях санкции изискват значително засилване.

Изменение 977
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Докладът, посочен в параграф 
1а, се придружава от оценка на 
съответствието на мерките и 
информацията, посочени в доклада, 
със съответните стандарти на ISO 
(най-малко ISO 17025, ISO 14064), 
извършена от независим орган за 
сертифициране/проверка.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира по-равнопоставени условия на конкуренция 
между производителите от Съюза, за които се прилагат изискванията на 
Регламента, и тези от трети държави. Задълженията за докладване, които се 
прилагат за вносителите, и свързаните с тях санкции изискват значително засилване.

Изменение 978
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [12 месеца от датата на 
влизане в сила на Регламента] и до 30 
юни всяка година след това 

заличава се
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държавите членки представят на 
Комисията предоставената им 
информация от вносителите.
Комисията предоставя наличната 
информация в съответствие с член 
28.

Or. en

Обосновка

Европейският съюз покрива 80-90% от своето търсене на суров нефт и природен газ 
от внос. Приложното поле на правото на ЕС не обхваща производителите от трети 
държави, включително задължението за измерване и докладване на емисиите на 
метан.  Задължението за предоставяне на данни за дружествата от ЕС, 
осъществяващи внос, среща трудности в случаите, когато правната рамка на 
държавата, от която идва вносът, е различна от правната рамка на ЕС и 
вносителят не може да получи необходимата информация. Тъй като настоящият 
параграф ще предизвика сериозни опасения за сигурността на доставките, ние 
предлагаме заличаване.

Изменение 979
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя наличната 
информация в съответствие с член 28.

Комисията предоставя информацията 
в съответствие с член 28 и информира 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 980
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Считано от 1 януари 2025 г. 
вносителите на въглища, нефт и газ 
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или продукти, получени от тях, 
гарантират съответствие с 
изискванията за измерване, 
докладване и проверка, откриване и 
отстраняване на течове, както и 
изпускане и изгаряне във факел, 
установени в глави 3 и 4 от 
настоящия регламент, или по друг 
начин отговарят на изискванията за 
дерогации, посочени в параграф 2б.

Or. en

Изменение 981
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Вносителите, които 
демонстрират прилагането на мерки, 
считани за съпоставими по 
отношение на ефективността, или 
предоставят гаранции за произход от 
държави, за които се счита, че имат 
регулаторна равностойност, 
подлежат на дерогация от параграф 
2а в съответствие с параграф 2в.

Or. en

Изменение 982
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Когато вносителите поискат 
дерогация, предвидена в параграф 2б, 
те информират Комисията и 



AM\1265657BG.docx 139/225 PE737.463v01-00

BG

предоставят цялата изисквана 
информация.Комисията оценява 
приложимостта на дерогацията, 
като взема предвид:
а) ефективността на мерките или 
регулаторните изисквания в 
сравнение с приложимите в рамките 
на Съюза;
б) точността на предоставените от 
вносителите данни;както и
в) санкциите за неспазване и 
ефективност на правоприлагането в 
съответните юрисдикции, в които се 
търси регулаторна равностойност.

Or. en

Изменение 983
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 г. До 31 декември 2023 г. 
Комисията приема делегиран акт в 
съответствие с член 31 за допълване 
на настоящия регламент с условията 
и процедурите за вносителите, които 
искат дерогация, и с изискванията за 
доказване на сравнима ефективност и 
регулаторна еквивалентност по 
отношение на измерването, 
докладването, проверката и 
намаляването на емисиите на метан 
от енергийния сектор.

Or. en

Изменение 984
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Държавите членки 
гарантират, че вносителите, които 
пускат на пазара въглища, нефт и газ 
или продуктите, получени от тях, 
спазват разпоредбите на настоящия 
член на тяхна територия и 
определят прогресивни санкции за 
нарушения, включително спиране на 
действието на разрешението за 
пускане на пазара на нефт, газ и 
въглища, както е посочено в член 30, 
като вземат предвид 
необходимостта от ефективно 
възпиране на нарушенията.

Or. en

Изменение 985
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 31 декември 2025 г. или по-
рано, в случай че Комисията прецени, 
че са налични достатъчно 
доказателства, Комисията разглежда 
прилагането на настоящия член, 
като взема предвид по-специално:

заличава се

а) докладването на разполагаемите 
данни за емисиите на метан, събрани 
в контекста на глобалния 
инструмент за мониторинг на метан, 
посочен в член 29;
б) анализ на данните за емисиите на 
метан от МКИК;
в) информация относно мониторинга, 
докладването, проверката и мерките 
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за намаляване на емисиите на 
оператори, които се намират извън 
Съюза и от които се внася енергия в 
Съюза; както и
г) сигурността на доставките и 
последиците за еднаквите условия на 
конкуренция в случай на възможни 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.
Когато е уместно и въз основа на 
необходимите доказателства за 
гарантиране на пълно съответствие 
с приложимите международни 
задължения на Съюза, Комисията 
предлага изменения на настоящия 
регламент за подсилване на 
изискванията, приложими за 
вносителите, с оглед гарантиране на 
сравнимо ниво на ефективност по 
отношение на измерването, 
докладването и проверката и 
намаляването на емисиите на метан 
в сектора на енергетиката.

Or. en

Обосновка

Предлагаме този параграф да се премести в член 33.

Изменение 986
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 

заличава се



PE737.463v01-00 142/225 AM\1265657BG.docx

BG

Комисията разглежда прилагането на 
настоящия член, като взема предвид 
по-специално:
а) докладването на разполагаемите 
данни за емисиите на метан, събрани 
в контекста на глобалния 
инструмент за мониторинг на метан, 
посочен в член 29;
б) анализ на данните за емисиите на 
метан от МКИК;
в) информация относно мониторинга, 
докладването, проверката и мерките 
за намаляване на емисиите на 
оператори, които се намират извън 
Съюза и от които се внася енергия в 
Съюза; както и
г) сигурността на доставките и 
последиците за еднаквите условия на 
конкуренция в случай на възможни 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.

Or. en

Изменение 987
Гюнтер Зидл, Мария Арена , Тимо Вьолкен

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 
Комисията разглежда прилагането на 
настоящия член, като взема предвид 
по-специално:

До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 
Комисията представя предложение за 
законодателен инструмент за 
установяване на стандарт за 
ефективност от 0,2 % интензитет 
на емисиите на метан при внос на 
всички изкопаеми газове и нефт и 
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съизмерим стандарт за вноса на 
въглища, като взема предвид по-
специално:

Or. en

Изменение 988
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 
Комисията разглежда прилагането на 
настоящия член, като взема предвид 
по-специално:

До 31 декември 2025 г. или по-рано, в 
случай че Комисията прецени, че са 
налични достатъчно доказателства, 
Комисията установява стандарт за 
ефективност на максималния 
интензитет на емисиите на метан 
при целия внос на газ и нефт от 
изкопаеми източници, като взема 
предвид по-специално:

Or. en

Изменение 989
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сигурността на доставките и 
последиците за еднаквите условия на 
конкуренция в случай на възможни 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.

г) сигурността на доставките в 
съответствие с настоящата 
ситуация и като се вземат предвид 
съответните законодателни 
разпоредби, като например Регламент 
(ЕС) 2017/1938 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2017 г. относно мерките за 
гарантиране на сигурността на 
доставките на газ и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 994/2010 (текст от 
значение за ЕИП.);
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Or. en

Изменение 990
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) техническото ниво и 
възможностите за технологична 
подкрепа;

Or. en

Изменение 991
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г б) последиците за еднаквите 
условия на конкуренция в случай на 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.

Or. en

Изменение 992
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Когато е уместно и въз основа на 
необходимите доказателства за 
гарантиране на пълно съответствие с 
приложимите международни 
задължения на Съюза, Комисията 
предлага изменения на настоящия 
регламент за подсилване на 
изискванията, приложими за 
вносителите, с оглед гарантиране на 
сравнимо ниво на ефективност по 
отношение на измерването, 
докладването и проверката и 
намаляването на емисиите на метан 
в сектора на енергетиката.

Когато е уместно и въз основа на 
необходимите доказателства за 
гарантиране на пълно съответствие 
както с приложимите международни 
задължения на Съюза, по-специално 
дългосрочната му цел по отношение 
на температурата, определена в 
член 2, параграф 1, буква а) от 
Парижкото споразумение, така и на 
целите, посочени в членове 1, 1а и 1б, 
Комисията предлага изменения на 
настоящия член в съответствие с 
член 33 за подсилване на 
изискванията, приложими за 
вносителите.

Or. en

Изменение 993
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно и въз основа на 
необходимите доказателства за 
гарантиране на пълно съответствие 
с приложимите международни 
задължения на Съюза, Комисията 
предлага изменения на настоящия 
регламент за подсилване на 
изискванията, приложими за 
вносителите, с оглед гарантиране на 
сравнимо ниво на ефективност по 
отношение на измерването, 
докладването и проверката и 
намаляването на емисиите на метан в 
сектора на енергетиката.

До [36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията, посредством делегирани 
актове, подсилва изискванията, 
приложими за вносителите, с оглед 
гарантиране на сравнимо ниво на 
ефективност по отношение на 
измерването, докладването и проверката 
и намаляването на емисиите на метан в 
сектора на енергетиката. Тези 
делегирани актове се приемат в 
съответствие с процедурата , 
посочена в член 31.

Or. en

Обосновка

ЕС зависи от внос за 70 % от потреблението си на антрацитни и черни въглища, 97 % 
от потреблението си на нефт и 90 % от потреблението си на газ от изкопаеми 
източници. Следователно е необходимо приложното поле да бъде разширено, за да се 
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гарантира, че спрямо вносителите се прилагат равностойни разпоредби относно 
мониторинга, докладването и проверката, откриването и отстраняването на 
течове, изпускането в атмосферата и изгарянето във факел и т.н. По 
целесъобразност вносителите могат да разчитат на алтернативни мерки, 
съпоставими по отношение на ефективността, когато държавата е постигнала 
регулаторна еквивалентност чрез процес на одобрение, управляван от Комисията.  
Такава гъвкавост може да разреши проблемите, свързани със съответствието с 
правилата на СТО.

Изменение 994
Мария Спираки

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 2а. За целите на изпълнението 
на посочените в параграф 1 
задължения, вносителят може да 
бъде представляван от представител. 
В случай, че вносителят не е 
установен на митническата 
територия на Съюза, определянето 
на представител е задължително.

Or. en

Изменение 995
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че Комисията установи, че 
постигнатият напредък в 
намаляването на емисиите на метан 
в енергийния сектор не е достатъчен, 
тя ще извърши оценка на 
въздействието във връзка с 
обвързването на вноса на изкопаеми 
горива в Съюза със спазването на 
регламентите на ЕС относно 
мониторинга, докладването и 
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проверката, откриването и 
отстраняването на течове и 
правилата за изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел, 
приложими по цялата верига на 
производство и доставки, и ще 
направи предложения за по-
нататъшни действия.

Or. cs

Изменение 996
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За изпълнението на 
задълженията, посочени в параграф 1, 
вносителят може да бъде 
представляван от представител. В 
случай че вносителят не е установен 
на митническата територия на 
Съюза, назначаването на 
представител е задължително.

Or. en

Обосновка

Необходим е допълнителен параграф, за да се даде възможност на вносителите, 
които не са установени в Съюза, да спазват изискванията за докладване, предвидени в 
настоящия регламент.

Изменение 997
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Мария Спираки, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Вносителят може да използва 
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представител за изпълнение на 
задълженията, изброени в параграф 1; 
ако обаче вносителят не е установен 
на митническата територия на 
Съюза, се изисква назначаването на 
представител.

Or. en

Изменение 998
Гюнтер Зидл, Мария Арена , Тимо Вьолкен

Предложение за регламент
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Конкретни изисквания по отношение 
на вносителя 

1. Изискванията за измерването, 
докладването и проверката, 
откриването и отстраняването на 
течове, както и изпускането в 
атмосферата и изгарянето във факел, 
установени в глави 3 и 4, се прилагат 
за цялата верига на стойността от 
точката на производство до 
крайното разпределение в 
съответствие с [корпоративната 
дължима грижа за устойчивост]. 
Вносителите на нефт, газ и въглища 
или производните им продукти 
гарантират съответствието на 
всички внесени продукти с мерките, 
определени в глави 3 и 4.
2. Вносителите от държави с 
регулаторна еквивалентност и 
гаранции за произход подлежат на 
дерогация от параграф 1.
3. Дерогации се предоставят от 
Комисията след подаване на 
заявление от вносителя и след оценка 
от страна на Комисията на 
приложимостта и 
продължителността на дерогацията, 
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като се взема предвид 
ефективността на мерките за 
мониторинг и намаляване на 
емисиите на метан от сегментите 
от веригата на доставки, свързани с 
вноса, в сравнение с тези, приложими 
в рамките на Съюза, както и 
съответствието и правоприлагането.
До 31 декември 2024 г. Комисията 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 31 за допълване на настоящия 
регламент чрез уточняване на 
процедурите за подаване на заявление 
за дерогация и специфичните 
изисквания за доказване на 
регулаторна еквивалентност, 
включително за определяне на 
необходимата роля на IMEO, за да се 
гарантира контролът на качеството 
в процеса на сертифициране.
4. Държавите членки гарантират, че 
вносителите, които пускат на пазара 
нефт и газ или продуктите, получени 
от тях, на тяхна територия, спазват 
разпоредбите на настоящия член и 
определят прогресивни санкции за 
нарушения, като вземат предвид 
необходимостта от предварително 
възпиране на нарушенията.
5. Компетентните органи в 
държавите членки извършват 
редовни проверки, за да проверят 
спазването на настоящия член, 
посредством проверки на документи и 
проверка от независима трета 
страна, в съчетание с други методи, 
като например оптично изобразяване 
на газ.
6. Комисията приема делегиран акт 
до 31 декември 2024 г. в съответствие 
с член 31, за да определи подробните 
елементи на механизма за прилагане и 
неговото функциониране.

Or. en
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Изменение 999
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Вносители

1. Операторите, изнасящи нефт и газ 
за ЕС, трябва да докажат, че:
а) наблюдават и докладват, както е 
посочено в член 12;
б) предприемат всички мерки, с които 
разполагат, за да предотвратят и 
сведат до минимум емисиите на 
метан при своите операции, както е 
посочено в член 13;
в) прилагат програма за откриване и 
отстраняване на течове, както е 
посочено в член 14;
г) прилагат ограничения за 
изпускането в атмосферата и 
изгарянето във факел, посочени в 
член 15;
д) предприемат всички мерки, с които 
разполагат, за да предотвратят и 
сведат до минимум емисиите на 
метан при експлоатацията си с оглед 
постигане на целта за интензитет 
на метана значително под 0,20 %;
2. Вносителите на нефт, газ и 
въглища спазват мерките, 
приложими за операторите и 
операторите на мини, посочени в 
глави 3 и 4.
3. Вносителите, които могат да 
докажат алтернативни мерки, 
равностойни по ефективност или 
дейност в юрисдикции с регулаторна 
еквивалентност, отговарят на 
условията за дерогация след одобрение 
от Комисията.
4. Комисията приема делегиран акт в 
съответствие с член 31 за допълване 
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на настоящия регламент с 
критериите за допустимост, 
изискванията за доказване и 
условията за дерогация по параграф 2.

Or. en

Обосновка

Нормата за интензитет на емисиите, предложена за член 13, се прилага и за внасяния 
газ. Това означава, че стандартът обхваща целия газ, потребяван в ЕС, както 
местно, така и вносен. Това може да се постигне чрез добавяне на задължение за 
всички доставчици на газ в ЕС да закупуват газ с интензивност на емисиите не повече 
от 0,20 %.

Изменение 1000
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
съдържаща информацията, която ѝ е 
предоставена съгласно член 27 и член 
12, параграф 11, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 4, член 20, параграф 
7, член 23, параграф 2 и член 25, 
параграф 5.

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
организирана най-малкото по 
държави, дружества и внесени 
количества газ, въглища и нефт, 
съдържаща информацията, която ѝ е 
предоставена съгласно член 27 и 
член 12, параграф 11, член 16, 
параграф 3, член 18, параграф 4, 
член 20, параграф 7, член 23, параграф 2 
и член 25, параграф 5.

Or. en

Изменение 1001
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
съдържаща информацията, която ѝ е 
предоставена съгласно член 27 и член 
12, параграф 11, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 4, член 20, параграф 
7, член 23, параграф 2 и член 25, 
параграф 5.

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
съдържаща информацията, която ѝ е 
предоставена съгласно член 27 и 
член 12, параграф 11, член 16, 
параграф 3, член 18, параграф 4, 
член 20, параграф 7, член 23, параграф 2 
и член 25, параграф 5 и в която се 
уточняват държавите, дружествата 
и внесените количества газ, въглища 
и нефт.

Or. en

Изменение 1002
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
съдържаща информацията, която ѝ е 
предоставена съгласно член 27 и член 
12, параграф 11, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 4, член 20, параграф 
7, член 23, параграф 2 и член 25, 
параграф 5.

1. До … [18 месеца след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава и поддържа база 
данни за прозрачност за метана, 
организирана по държави, дружества 
и внесени количества газ, въглища и 
нефт, съдържаща информацията, която 
ѝ е предоставена съгласно член 27 и 
член 12, параграф 11, член 16, 
параграф 3, член 18, параграф 4, 
член 20, параграф 7, член 23, параграф 2 
и член 25, параграф 5.

Or. en

Изменение 1003
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен посочената в параграф 1 
информация базата данни включва 
следната следното:

заличава се

а) списък на държавите, където се 
произвежда енергия от изкопаеми 
енергоизточници и се изнася за Съюза;
б) за всяка държава посочена в буква 
а) — информация по следните 
въпроси:
i) дали има въведени задължителни 
регулаторни мерки относно емисиите 
на метан в сектора на енергетиката, 
обхващащи определените в 
настоящия регламент елементи 
относно измерването, докладването и 
проверката, както и намаляването на 
емисиите на метан в сектора на 
енергетиката;
ii) дали е подписала Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата;
iii) дали предоставя национални 
инвентаризации в съответствие с 
изискванията на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата, когато е приложимо;
iv) дали представените в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата национални 
инвентаризации включват 
направление 3 за докладване на 
емисиите на метан, когато е 
приложимо;
v) количеството на емисиите на 
метан в сектора на енергетиката 
според националните 
инвентаризации, представени 
съгласно Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата, 
когато е приложимо, и дали данните 
са били подложени на независима 
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проверка;
vi) списък на дружествата, изнасящи 
енергия от изкопаеми 
енергоизточници в Съюза;
vii) списък на вносителите на енергия 
от изкопаеми енергоизточници в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Европейският съюз покрива 80-90% от своето търсене на суров нефт и природен газ 
от внос. Приложното поле на правото на ЕС не обхваща производителите от трети 
държави, включително задължението за измерване и докладване на емисиите на 
метан.  Задължението за предоставяне на данни за дружествата от ЕС, 
осъществяващи внос, среща трудности в случаите, когато правната рамка на 
държавата, от която идва вносът, е различна от правната рамка на ЕС и 
вносителят не може да получи необходимата информация. Тъй като настоящият 
параграф ще предизвика сериозни опасения за сигурността на доставките, ние 
предлагаме заличаване.

Изменение 1004
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали има въведени задължителни 
регулаторни мерки относно емисиите на 
метан в сектора на енергетиката, 
обхващащи определените в настоящия 
регламент елементи относно 
измерването, докладването и 
проверката, както и намаляването на 
емисиите на метан в сектора на 
енергетиката;

i) дали има въведени задължителни 
регулаторни мерки относно емисиите на 
метан в сектора на енергетиката, 
обхващащи определените в настоящия 
регламент елементи относно 
измерването, докладването и 
проверката, както и намаляването на 
емисиите на метан в сектора на 
енергетиката, и дали тези мерки са 
достатъчни;

Or. cs

Изменение 1005
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел, Гюнтер Зидл
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ии а) дали е подписала Глобалния 
ангажимент за метана;

Or. en

Изменение 1006
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик, 
Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали е подписала Глобалния 
ангажимент за метана?

Or. en

Изменение 1007
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Не по-късно от [12 месеца след 
влизането в сила на регламента] 
Комисията публикува доклад за 
оценка на всички налични данни за 
количествено определяне на емисиите 
по отделните вериги на доставки на 
газ, потребяван в Съюза, като 
процент от доставения газ, 
включително за внос, от точката на 
производство през потреблението.

Or. en
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Изменение 1008
Гюнтер Зидл, Йенс Гайер, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До … [две години след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава глобален инструмент 
за мониторинг на метана, който се 
основава на спътникови данни и данни 
от няколко сертифицирани доставчици 
на данни и услуги, включително 
компонента „Коперник“ на 
космическата програма на ЕС.

До … [две години след датата на 
влизане в сила на Регламента] 
Комисията създава глобален инструмент 
за мониторинг на метана, който се 
основава на спътникови данни и данни 
от няколко сертифицирани доставчици 
на данни и услуги, включително 
компонента „Коперник“ на 
космическата програма на ЕС и на 
Европейската агенция за околна 
среда.

Or. en

Изменение 1009
Гюнтер Зидл, Йенс Гайер, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и коригиращите 
действия.

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и, ако е необходимо, 
предлага техническа подкрепа, за да 
осигури бързи коригиращи действия. 
Предупреждението се публикува и 
свързва с последващи действия на 
уебсайта на Европейската комисия.

Or. en
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Изменение 1010
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел, Гюнтер Зидл

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и коригиращите 
действия.

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и коригиращите 
действия. Тя предлага техническа 
подкрепа, за да гарантира бързи 
коригиращи действия, когато е 
необходимо.

Or. en

Изменение 1011
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и коригиращите 
действия.

2. Инструментът предоставя 
информация за двустранните диалози на 
Комисията във връзка с политиките и 
мерките по отношение на емисиите на 
метан. Когато инструментът установи 
нов голям източник на емисии, 
Комисията уведомява съответната 
държава с оглед на насърчаването на 
осведомеността и, ако е необходимо, 
предлага техническа подкрепа, за да 
осигури бързи коригиращи действия.

Or. en
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Изменение 1012
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
правила относно санкциите, 
приложими при нарушения на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, и вземат предвид всички 
необходими мерки, за да осигурят 
прилагането на санкциите.

1. Държавите членки:

Or. en

Изменение 1013
Гюнтер Зидл, Мария Арена , Йенс Гайер

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
правила относно санкциите, приложими 
при нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат предвид 
всички необходими мерки, за да 
осигурят прилагането на санкциите.

1. Държавите членки определят 
правила относно санкциите, приложими 
при нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат предвид 
всички необходими мерки, за да 
осигурят прилагането на санкциите, 
включително на принципа 
замърсителят плаща.

Or. en

Изменение 1014
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел, Гюнтер Зидл

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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a) определят правила относно 
санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат 
предвид всички необходими мерки, за 
да осигурят прилагането на 
санкциите.

Or. en

Изменение 1015
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел, Гюнтер Зидл

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантиране, че националните 
регулаторни органи (НРО) имат 
адекватен достъп до данните за 
емисиите на метан, за предпочитане 
пряк неограничен достъп до всички 
данни, докладвани на МКИК, или поне 
до всички данни, отнасящи се до 
субекти, извършващи дейност в 
законоустановената област на 
тяхната компетентност. При 
предоставянето на такъв достъп 
данните трябва да бъдат проследими, 
надеждни, свързани с пътищата, 
потоците и субектите, съгласувани в 
международен план и навременни.

Or. en

Изменение 1016
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи и 

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи, 
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могат да включват: сравними в рамките на целия ЕС, и 
могат да включват:

Or. en

Изменение 1017
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи и 
могат да включват:

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи и 
да включват:

Or. en

Изменение 1018
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи и 
могат да включват:

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни и съразмерни и могат да 
включват:

Or. en

Изменение 1019
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) глоби, пропорционални на a) глоби, пропорционални на 
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щетите върху околната среда, като 
размерът на тези глоби се изчислява по 
такъв начин, че да се гарантира, че те 
ефективно лишават нарушителите от 
икономическите облаги, произтичащи 
от извършените от тях нарушения, и 
постепенно увеличаване на размера на 
тези глоби за повтарящи се сериозни 
нарушения;

щетите върху околната среда и на 
въздействието върху безопасността 
за хората и общественото здраве, 
като размерът на тези глоби се 
изчислява по такъв начин, че да се 
гарантира, че те ефективно лишават 
нарушителите от икономическите 
облаги, произтичащи от извършените от 
тях нарушения, и постепенно 
увеличаване на размера на тези глоби за 
повтарящи се или многократни 
нарушения;

Or. en

Изменение 1020
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1– буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) глоби, пропорционални на 
щетите върху околната среда, като 
размерът на тези глоби се изчислява по 
такъв начин, че да се гарантира, че те 
ефективно лишават нарушителите от 
икономическите облаги, произтичащи 
от извършените от тях нарушения, и 
постепенно увеличаване на размера на 
тези глоби за повтарящи се сериозни 
нарушения;

a) глоби, пропорционални на 
щетите върху околната среда, като 
размерът на тези глоби се изчислява по 
такъв начин, че да се гарантира, че те 
ефективно лишават нарушителите от 
икономическите облаги, произтичащи 
от извършените от тях нарушения, и 
постепенно увеличаване на размера на 
тези глоби за повтарящи се или 
многократни нарушения;

Or. en

Изменение 1021
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) периодични финансови санкции, 
които да принудят операторите да 

б) периодични финансови санкции, 
които да принудят операторите да 
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преустановят установено нарушение, да 
се съобразят с решение, с което се 
разпореждат коригиращи действия или 
коригиращи мерки, да предоставят 
информация или да се подложат на 
инспекция, според случая.

преустановят установено нарушение, да 
се съобразят с решение, с което се 
разпореждат коригиращи действия или 
коригиращи мерки, да предоставят 
информация или да се подложат на 
инспекция, според случая; както и

Or. en

Изменение 1022
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) спиране на действието на 
разрешението за пускане на пазара на 
нефт, газ или въглища.

Or. en

Изменение 1023
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) спиране на действието на 
разрешението за пускане на пазара на 
нефт, газ или въглища.

Or. en

Изменение 1024
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за правилата относно 
санкциите до [3 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за правилата относно 
санкциите до [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Or. en

Изменение 1025
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за правилата относно 
санкциите до [3 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за правилата относно 
санкциите до [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Or. en

Изменение 1026
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват Държавите членки уведомяват 
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Комисията за правилата относно 
санкциите до [3 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Комисията за правилата относно 
санкциите до [12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент]. 
Освен това държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
всички последващи изменения, 
засягащи тези правила.

Or. en

Изменение 1027
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На санкции подлежат най-
малко следните нарушения:

заличава се

а) неоказване на необходимото 
съдействие на компетентните или 
проверяващите органи от страна на 
операторите или операторите на 
мини, за да се позволи или улесни 
изпълнението на техните задачи в 
съответствие с настоящия 
регламент;
б) неизвършване от страна на 
операторите или операторите на 
мини на действията, определени в 
доклада от инспекциите, посочен в 
член 6;
в) непредставяне от страна на 
операторите или операторите на 
мини на доклади за емисиите на 
метан съгласно изискването на 
настоящия регламент, включително 
декларацията от проверката, 
издадена от независими проверяващи 
органи в съответствие с членове 8 и 
9;
г) неизвършване от страна на 
операторите на преглед за откриване 
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и отстраняване на течове в 
съответствие с член 14;
д) неизвършване от страна на 
операторите на ремонт или замяна 
на компоненти, непродължаване на 
прегледа на компоненти и 
нерегистрирането на течове в 
съответствие с член 14;
е) непредставяне от страна на 
операторите на доклад в 
съответствие с член 14;
ж) изпускане в атмосферата или 
изгаряне във факел от оператори или 
оператори на мини, с изключение на 
ситуациите, предвидени в членове 15, 
22 и 26, според случая:
з) планово изгаряне във факел от 
оператори:
и) неспособност на операторите или 
операторите на мини да докажат 
необходимостта да изберат 
изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел и да докажат 
необходимостта да изберат изгаряне 
във факел вместо обратно 
нагнетяване в пластовете, използване 
на място или изпращане на метана 
на пазара в случай на оператори или 
използване или намаляване на 
емисиите в случай на оператори на 
мини в съответствие с членове 15, 22 
и 26;
й) неуведомяване или недокладване от 
страна на операторите или 
операторите на мини на събития по 
изпускане в атмосферата и изгаряне 
във факел в съответствие с членове 
16, 23 и 26, според случая;
к) използване на факелни тръби или 
съоръжения за изгаряне в нарушение 
на изискванията, определени в член 
17;
л) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с член 27 и 
приложение VIII.
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Or. en

Обосновка

Считаме предложената разпоредба за прекалено подробна и поради това 
препоръчваме заличаването ѝ. Вместо това считаме, че прилагането на член 30, 
параграф 1 от предложения регламент е достатъчно.

Изменение 1028
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) операторът или 
предприятието не е представил 
доклад за емисиите на метан в 
съответствие с член 12;

Or. cs

Изменение 1029
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с член 27 и 
приложение VIII.

л) неспазване от страна на 
вносителите на глави 3 и 4.

Or. en

Изменение 1030
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) неосигуряване от страна на 
вносителите на мониторинг и 
докладване, на откриване и 
отстраняване на течове и на спазване 
на забраната за планово изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел в 
съответствие с член 27.

Or. en

Изменение 1031
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с член 27, 
параграф 1, буква а) (нов);

Or. en

Изменение 1032
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) неосигуряване от страна на 
вносителите на мониторинг и 
докладване, на откриване и 
отстраняване на течове и на спазване 
на забраната за планово изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел в 
съответствие с член 27а;

Or. en
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Изменение 1033
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) неосигуряване от страна на 
вносителите на мониторинг и 
докладване, на откриване и 
отстраняване на течове и на спазване 
на забраната за планово изпускане в 
атмосферата и изгаряне във факел в 
съответствие с член 27 (нов);

Or. en

Изменение 1034
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с член 27, 
параграф 1, буква а) (нов);

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира по-равнопоставени условия на конкуренция 
между производителите от Съюза, за които се прилагат изискванията на 
Регламента, и тези от трети държави. Задълженията за докладване, които се 
прилагат за вносителите, и свързаните с тях санкции изискват значително засилване.

Изменение 1035
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
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Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с 
независима оценка на 
съответствието, извършена от 
проверяващ орган.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира по-равнопоставени условия на конкуренция 
между производителите от Съюза, за които се прилагат изискванията на 
Регламента, и тези от трети държави. Задълженията за докладване, които се 
прилагат за вносителите, и свързаните с тях санкции изискват значително засилване.

Изменение 1036
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква л б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) непредоставяне от страна на 
вносителите на информацията, 
изисквана в съответствие с 
независима оценка на 
съответствието, извършена от 
проверяващ орган.

Or. en

Изменение 1037
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки вземат 
предвид най-малко следните 
ориентировъчни критерии за 
налагането на санкции, когато е 
целесъобразно:

заличава се

а) продължителността или 
временните ефекти, естеството и 
тежестта на нарушението;
б) всяко действие, предприето от 
предприятие, оператор или оператор 
на мина за своевременно намаляване 
или коригиране на вредата;
в) дали нарушението е извършено 
умишлено, или поради небрежност;
г) всички предишни нарушения, 
извършени от предприятието, 
оператора или оператора на мина;
д) реализираните финансови ползи 
или избегнатите загуби — пряко или 
косвено — от предприятието, 
оператора или оператора на мина 
вследствие на нарушението, ако са 
налични съответните данни;
е) размерът на предприятието, 
оператора или оператора на мина;
ж) степента на сътрудничество с 
органа;
з) начина, по който нарушението е 
станало известно на органа, по-
специално дали и до каква степен 
операторът своевременно е уведомил 
за нарушението;
и) всеки друг утежняващ или 
смекчаващ фактор, приложим за 
обстоятелствата по случая.

Or. en

Обосновка

Считаме предложената разпоредба за прекалено подробна и поради това 
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препоръчваме заличаването ѝ. Вместо това считаме, че прилагането на член 30, 
параграф 1 от предложения регламент е достатъчно.

Изменение 1038
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) начина, по който нарушението е 
станало известно на органа, по-
специално дали и до каква степен 
операторът своевременно е уведомил за 
нарушението;

з) начина, по който нарушението е 
станало известно на органа, по-
специално дали операторът 
своевременно е уведомил за 
нарушението и ако да, до каква степен;

Or. cs

Изменение 1039
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки публикуват 
ежегодно информация за вида и 
размера на санкциите, наложени 
съгласно настоящия регламент, 
нарушенията и операторите, на 
които са наложени санкции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Официалните решения относно правните нарушения са публични, поради което не 
подкрепяме въвеждането на друга разпоредба, която може да доведе до 
допълнителна административна тежест.

Изменение 1040
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Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки публикуват 
ежегодно информация за вида и размера 
на санкциите, наложени съгласно 
настоящия регламент, нарушенията и 
операторите, на които са наложени 
санкции.

5. Държавите членки публикуват 
ежегодно информация за вида и размера 
на санкциите, наложени съгласно 
настоящия регламент, и в 
съответствие със санкциите, 
определени в [изменените разпоредби 
за опазването на околната среда със 
средствата на наказателното право], 
нарушенията и операторите, на които са 
наложени санкции.

Or. en

Изменение 1041
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки публикуват 
ежегодно информация за вида и размера 
на санкциите, наложени съгласно 
настоящия регламент, нарушенията и 
операторите, на които са наложени 
санкции.

5. Държавите членки публикуват 
ежегодно информация за вида и размера 
на санкциите, наложени съгласно 
настоящия регламент, нарушенията и 
операторите, на които са наложени 
санкции, в съответствие с правилата 
за публикуване на докладите, 
посочени в член 5, параграф 4.

Or. cs

Изменение 1042
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В срок от 12 месеца от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент Комисията, посредством 
актове за изпълнение, приема такса 
за операторите и операторите на 
мини за всеки тон емитиран метан и 
определя условията за нейното 
събиране. Постъпилите приходи 
представляват външни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 и се разпределят 
за програмата LIFE и за функция 7 от 
многогодишната финансова рамка 
(Европейска публична 
администрация) за покриване на 
разходите по прилагането на 
настоящия регламент. Таксата 
допълва санкциите, налагани от 
държавите членки при нарушения по 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 32, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1043
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 5, член 22, параграф 3 и член 
27, параграф 1, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... [датата на влизане в сила 
на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 5 [списъкът се допълва след 
изясняването на всички членове], се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1044
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
Регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 5, член 22, параграф 3 и член 
27, параграф 1, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... [датата на влизане в сила 
на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 22, 
параграф 3, се предоставя на Комисията 
за срок от пет години, считано от ... 
[датата на влизане в сила на 
Регламента].

Or. en

Обосновка

Според основната цел на настоящия регламент емисиите на метан от енергийния 
сектор почти ще бъдат прекратени до 2030 г.

Изменение 1045
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 5, член 22, 
параграф 3 и член 27, параграф 1, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 22, параграф 3 може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
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действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 1046
Адам Ярубас

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5, член 22, параграф 3 
и член 27, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5 и член 27, 
параграф 1, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Посоченият срок може да 
се удължи с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 1047
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5, член 22, параграф 3 
и член 27, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5 и член 27, 
параграф 1, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
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Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Посоченият срок може да 
се удължи с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложените промени в член 22, параграф 3.

Изменение 1048
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5, член 22, параграф 3 
и член 27, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 22, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en

Изменение 1049
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Комитета за Енергийния съюз, създаден 
с член 44 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

1. Комисията се подпомага от 
Комитета по изменението на климата, 
създаден с член 44 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Or. en

Изменение 1050
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 32– параграф 2
Предложение за регламент
Член 32– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 1051
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки пет години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно оценката на 
настоящия регламент и, ако е 
целесъобразно, представя 
законодателни предложения за 
изменение на Регламента. Докладите 
се публикуват.

1. До 1 януари 2026 г. и на всеки 
три години след това Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно оценката на 
настоящия регламент. Докладите на 
Комисията могат да бъдат 
придружени от законодателни 
предложения, когато това е 
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целесъобразно. Докладите се 
публикуват.

Or. en

Изменение 1052
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки пет години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно оценката на 
настоящия регламент и, ако е 
целесъобразно, представя 
законодателни предложения за 
изменение на Регламента. Докладите се 
публикуват.

1. Като започва от 2030 г., на 
всеки пет години Комисията представя 
на Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно оценката на настоящия 
регламент и, ако е целесъобразно, 
представя законодателни предложения 
за изменение на Регламента. Докладите 
се публикуват.

Or. en

Обосновка

Въз основа на разпоредбите за измерване, докладване и намаляване на емисиите 
съществена информация и резултати могат да се очакват едва от 2030 г.

Изменение 1053
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 33 – алинея 2 а (нова)
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 31 декември 2029 г. или по-
рано, в случай че Комисията прецени, 
че са налице достатъчно 
доказателства, Комисията разглежда 
прилагането на настоящия член, 
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като взема предвид по-специално:
a) докладването на разполагаемите 
данни за емисиите на метан, събрани 
в рамките на глобалния инструмент 
за мониторинг на метан, посочен в 
член 29;
б) анализ на данните за емисиите на 
метан, извършен от МКИК;
в) информация относно мониторинга, 
докладването, проверката и мерките 
за намаляване на емисиите на 
оператори, които се намират извън 
Съюза и от които се внася енергия в 
Съюза;както и
(г) сигурността на доставките и 
последиците за еднаквите условия на 
конкуренция в случай на възможни 
допълнителни задължения, 
включително задължителни мерки 
като стандарти или цели по 
отношение на емисиите на метан, 
като нефтеният, газовият и 
въглищният сектор се разглеждат 
поотделно.

Or. en

Изменение 1054
Гюнтер Зидл, Йенс Гайер, Мария Арена 

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 31 декември 2024 г. 
Комисията следва да създаде база 
данни с целия набор от подходящи 
модерни технологии с количествено 
определена минимална граница на 
откриване и с достоверна вероятност 
за откриване на източници на емисии 
на метан, включително на течове и 
непреднамерено изпускане в 
атмосферата. Тази база данни следва 
да се основава на и да бъде 
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разширявана, за да обхване в бъдеще 
разработените иновативни 
технологии, и да се актуализира и 
публикува ежегодно.

Or. en

Изменение 1055
Йенс Гайер, Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Роберт Хайшел, Гюнтер Зидл

Предложение за регламент
Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
2а. До 31 декември 2024 г. Комисията 
следва да създаде база данни с целия 
набор от подходящи модерни 
технологии с количествено 
определена минимална граница на 
откриване и с достоверна вероятност 
за откриване на източници на емисии 
на метан, включително на течове и 
непреднамерено изпускане в 
атмосферата. Тази база данни се 
разширява, за да обхване предстоящи 
разработени иновативни технологии, 
и се актуализира и публикува 
ежегодно.

Or. en

Изменение 1056
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
Регламент (ЕС) 2019/942
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 15 на Регламент (ЕС) 2019/942 
на Европейския парламент и на 
Съвета се добавя следният параграф 

заличава се
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5:
„5. На всеки три години ACER 
определя и прави публично достъпен 
набор от показатели и съответните 
базови стойности за сравнение на 
единичните инвестиционни разходи, 
свързани с измерването, докладването 
и намаляването на емисиите на 
метан за съпоставими проекти. Тя 
издава препоръки относно 
показателите и базовите стойности 
за единичните инвестиционни 
разходи за спазване на задълженията 
съгласно [настоящия регламент] в 
съответствие с член 3 от 
[настоящия регламент]..“

Or. en

Изменение 1057
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Графици за откриване и отстраняване 
на течове и за наблюдение

Графици за отстраняване и наблюдение

Or. en

Изменение 1058
Мик Уолас, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Приложение I – подзаглавие 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Or. en

Изменение 1059
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка i
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвентаризация и идентификация 
на всички компоненти, които са били 
проверени,

i) инвентаризация и идентификация 
на съответните компоненти, които са 
били проверени

Or. en

Изменение 1060
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии с нива, равни на праговете по 
член 14 или по-големи от тях — 
посочване дали по време на прегледа за 
LDAR е предприето отстраняване на 
теч, и ако не е, поради каква причина, 
като се вземат предвид изискванията 
относно това кои елементи могат да 
бъдат взети предвид при забавяне на 
отстраняването съгласно член 14, 
параграф 4,

Or. en

Изменение 1061
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Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии — посочване дали по време на 
прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

Or. en

Изменение 1062
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива 17 грама на час или повече 
— посочване дали по време на прегледа 
за LDAR е предприето отстраняване на 
теч, и ако не е, поради каква причина, 
като се вземат предвид изискванията 
относно това кои елементи могат да 
бъдат взети предвид при забавяне на 
отстраняването съгласно член 14, 
параграф 4,

Or. en

Изменение 1063
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос
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Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части или 
повече — посочване дали по време на 
прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 2 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, като се вземат 
предвид изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

Or. en

Обосновка

Считаме, че предложението ще доведе до ненужна административна тежест.

Изменение 1064
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива 3 килограма на час или 
повече — посочване дали по време на 
прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

Or. en
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Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1065
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — посочване дали по време 
на прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива 3 килограма на час или 
повече — посочване дали по време на 
прегледа за LDAR е предприето 
отстраняване на теч, и ако не е, поради 
каква причина, като се вземат предвид 
изискванията относно това кои 
елементи могат да бъдат взети предвид 
при забавяне на отстраняването 
съгласно член 14, параграф 4,

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1066
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии с нива, равни на праговете по 
член 14 или по-големи от тях — 
график на планираното отстраняване на 
теч, като се посочва планираната дата на 
отстраняване,

Or. en

Изменение 1067
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

Or. en

Изменение 1068
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части или 
повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 2 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,
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Or. en

Изменение 1069
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 17 грама на час или 
повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

Or. en

Изменение 1070
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 3 килограма на час или 
повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.
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Изменение 1071
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 3 килограма на час или 
повече — график на планираното 
отстраняване на теч, като се посочва 
планираната дата на отстраняване,

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1072
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) по отношение на компоненти, 
за които по време на някой от 
предишните прегледи на LDAR е 
установено, че са източник на по-
малко от 500 милионни части, но за 
които по време на наблюдението след 
LDAR е установено, че са източник на 
500 милионни части или повече — да 
се провери дали размерът на загубата 
на метан се е променил, да се посочи 
дали отстраняването на теча е 
извършено незабавно и ако не е, 

заличава се
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поради каква причина (съгласно точка 
iii), и да се планира график за 
отстраняване на теча, в който се 
посочва планираната дата на 
отстраняване.

Or. en

Изменение 1073
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 
милионни части, но за които по време 
на наблюдението след LDAR е 
установено, че са източник на 500 
милионни части или повече — да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на емисии с нива под 
праговете по член 14, но за които по 
време на наблюдението след LDAR е 
установено, че са източник на емисии с 
нива, равни на тези прагове или по-
големи от тях — да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

Or. en

Изменение 1074
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение
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v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 милионни 
части, но за които по време на 
наблюдението след LDAR е установено, 
че са източник на 500 милионни части 
или повече — да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на метан с нива по-малко от 
3 килограма на час, но за които по 
време на наблюдението след LDAR е 
установено, че са източник на метан с 
нива 3 килограма на час или повече — 
да се провери дали размерът на загубата 
на метан се е променил, да се посочи 
дали отстраняването на теча е 
извършено незабавно и ако не е, поради 
каква причина (съгласно точка iii), и да 
се планира график за отстраняване на 
теча, в който се посочва планираната 
дата на отстраняване.

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1075
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 милионни 
части, но за които по време на 
наблюдението след LDAR е установено, 
че са източник на 500 милионни части 
или повече — да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на метан с нива по-малко от 
3 килограма на час, но за които по 
време на наблюдението след LDAR е 
установено, че са източник на метан с 
нива 3 килограма на час или повече — 
да се провери дали размерът на загубата 
на метан се е променил, да се посочи 
дали отстраняването на теча е 
извършено незабавно и ако не е, поради 
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причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

каква причина (съгласно точка iii), и да 
се планира график за отстраняване на 
теча, в който се посочва планираната 
дата на отстраняване.

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1076
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 милионни 
части, но за които по време на 
наблюдението след LDAR е установено, 
че са източник на 500 милионни части 
или повече — да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 милионни 
части, но за които по време на 
наблюдението след LDAR е установено, 
че са източник на метан с нива 17 
грама на час или повече — да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

Or. en

Изменение 1077
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
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Приложение І – параграф 2 – точка v
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 500 милионни 
части, но за които по време на 
наблюдението след LDAR е установено, 
че са източник на 500 милионни части 
или повече — да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно и ако не е, поради каква 
причина (съгласно точка iii), и да се 
планира график за отстраняване на теча, 
в който се посочва планираната дата на 
отстраняване.

v) по отношение на компоненти, за 
които по време на някой от предишните 
прегледи на LDAR е установено, че са 
източник на по-малко от 2 500 
милионни части, но за които по време 
на наблюдението след LDAR е 
установено, че са източник на 2 500 
милионни части или повече — да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, да се посочи дали 
отстраняването на теча е извършено 
незабавно, и да се планира график за 
отстраняване на теча, в който се посочва 
планираната дата на отстраняване.

Or. en

Изменение 1078
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии с нива, равни на праговете по 
член 14 или по-големи от тях — 
резултатите от наблюдението след 
отстраняването на теча, за да се провери 
дали е успешно отстранен

Or. en

Изменение 1079
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии — резултатите от наблюдението 
след отстраняването на теча, за да се 
провери дали е успешно отстранен

Or. en

Изменение 1080
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части или 
повече — резултатите от наблюдението 
след отстраняването на теча, за да се 
провери дали е успешно отстранен

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 2 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

Or. en

Изменение 1081
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
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метан с нива от 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

метан с нива от 17 грама на час или 
повече — резултатите от наблюдението 
след отстраняването на теча, за да се 
провери дали е успешно отстранен

Or. en

Изменение 1082
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

iii) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива от 3 килограма на час или 
повече — резултатите от наблюдението 
след отстраняването на теча, за да се 
провери дали е успешно отстранен

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1083
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на компоненти, за iii) по отношение на компоненти, за 
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които е установено, че са източник на 
метан с нива от 500 милионни части 
или повече — резултатите от 
наблюдението след отстраняването на 
теча, за да се провери дали е успешно 
отстранен

които е установено, че са източник на 
метан с нива от 3 килограма на час или 
повече — резултатите от наблюдението 
след отстраняването на теча, за да се 
провери дали е успешно отстранен

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1084
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, 
за които е установено, че са източник 
на метан с нива по-малки от 500 
милионни части — резултатите от 
наблюдението след LDAR, за да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, и препоръка, 
която се основава на констатациите.

заличава се

Or. en

Изменение 1085
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 500 милионни 
части — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 2 500 
милионни части — резултатите от 
наблюдението след LDAR, за да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, и препоръка, която 
се основава на констатациите.

Or. en

Изменение 1086
Мартин Хойсик, Асгер Кристенсен, Улрике Мюлер, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 500 
милионни части — резултатите от 
наблюдението след LDAR, за да се 
провери дали размерът на загубата на 
метан се е променил, и препоръка, която 
се основава на констатациите.

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
емисии с нива под праговете по член 
14 — резултатите от наблюдението след 
LDAR, за да се провери дали размерът 
на загубата на метан се е променил, и 
препоръка, която се основава на 
констатациите.

Or. en

Изменение 1087
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 500 милионни 
части — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 17 грама на 
час — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
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променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

Or. en

Изменение 1088
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 500 милионни 
части — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 3 килограма 
на час — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1089
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 5 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 500 милионни 

iv) по отношение на компоненти, за 
които е установено, че са източник на 
метан с нива по-малки от 3 килограма 
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части — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

на час — резултатите от наблюдението 
след LDAR, за да се провери дали 
размерът на загубата на метан се е 
променил, и препоръка, която се 
основава на констатациите.

Or. en

Обосновка

С предложените разпоредби относно изискванията за LDAR се въвежда стандарт за 
концентрация (500 pmm), който би задължил операторите да използват специфичен 
метод и технология и не би допускал алтернативи. Предложеният праг от 3 kg/h въз 
основа на масовия дебит гарантира интегрирането на широк спектър от технологии, 
които ще позволят провеждането на проучванията за LDAR.

Изменение 1090
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобряване на непрекъснато 
наблюдение
За целите на одобрението от 
компетентните органи на 
използването на системи за 
непрекъснато наблюдение съгласно 
член 14 от настоящия регламент, 
операторите трябва да предоставят 
следното:
i) информацията за производителя на 
устройството за непрекъснато 
наблюдение;
ii) възможностите за откриване на 
течове, надеждността и 
ограниченията на системата за 
непрекъснато наблюдение, 
включително, но не само, 
способността за откриване на 
конкретни течове или места, 
ограничения за откриването и 
евентуални ограничения за 
използването, както и поддържащи 
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данни;
iii) описание на мястото, времето и 
начина на използване на системата за 
непрекъснато наблюдение;
iv) подходяща документация, 
доказваща, че системата за 
непрекъснато наблюдение е със 
същата степен на ефективност за 
установяване на намаляване на 
емисиите, както изследванията на 
всеки три месеца, посочени в член 14.

Or. en

Изменение 1091
Мартин Хойсик, Ирена Йовева, Михал Виезик, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) наименование и вид на актива; ii) местонахождение, 
наименование и вид на актива;

Or. en

Изменение 1092
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) измерен или приблизителен 
обем на изпуснат в атмосферата или 
изгорен във факел природен газ:

v) измерен обем на изпуснат в 
атмосферата или изгорен във факел 
метан;

Or. en

Изменение 1093
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Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) ефективност на изгаряне във 
факел и вид на използвания факел

Or. en

Изменение 1094
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) ефективност на изгаряне във 
факел и вид на използвания факел

Or. en

Изменение 1095
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) ефективност на изгаряне във 
факел

Or. en

Изменение 1096
Анна Залевска
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от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка ix

Текст, предложен от Комисията Изменение

ix) резултати от седмичните 
инспекции на факелни тръби, 
извършени в съответствие с член 17.

ix) резултати от инспекциите на 
всеки три месеца на факелни тръби 
или от непрекъснатото наблюдение 
на факелни тръби, извършени в 
съответствие с член 17

Or. en

Изменение 1097
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка ix

Текст, предложен от Комисията Изменение

ix) резултати от седмичните 
инспекции на факелни тръби, 
извършени в съответствие с член 17.

ix) резултати от инспекциите на 
всеки три месеца на факелни тръби 
или от непрекъснатото наблюдение 
на факелни тръби, извършени в 
съответствие с член 17

Or. en

Обосновка

Важно е да се избягва предписването на набор от технологии за провеждане на 
процедура за LDAR, като се имат предвид редица налични иновативни технологични 
алтернативи (включително непрекъснато наблюдение).

Изменение 1098
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка ix
Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка ix
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ix) резултати от седмичните 
инспекции на факелни тръби, 
извършени в съответствие с член 17.

ix) резултати от ежемесечните 
инспекции на факелни тръби, 
извършени в съответствие с член 17.

Or. en

Изменение 1099
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Седмичните инспекции на факелни 
тръби трябва да включват цялостна 
слухова, зрителна и обонятелна (AVO) 
инспекция (включително външна 
зрителна инспекция на факелните 
тръби, прослушване за налягане и 
течове на течност и помирисване за 
необичайни и силни миризми).

Инспекциите на всеки три месеца на 
факелни тръби трябва да включват 
цялостна слухова, зрителна и 
обонятелна (AVO) инспекция 
(включително външна зрителна 
инспекция на факелните тръби, 
прослушване за налягане и течове на 
течност).

Or. en

Обосновка

Този метод не е в съответствие със стандартите за здраве и безопасност на 
сектора.

Изменение 1100
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Седмичните инспекции на факелни 
тръби трябва да включват цялостна 
слухова, зрителна и обонятелна (AVO) 
инспекция (включително външна 

Инспекциите на всеки три месеца на 
факелни тръби трябва да включват 
цялостна слухова, зрителна и 
обонятелна (AVO) инспекция 
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зрителна инспекция на факелните 
тръби, прослушване за налягане и 
течове на течност и помирисване за 
необичайни и силни миризми).

(включително външна зрителна 
инспекция на факелните тръби, 
прослушване за налягане и течове на 
течност и помирисване за необичайни и 
силни миризми).

Or. en

Изменение 1101
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1
Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Седмичните инспекции на факелни 
тръби трябва да включват цялостна 
слухова, зрителна и обонятелна (AVO) 
инспекция (включително външна 
зрителна инспекция на факелните 
тръби, прослушване за налягане и 
течове на течност и помирисване за 
необичайни и силни миризми).

Ежемесечните инспекции на факелни 
тръби трябва да включват цялостна 
слухова, зрителна и обонятелна (AVO) 
инспекция (включително външна 
зрителна инспекция на факелните 
тръби, прослушване за налягане и 
течове на течност и помирисване за 
необичайни и силни миризми).

Or. en

Изменение 1102
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 3 – точка ii
Предложение за регламент
Приложение III – параграф 3 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) В случай на незапален факел: 
дали незапаленият факел има 
газоотвеждащ отвор. Ако има 
газоотвеждащ отвор, намесата по 
отстраняване на проблема следва да се 
извърши в рамките на 6 часа или в 
рамките на 24 часа в случай на лошо 

ii) В случай на незапален факел: 
дали незапаленият факел има 
газоотвеждащ отвор. Ако има 
газоотвеждащ отвор, намесата по 
отстраняване на проблема следва да се 
извърши незабавно, възможно най-
скоро, но не по-късно от следващата 



PE737.463v01-00 204/225 AM\1265657BG.docx

BG

време или други крайно-
неблагоприятни атмосферни условия.

поддръжка.

Or. en

Изменение 1103
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 18 инвентаризациите на 
недействащи кладенци трябва да 
включват най-малко следната 
информация:

1. Съгласно член 18 инвентаризациите 
на недействащи кладенци и на 
постоянно запушени и 
изоставени кладенци трябва да 
включват най-малко следната 
информация:

Or. en

Изменение 1104
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) наименование, вид и адрес на 
кладенеца или сондажния обект;

ii) наименование, вид и адрес на 
кладенеца или сондажния обект, като 
се посочва дали той е недействащ или 
трайно запушен и изоставен 
кладенец;

Or. en

Изменение 1105
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) резултати от всички измервания 
на концентрацията на метан.

iv) резултати от всички измервания 
на емисиите на метан във въздуха и 
водата.

Or. en

Изменение 1106
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 18 инвентаризациите 
на постоянно запушени и изоставени 
кладенци включват също:
i) последните известни измервания на 
емисиите на метан във въздуха и 
водата, ако има такива;
ii) информация, показваща, че 
съответният компетентен орган е 
удостоверил, че въпросният кладенец 
или сондажен обект отговаря на 
критериите, установени в член 2, 
параграф 24а;
iii) подходяща документация, 
доказваща, че най-малко през 
последните пет години не е имало 
емисии на метан от този кладенец 
или сондажен обект.

Or. en

Изменение 1107
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Приложение IV – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 18 плановете за 
намаляване на емисиите трябва да 
включват най-малко следната 
информация:
i) графика за справяне с всеки 
недействащ кладенец и временно 
запушен кладенец, включително 
действията, които трябва да бъдат 
извършени;
ii) наименование и адрес на оператора, 
собственика или лицензополучателя 
на недействащия кладенец или 
временно запушения кладенец, когато 
е приложимо;
iii) планирана крайна дата на всяко 
отстраняване, възстановяване или 
запушване на недействащи кладенци и 
временно запушени кладенци.

Or. en

Изменение 1108
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка v – подточка 3
Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1 – точка v – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) описание на експерименталния 
метод, използван за определяне на 
емисиите на метан, дължащи се на 
миннодобивни дейности, включително 
избор на методиката за отчитане на 
емисиите на метана от околните 
пластове,

3) описание на експерименталния 
метод, използван за определяне на 
емисиите на метан, дължащи се на 
миннодобивни дейности,

Or. en
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Изменение 1109
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) причина за събитието по 
изпускане в атмосферата и/или изгаряне 
във факел;

iii) причина за събитието по 
изпускане в атмосферата и/или изгаряне 
във факел; обосновка за използването 
на изпускане в атмосферата вместо 
изгаряне във факел, ако е приложимо;

Or. en

Изменение 1110
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) тонаж на изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан (или приблизителна оценка, ако 
не е възможно количествено 
определяне).

iv) тонаж на изпуснатия в 
атмосферата и изгорения във факел 
метан.

Or. en

Изменение 1111
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно членове 24 и 25 за всеки обект 
инвентаризацията на закрити и 

Съгласно членове 24 и 25 за всеки обект 
инвентаризацията на закрити и 
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изоставени въглищни мини трябва да 
включва най-малко следната 
информация:

изоставени въглищни мини трябва да 
включва най-малко следната 
информация, когато е налична:

Or. en

Обосновка

За някои държави членки би било доста трудно да се направи пълна инвентаризация, 
като се вземе предвид промяната на границите, настъпила през миналия век. Това 
задължение би изисквало да се търси информация от архивите на други държави 
членки и дори на трети държави.

Изменение 1112
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно членове 24 и 25 за всеки обект 
инвентаризацията на закрити и 
изоставени въглищни мини трябва да 
включва най-малко следната 
информация:

Съгласно членове 24 и 25 за всеки обект 
инвентаризацията на закрити и 
изоставени въглищни мини трябва да 
включва най-малко следната 
информация, когато е налична:

Or. en

Изменение 1113
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка iv
Предложение за регламент
Приложение VII – параграф 1 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) схеми на минните изработки и 
тяхното състояние

заличава се

Or. en
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Изменение 1114
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) резултати от измерването на 
концентрацията на метана при 
следните елементи:

v) резултати от прякото измерване 
или количествено определяне на 
равнище източник при следните 
елементи:

Or. en

Изменение 1115
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) резултати от измерването на 
концентрацията на метана при 
следните елементи:

v) резултати от прякото измерване 
или количествено определяне на 
равнище източник при следните 
елементи:

Or. en

Изменение 1116
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) резултати от измерването на 
концентрацията на метана при 
следните елементи:

v) резултати от прякото измерване 
на равнище източник при следните 
точкови източници на емисии:



PE737.463v01-00 210/225 AM\1265657BG.docx

BG

Or. en

Изменение 1117
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 1
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) всички вентилационни шахти, 
използвани при експлоатацията на 
мината, придружени от:

заличава се

— координати на шахтата
— наименование на шахтата (ако 
има такова)
— състояние на уплътняването и 
метод на уплътняването, ако е 
известен

Or. en

Изменение 1118
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 2
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) неизползвани вентилационни 
тръби

заличава се

Or. en

Изменение 1119
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера
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Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) неизползвани вентилационни 
тръби

2) неизползвани вентилационни 
тръби, ако не са част от 
инфраструктурата за безопасност.

Or. en

Изменение 1120
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 3
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) неизползвани газоотвеждащи 
кладенци

заличава се

Or. en

Изменение 1121
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 4
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) разкрития (афльорименти) заличава се

Or. en

Изменение 1122
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера
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Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) разкрития (афльорименти) заличава се

Or. en

Изменение 1123
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 5
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) установими пукнатини на 
пластовете на територията на 
мината или свързани с нейното 
предишно находище на въглища;

заличава се

Or. en

Изменение 1124
Масимилиано Салини, Денис Радке, Кристиян Елер, Кристиан Силвиу   Бушой, 
Йоан-Рареш Богдан, Ангелика Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) установими пукнатини на 
пластовете на територията на 
мината или свързани с нейното 
предишно находище на въглища;

заличава се

Or. en

Изменение 1125
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос
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Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 6
Предложение за регламент
Приложение VII – част 1 – параграф 1 – точка v – подточка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) други регистрирани 
потенциални източници на емисии.

заличава се

Or. en

Изменение 1126
Анна Залевска
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Приложение VII – част 2 – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на апарат с праг 
на чувствителност от най-малко 10 
000 ppm, на най-близкото възможно 
разстояние до източника на емисии, 
който се подлага на измерване;

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на оборудване, 
позволяващо оценка на годишните 
емисии с праг на чувствителност от 
най-малко 0,5 тона метан;

Or. en

Изменение 1127
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Йохан Нисинен

Предложение за регламент
Приложение VII – част 2 – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на апарат с праг 
на чувствителност от най-малко 10 
000 ppm, на най-близкото възможно 
разстояние до източника на емисии, 

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на оборудване, 
позволяващо оценка на годишните 
емисии с праг на чувствителност от 
най-малко 0,5 тона метан;
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който се подлага на измерване;

Or. en

Изменение 1128
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 2 – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на апарат с праг 
на чувствителност от най-малко 10 
000 ppm, на най-близкото възможно 
разстояние до източника на емисии, 
който се подлага на измерване;

ii) измерванията трябва да се 
извършват с помощта на оборудване, 
което води до точност на 
измерването на емисиите на метан 
от най-малко 0,5 тона годишно.

Or. en

Изменение 1129
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VII – част 2 – параграф 1 – точка iii
Предложение за регламент
Приложение VII – част 2 – параграф 1 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) измерванията трябва да бъдат 
придружени от информация относно:

заличава се

1) дата на измерването
2) атмосферното налягане
3) технически подробности за 
оборудването, използвано за 
измерването

Or. en

Обосновка

Годишният доклад, основан на приблизителна оценка, не изисква предложените 
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подробности.

Изменение 1130
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 3 – параграф 1 – точка iii – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) емисии на метан от всички 
елементи, посочени в член 25, 
параграф 3, включително:

iii) емисии на метан от всички 
точкови източници на емисии, 
посочени в част 1, включително:

Or. en

Изменение 1131
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 3 – параграф 1 – точка iii – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вид на елемента 1) вид на точковия източник на 
емисии

Or. en

Изменение 1132
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 3 – параграф 1 – точка iii – подточка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) оценки на емисиите на метан от 
елемента.

5) оценки на емисиите на метан от 
точковия източник на емисии.

Or. en
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Изменение 1133
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 4 – параграф 1 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) списък на всички елементи, 
обхванати от член 25, параграф 3;

i) списък на всички точкови 
източници на емисии, посочени в 
част 1;

Or. en

Изменение 1134
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 4 – параграф 1 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) техническа осъществимост на 
намаляването на емисиите на метан от 
елементи, посочени в член 25, 
параграф 3;

ii) техническа осъществимост на 
намаляването на емисиите на метан от 
всеки точков източник на емисии;

Or. en

Изменение 1135
Юта Паулус
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VII – част 4 – параграф 1 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) срок за намаляването на 
емисиите на метан от елементи, 
посочени в член 25, параграф 3.

iii) график за намаляването на 
емисиите на метан от всички точкови 
източници на емисии, посочени в 
част 1;
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Or. en

Изменение 1136
Андраш Дюрк, Едина Тот, Ерньо Солер-Борос

Предложение за регламент
Приложение VIII
Предложение за регламент
Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Европейският съюз покрива 80-90% от своето търсене на суров нефт и природен газ 
от внос. Приложното поле на правото на ЕС не обхваща производителите от трети 
държави, включително задължението за измерване и докладване на емисиите на 
метан.  Задължението за предоставяне на данни за дружествата от ЕС, 
осъществяващи внос, среща трудности в случаите, когато правната рамка на 
държавата, от която идва вносът, е различна от правната рамка на ЕС и 
вносителят не може да получи необходимата информация. Тъй като настоящият 
параграф ще предизвика сериозни опасения за сигурността на доставките, ние 
предлагаме заличаване.

Изменение 1137
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) наименование и адрес на 
износителя и наименование и адрес на 
производителя, ако е различен от 
износителя;

i) когато износителите или 
производителите могат да бъдат 
ясно идентифицирани, 
наименованието и адреса на 
износителя, а ако производителят е 
различен от износителя, 
наименованието и адреса на 
производителя;
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Or. en

Изменение 1138
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) наименование и адрес на 
износителя и наименование и адрес на 
производителя, ако е различен от 
износителя;

i) когато износителите или 
производителите могат да бъдат 
ясно идентифицирани, 
наименованието и адреса на 
износителя, а ако производителят е 
различен от износителя, 
наименованието и адреса на 
производителя;

Or. en

Обосновка

Възможно е да има затруднения при получаването на обема на изискваната 
информация, тъй като не всички доставчици са адресати на същите регулаторни 
правила и не съществува по необходимост търговска връзка между вносителя и 
производителя. В много случаи може да се окаже трудно/невъзможно определянето 
на идентичността/местонахождението на "производителя" на внесения продукт.  
Предлаганите промени имат за цел да се поставят по-ясни граници на задължението 
на вносителите за предоставяне на информация. Ако липсва мониторингов доклад на 
производителя, вносителите не са в състояние да предоставят подробни данни в 
съответствие с член 12, параграф 6.

Изменение 1139
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) наименование и адрес на 
износителя и наименование и адрес на 
производителя, ако е различен от 
износителя;

i) когато износителите или 
производителите могат да бъдат 
ясно идентифицирани, 
наименованието и адреса на 
износителя, а ако производителят е 
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различен от износителя, 
наименованието и адреса на 
производителя;

Or. en

Изменение 1140
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) държава и региони, 
съответстващи на ниво 1 от общата 
класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS), където е 
произведена енергията, и държави и 
региони, съответстващи на ниво 1 от 
общата класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели, през които е 
транспортирана енергията, докато бъде 
пусната на пазара на Съюза;

ii) държава и региони, 
съответстващи на ниво 1 от общата 
класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS), където е 
произведена енергията, и — само в 
случаите на внос по тръбопроводи — 
държави и региони, съответстващи на 
ниво 1 от общата класификация на 
Съюза на териториалните единици за 
статистически цели, през които е 
транспортирана енергията, докато бъде 
пусната на пазара на Съюза;

Or. en

Обосновка

Възможно е да има затруднения при получаването на обема на изискваната 
информация, тъй като не всички доставчици са адресати на същите регулаторни 
правила и не съществува по необходимост търговска връзка между вносителя и 
производителя. В много случаи може да се окаже трудно/невъзможно определянето 
на идентичността/местонахождението на "производителя" на внесения продукт.  
Предлаганите промени имат за цел да се поставят по-ясни граници на задължението 
на вносителите за предоставяне на информация. Ако липсва мониторингов доклад на 
производителя, вносителите не са в състояние да предоставят подробни данни в 
съответствие с член 12, параграф 6.

Изменение 1141
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини
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Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) държава и региони, 
съответстващи на ниво 1 от общата 
класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS), където е 
произведена енергията, и държави и 
региони, съответстващи на ниво 1 от 
общата класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели, през които е 
транспортирана енергията, докато бъде 
пусната на пазара на Съюза;

ii) държава и региони, 
съответстващи на ниво 1 от общата 
класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS), където е 
произведена енергията, и — само в 
случаите на внос по тръбопроводи — 
държави, съответстващи на ниво 1 от 
общата класификация на Съюза на 
териториалните единици за 
статистически цели, през които е 
транспортирана енергията, докато бъде 
пусната на пазара на Съюза;

Or. en

Изменение 1142
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници — дали 
износителят е извършил измерване и е 
докладвал за своите емисии на метан, 
независимо или като част от 
ангажименти за докладване на 
национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
при добива на нефт и газ 2.0. Това 
трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
включително, когато е налична, 

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници и, ако 
вносителят има достъп до тази 
информация — дали износителят е 
извършил измерване и е докладвал за 
своите емисии на метан, независимо или 
като част от ангажименти за докладване 
на национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
при добива на нефт и газ 2.0. Това 
трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
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информацията, посочена в член 12, 
параграф 6. За всеки вид емисии трябва 
да бъде посочен методът за 
количествено определяне (например 
нива по РКООНИК или равнища по 
OGMP), който е използван при 
докладването;

включително, когато е налична, 
информацията, посочена в член 12, 
параграф 6, ако е предоставена в този 
доклад. За всеки вид емисии следва да 
бъде посочен методът за количествено 
определяне (например нива по 
РКООНИК или равнища по OGMP), 
който е използван в доклада;

Or. en

Обосновка

Възможно е да има затруднения при получаването на обема на изискваната 
информация, тъй като не всички доставчици са адресати на същите регулаторни 
правила и не съществува по необходимост търговска връзка между вносителя и 
производителя. В много случаи може да се окаже трудно/невъзможно определянето 
на идентичността/местонахождението на "производителя" на внесения продукт.  
Предлаганите промени имат за цел да се поставят по-ясни граници на задължението 
на вносителите за предоставяне на информация. Ако липсва мониторингов доклад на 
производителя, вносителите не са в състояние да предоставят подробните данни в 
съответствие с член 12, параграф 6.

Изменение 1143
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници — дали 
износителят е извършил измерване и е 
докладвал за своите емисии на метан, 
независимо или като част от 
ангажименти за докладване на 
национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
при добива на нефт и газ 2.0. Това 

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници и, ако 
вносителят има достъп до тази 
информация — дали износителят е 
извършил измерване и е докладвал за 
своите емисии на метан, независимо или 
като част от ангажименти за докладване 
на национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
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трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
включително, когато е налична, 
информацията, посочена в член 12, 
параграф 6. За всеки вид емисии трябва 
да бъде посочен методът за 
количествено определяне (например 
нива по РКООНИК или равнища по 
OGMP), който е използван при 
докладването;

при добива на нефт и газ 2.0. Това 
трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
когато е налична, включително 
информацията, посочена в член 12, 
параграф 6, ако е предоставена в този 
доклад. За всеки вид емисии следва да 
бъде посочен методът за количествено 
определяне (например нива по 
РКООНИК или равнища по OGMP), 
който е използван в доклада;

Or. en

Изменение 1144
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници — дали 
износителят е извършил измерване и е 
докладвал за своите емисии на метан, 
независимо или като част от 
ангажименти за докладване на 
национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
при добива на нефт и газ 2.0. Това 
трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
включително, когато е налична, 
информацията, посочена в член 12, 
параграф 6. За всеки вид емисии трябва 
да бъде посочен методът за 
количествено определяне (например 
нива по РКООНИК или равнища по 
OGMP), който е използван при 

iii) по отношение на нефт и газ от 
изкопаеми източници — дали 
износителят е извършил измерване и е 
докладвал за своите емисии на метан, 
независимо или като част от 
ангажименти за докладване на 
национални инвентаризации на ПГ в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК), 
както и дали това е в съответствие с 
изискванията за докладване по 
РКООНИК, или в съответствие със 
стандартите на Партньорството за метан 
при добива на нефт и газ 2.0. Това 
трябва да бъде придружено от копие от 
последния доклад за емисиите на метан, 
включително, когато е налична, 
информацията, посочена в член 12, 
параграф 6, ако е предоставена в този 
доклад. За всеки вид емисии следва да 
бъде посочен методът за количествено 
определяне (например нива по 
РКООНИК или равнища по OGMP), 
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докладването; който е използван в доклада;

Or. en

Изменение 1145
Никола Прокачини, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на нефт и газ — 
дали износителят прилага регулаторни 
или доброволни мерки за контрол на 
своите емисии на метан, включително 
мерки, като например прегледи за 
откриване и отстраняване на течове или 
мерки за контрол и ограничаване на 
изпускането и изгарянето на метан. Това 
трябва да бъде придружено от описание 
на тези мерки, включително, когато има 
такива, доклади от прегледи за 
откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична календарна година;

iv) по отношение на нефт и газ и, 
ако вносителят има достъп до тази 
информация — дали износителят 
прилага регулаторни или доброволни 
мерки за контрол на своите емисии на 
метан, включително мерки, като 
например прегледи за откриване и 
отстраняване на течове или мерки за 
контрол и ограничаване на изпускането 
и изгарянето на метан. Това трябва да 
бъде придружено от описание на тези 
мерки, включително, когато има такива, 
относими доклади от прегледи за 
откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична година;

Or. en

Обосновка

Възможно е да има затруднения при получаването на обема на изискваната 
информация, тъй като не всички доставчици са адресати на същите регулаторни 
правила и не съществува по необходимост търговска връзка между вносителя и 
производителя. В много случаи може да се окаже трудно/невъзможно определянето 
на идентичността/местонахождението на "производителя" на внесения продукт.  
Предлаганите промени имат за цел да се поставят по-ясни граници на задължението 
на вносителите за предоставяне на информация. Ако липсва мониторингов доклад на 
производителя, вносителите не са в състояние да предоставят подробните данни в 
съответствие с член 12, параграф 6.

Изменение 1146
Силвия Сардоне, Анджело Чока, Паоло Боркия, Джана Ганча, Матео Адинолфи, 
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Елена Лици, Изабела Товалиери, Розана Конте, Джанантонио Да Ре , Симона 
Балдасаре, Данило Оскар Ланчини

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на нефт и газ — 
дали износителят прилага регулаторни 
или доброволни мерки за контрол на 
своите емисии на метан, включително 
мерки, като например прегледи за 
откриване и отстраняване на течове или 
мерки за контрол и ограничаване на 
изпускането и изгарянето на метан. Това 
трябва да бъде придружено от описание 
на тези мерки, включително, когато има 
такива, доклади от прегледи за 
откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична календарна година;

iv) по отношение на нефт и газ и, 
ако вносителят има достъп до тази 
информация — дали износителят 
прилага регулаторни или доброволни 
мерки за контрол на своите емисии на 
метан, включително мерки, като 
например прегледи за откриване и 
отстраняване на течове или мерки за 
контрол и ограничаване на изпускането 
и изгарянето на метан. Това трябва да 
бъде придружено от описание на тези 
мерки, включително, когато има такива, 
относими доклади от прегледи за 
откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична година;

Or. en

Изменение 1147
Масимилиано Салини, Кристиан Силвиу   Бушой, Йоан-Рареш Богдан, Ангелика 
Винциг, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на нефт и газ — 
дали износителят прилага регулаторни 
или доброволни мерки за контрол на 
своите емисии на метан, включително 
мерки, като например прегледи за 
откриване и отстраняване на течове или 
мерки за контрол и ограничаване на 
изпускането и изгарянето на метан. Това 
трябва да бъде придружено от описание 
на тези мерки, включително, когато има 
такива, доклади от прегледи за 

iv) по отношение на нефт и газ — 
дали износителят прилага регулаторни 
или доброволни мерки за контрол на 
своите емисии на метан, включително 
мерки, като например прегледи за 
откриване и отстраняване на течове или 
мерки за контрол и ограничаване на 
изпускането и изгарянето на метан. Това 
трябва да бъде придружено от описание 
на тези мерки, включително, когато има 
такива, относими доклади от прегледи 



AM\1265657BG.docx 225/225 PE737.463v01-00

BG

откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична календарна година;

за откриване и отстраняване на течове и 
събития по изпускане в атмосферата и 
изгаряне във факел по отношение на 
последната налична година;

Or. en

Изменение 1148
Гюнтер Зидл, Мария Арена 

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 – точка vii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) позоваване на собствения си 
план за действие за намаляване на 
емисиите на метан съгласно член 15 
от [корпоративната надлежна 
проверка за устойчивост]

Or. en


