
AM\1265657LT.docx PE737.463v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2021/0423(COD)

24.10.2022

PAKEITIMAI
727 - 1148
Pranešimo projektas
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)

Energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimas ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2019/942

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))



PE737.463v01-00 2/210 AM\1265657LT.docx

LT

AM_Com_LegReport



AM\1265657LT.docx 3/210 PE737.463v01-00

LT

Pakeitimas 727
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atliekant remontą ir techninę 
priežiūrą, įskaitant įrangos prapūtimą ir 
slėgio sumažinimą, kad būtų galima atlikti 
remontą ir techninę priežiūrą;

e) atliekant remontą , techninę 
priežiūrą, bandymų procedūras, įskaitant 
įrangos prapūtimą, prapūtimą ir slėgio 
sumažinimą, kad būtų galima atlikti 
remontą ir techninę priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 728
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atliekant remontą ir techninę 
priežiūrą, įskaitant įrangos prapūtimą ir 
slėgio sumažinimą, kad būtų galima atlikti 
remontą ir techninę priežiūrą;

e) atliekant remontą ir techninę 
priežiūrą, įskaitant įrangos prapūtimą, 
išleidimą ir slėgio sumažinimą, kad būtų 
galima atlikti remontą ir techninę priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 729
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tais atvejais, kai metanas 
neatitinka surinkimo vamzdyno 
specifikacijų, jeigu operatorius du kartus 

Išbraukta.
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per savaitę analizuoja metano ėminius 
siekdamas nustatyti, ar jie atitinka 
specifikacijas, ir nukreipia metaną į 
surinkimo vamzdyną iškart, kai tik jis 
atitinka vamzdyno specifikacijas;

Or. en

Pakeitimas 730
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tais atvejais, kai metanas 
neatitinka surinkimo vamzdyno 
specifikacijų, jeigu operatorius du kartus 
per savaitę analizuoja metano ėminius 
siekdamas nustatyti, ar jie atitinka 
specifikacijas, ir nukreipia metaną į 
surinkimo vamzdyną iškart, kai tik jis 
atitinka vamzdyno specifikacijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 731
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tais atvejais, kai metanas 
neatitinka surinkimo vamzdyno 
specifikacijų, jeigu operatorius du kartus 
per savaitę analizuoja metano ėminius 
siekdamas nustatyti, ar jie atitinka 
specifikacijas, ir nukreipia metaną į 
surinkimo vamzdyną iškart, kai tik jis 
atitinka vamzdyno specifikacijas;

i) i) kai dėl dujų apdorojimo 
išleidžiamas mišinys, kuris neatitinka 
specifikacijų;
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Or. en

Pakeitimas 732
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) perduodant eksploatuoti 
vamzdynus, įrangą ar gamybinius 
objektus, ir tik tiek laiko, kiek reikalinga 
priemaišoms iš vamzdyno ar įrangos 
išvalyti;

j) perduodant (pakartotinai) 
eksploatuoti vamzdynus, gamybinę įrangą 
ar dujų saugyklų gręžinius, ir tik tiek 
laiko, kiek reikalinga priemaišoms iš 
vamzdyno ar įrangos išvalyti;

Or. en

Pakeitimas 733
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) perduodant eksploatuoti 
vamzdynus, įrangą ar gamybinius 
objektus, ir tik tiek laiko, kiek reikalinga 
priemaišoms iš vamzdyno ar įrangos 
išvalyti;

j) perduodant (pakartotinai) 
eksploatuoti vamzdynus, gamybinę įrangą 
ar dujų saugyklų gręžinius, ir tik tiek 
laiko, kiek reikalinga priemaišoms iš 
vamzdyno ar įrangos išvalyti;

Or. en

Pakeitimas 734
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) perduodant eksploatuoti 
vamzdynus, įrangą ar gamybinius 
objektus, ir tik tiek laiko, kiek reikalinga 
priemaišoms iš vamzdyno ar įrangos 
išvalyti;

j) perduodant (pakartotinai) 
eksploatuoti vamzdynus, gamybinę įrangą 
ar dujų saugyklų gręžinius, ir tik tiek 
laiko, kiek reikalinga priemaišoms iš 
vamzdyno ar įrangos išvalyti;

Or. en

Pakeitimas 735
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) atliekant surinkimo vamzdyno 
valymą kamščiais ar išleidimą remonto 
darbų metu arba prapūtimą atliekant 
remontą ar techninę priežiūrą ir tik jeigu 
dujų neįmanoma sulaikyti ar nukreipti į 
nepaveiktą vamzdyno dalį.

k) atliekant surinkimo vamzdyno 
valymą kamščiais, eksploatacijos 
nutraukimą ar išleidimą remonto darbų 
metu arba prapūtimą atliekant remontą ar 
techninę priežiūrą ir tik jeigu dujų 
neįmanoma sulaikyti ar nukreipti į 
nepaveiktą vamzdyno dalį.

Or. en

Pakeitimas 736
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) atliekant surinkimo vamzdyno 
valymą kamščiais ar išleidimą remonto 
darbų metu arba prapūtimą atliekant 
remontą ar techninę priežiūrą ir tik jeigu 
dujų neįmanoma sulaikyti ar nukreipti į 
nepaveiktą vamzdyno dalį.

k) atliekant vamzdyno valymą 
kamščiais ar išleidimą remonto darbų metu 
arba prapūtimą atliekant remontą ar 
techninę priežiūrą ir tik jeigu dujų 
neįmanoma sulaikyti ar nukreipti į 
nepaveiktą vamzdyno dalį;

Or. en
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Pakeitimas 737
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) l) atliekant tyrimų ar saugos 
bandymų darbą gręžinyje;
m) atliekant gręžinio (pakartotinio) 
užbaigimo darbus;
n) hidraulinio darbinio įrenginio 
eksploatavimui gręžinyje;
o) siekiant apsaugoti pavojingas zonas dėl 
bandymų ir saugos priežasčių;
p) hidrato kamščių tirpinimui;
q) išgauto vandens degazavimas ir 
išgautajame vandenyje ištirpusių 
angliavandenilių dujų išsiskyrimas, kai 
slėgis nuo separatoriaus veikimo sąlygų 
sumažinamas iki atmosferos slėgio;
r) angliavandenilių dujų išleidimas 
eksporto skaitiklyje naudojant dujų 
chromatografą, kuri būtina siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi vamzdynų 
eksporto specifikacijų ir transportavimo 
susitarimų;
s) išgauto vandens, kondensato ar 
angliavandenilių dujų ėminių ėmimas, 
kuriam reikia atlikti tam tikrą dujų 
išleidimą, kad būtų užtikrintas tipinis 
mėginys arba kad ėminys būtų atmosferos 
slėgyje, kad būtų užtikrintas saugus 
transportavimas;
t) etilenglikolio talpyklos, kuriose 
laikomas grįžtamasis skystis iš 
angliavandenilių sistemų arba 
kompresoriaus antrinių tarpiklių;
u) periodinis arba nepertraukiamas dujų 
išleidimas iš dujų žiedų gręžinio angos 
korozijos ir (arba) išsihermetinimo atveju, 
siekiant užtikrinti, kad slėgis liktų žemiau 
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norminių projektinių sąlygų, kol bus 
baigtas gręžinio intervencijos darbas;
v) deginimas fakelais ir dujų išleidimas 
mažinant slėgį vamzdyne neplanuotam 
išjungimui, kai to reikia siekiant išvengti 
hidrato susidarymo (jei leidžiama 
susiformuoti hidratams, vienintelis būdas 
pašalinti hidratą iš vamzdyno yra sistemos 
slėgio mažinimas, jei įmanoma, deginimas 
fakelais arba dujų išleidimas);
w) kai dėl dujų apdorojimo išleidžiamas 
arba deginimas fakelais dujų mišinys, 
kuris neatitinka specifikacijų;
x) vamzdynų segmentavimui naudojamų 
uždarymo vožtuvų arba kompresorių 
stoties izoliavimo ir avarinio išjungimo 
sistemos ventiliacijos angos;
y) veiklos nutraukimo ir eksploatavimo 
nutraukimo metu;
z) ir visais pagrįstais atvejais, apie kuriuos 
reikia pranešti kompetentingai institucijai 
ir dėl kurių turi būti susitarta.

Or. en

Pakeitimas 738
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) vamzdynų segmentavimui 
naudojamų uždarymo vožtuvų arba 
kompresorių stoties izoliavimo ir avarinio 
išjungimo sistemos ventiliacijos angos.

Or. en

Pakeitimas 739
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) vamzdynų segmentavimui 
naudojamų uždarymo vožtuvų arba 
kompresorių stoties izoliavimo ir avarinio 
išjungimo sistemos ventiliacijos angos;

Or. en

Pakeitimas 740
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. m) vamzdynų segmentavimui 
naudojamų uždarymo vožtuvų arba 
kompresorių stoties izoliavimo ir avarinio 
išjungimo sistemos ventiliacijos angos;

Or. en

Pakeitimas 741
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) kai dėl dujų apdorojimo 
išleidžiamas mišinys, kuris neatitinka 
specifikacijų;

Or. en
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Pakeitimas 742
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) visais atvejais, kai išleidimas 
atliekamas siekiant užkirsti kelią 
ekstremaliajai situacijai ir apsaugoti 
žmogaus gyvybę;

Or. en

Pakeitimas 743
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) atliekant tyrimų ar saugos 
bandymų darbą gręžinyje;

Or. en

Pakeitimas 744
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) vamzdynų kamščių pašalinimui 
dujų hidratais saugojimo patalpose.

Or. en
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Pakeitimas 745
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kc) vamzdynų kamščių pašalinimui 
dujų hidratais saugojimo patalpose.

Or. en

Pakeitimas 746
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. vamzdynų kamščių pašalinimui 
dujų hidratais saugojimo patalpose.

Or. en

Pakeitimas 747
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) atliekant gręžinio (pakartotinio) 
užbaigimo darbus;

Or. en



PE737.463v01-00 12/210 AM\1265657LT.docx

LT

Pakeitimas 748
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kc) hidraulinio darbinio įrenginio 
eksploatavimui gręžinyje;

Or. en

Pakeitimas 749
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kd) siekiant apsaugoti pavojingas 
zonas dėl bandymų ir saugos priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 750
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ke) hidrato kamščių tirpinimui;

Or. en

Pakeitimas 751
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
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del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kf) išgauto vandens degazavimas ir 
išgautajame vandenyje ištirpusių 
angliavandenilių dujų išsiskyrimas, kai 
slėgis nuo separatoriaus veikimo sąlygų 
sumažinamas iki atmosferos slėgio;

Or. en

Pakeitimas 752
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kg) angliavandenilių dujų išleidimas 
eksporto skaitiklyje naudojant dujų 
chromatografą, kuri būtina siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi vamzdynų 
eksporto specifikacijų ir transportavimo 
susitarimų;

Or. en

Pakeitimas 753
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kh) išgauto vandens, kondensato ar 
angliavandenilių dujų ėminių ėmimas, 
kuriam reikia atlikti tam tikrą dujų 
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išleidimą, kad būtų užtikrintas tipinis 
mėginys arba kad ėminys būtų atmosferos 
slėgyje, kad būtų užtikrintas saugus 
transportavimas;

Or. en

Pakeitimas 754
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ki) etilenglikolio talpyklos, kuriose 
laikomas grįžtamasis skystis iš 
angliavandenilių sistemų arba 
kompresoriaus antrinių tarpiklių;

Or. en

Pakeitimas 755
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kj) periodinis arba nepertraukiamas 
dujų išleidimas iš dujų žiedų gręžinio 
angos korozijos ir (arba) išsihermetinimo 
atveju, siekiant užtikrinti, kad slėgis liktų 
žemiau norminių projektinių sąlygų, kol 
bus baigtas gręžinio intervencijos darbas;

Or. en

Pakeitimas 756
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
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del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kk) deginimas fakelais ir dujų 
išleidimas mažinant slėgį vamzdyne 
neplanuotam išjungimui, kai to reikia 
siekiant išvengti hidrato susidarymo (jei 
leidžiama susiformuoti hidratams, 
vienintelis būdas pašalinti hidratą iš 
vamzdyno yra sistemos slėgio mažinimas, 
jei įmanoma, deginimas fakelais arba 
dujų išleidimas);

Or. en

Pakeitimas 757
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kl) kai dėl dujų apdorojimo 
išleidžiamas arba deginimas fakelais dujų 
mišinys, kuris neatitinka specifikacijų;

Or. en

Pakeitimas 758
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

km) vamzdynų segmentavimui 
naudojamų uždarymo vožtuvų arba 
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kompresorių stoties izoliavimo ir avarinio 
išjungimo sistemos ventiliacijos angos;

Or. en

Pakeitimas 759
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kn) veiklos nutraukimo ir 
eksploatavimo nutraukimo metu;

Or. en

Pakeitimas 760
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k o punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ko) visais pagrįstais atvejais, apie 
kuriuos reikia pranešti kompetentingai 
institucijai ir dėl kurių turi būti susitarta;

Or. en

Pakeitimas 761
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas, jeigu kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai, jeigu dėl dujų išgavimo 
į procesą ir fakelų deginimo sistemas 
išmetama daugiau ŠESD, jeigu deginimas 
fakelais nėra techniškai įmanomas, jeigu 
kyla pavojus operacijų ar darbuotojų 
saugai, jeigu dėl dujų išleidimo operacijų 
per metus išmetama mažiau nei X kg 
metano, jeigu kompetentinga institucija, 
atsižvelgdama į gamtos apsaugą (pvz., 
paukščių migracija), reikalauja dujų 
išleidimo, o ne deginimo fakelais, jeigu 
deginimas fakelais neleidžiamas pagal 
kitus teisinius įpareigojimus. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pakeitimas 762
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik šiais atvejais:

a) jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas;
b) jeigu kelia riziką darbų ar darbuotojų 
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saugai;
c) jeigu dėl dujų išgavimo į procesą ir 
fakelų deginimo sistemas išmetama 
daugiau ŠESD;
d) jeigu dėl dujų išleidimo operacijų per 
metus išmetama mažiau nei X kg metano;
e) jeigu kompetentinga institucija, 
atsižvelgdama į gamtos apsaugą (pvz., 
paukščių migracija), reikalauja dujų 
išleidimo, o ne deginimo fakelais;
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 16 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pakeitimas 763
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia 
dujas tik jeigu fakelų deginimas yra 
techniškai neįmanomas arba kelia riziką 
darbų ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 dalies b punktą ir 3 dalį, 
operatoriai išleidžia dujas tik šiais atvejais:

a) jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas;
b) jeigu kelia riziką darbų ar darbuotojų 
saugai;
c) jeigu deginimas fakelais neleidžiamas 
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pagal kitus teisinius įpareigojimus.
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 16 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pakeitimas 764
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia 
dujas tik jeigu fakelų deginimas yra 
techniškai neįmanomas arba kelia riziką 
darbų ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 dalies b punktą ir 3 dalį, 
operatoriai išleidžia dujas tik šiais atvejais: 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas; jeigu kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai; jeigu deginimas 
fakelais neleidžiamas pagal kitus teisinius 
įpareigojimus.

Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 16 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pakeitimas 765
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
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pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas dėl degumo stokos, 
negalėjimo išlaikyti liepsnos arba saugos 
problemų, arba kai tai kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

Or. en

Pakeitimas 766
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

4. Kai dujų išleidimas yra leidžiamas 
pagal 2 ir 3 dalis, operatoriai išleidžia dujas 
tik jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas dėl degumo stokos, 
negalėjimo išlaikyti liepsnos arba saugos 
problemų, arba kai tai kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 16 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

Or. en

Pakeitimas 767
Jens Geier, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dujų išleidimo įranga, kuriai 
alternatyvios angos nėra, pakeičiama 
pastarąja per pagrįstą laikotarpį, bet ne 
mažiau kaip per 5 metus nuo reglamento 
taikymo pradžios.

Or. en

Pakeitimas 768
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai 
praktiškai neįmanoma dėl kitų nei 
ekonominiai motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

5. Vykdant fakelų deginimo veiklą 
išmetamo metano kiekis turi būti 
panaikintas iki 2030 m.

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio bankas 2015 m. pradėjo „nulinio įprastinio fakelų deginimo“ iniciatyvą, o terminas 
šiam reikalavimui įvykdyti yra 2030 m. Dauguma naftos ir dujų bendrovių prisijungė prie šios 
iniciatyvos ir rengiasi įvykdyti reikalavimus iki 2030 m.

Pakeitimas 769
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti techniškai 
neįmanoma arba kelia pavojų operacijų 
ar personalo saugai arba tiekimo 
saugumui.

Konkrečiu įprastinio fakelų deginimo 
gamybos vietose atveju leidžiama tik jeigu 
metano įleisti atgal į gręžinius, panaudoti 
vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių.

Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 16 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis 
fakelų deginimą vietoj metano įleidimo 
atgal į gręžinius, naudojimo vietoje arba 
tiekimo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 770
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti , atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti techniškai 
neįmanoma arba kelia pavojų operacijų 
ar personalo saugai arba tiekimo 
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aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

saugumui.

Konkrečiu įprastinio fakelų deginimo 
gamybos vietose atveju leidžiama tik jeigu 
metano įleisti atgal į gręžinius, panaudoti 
vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių.

Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 16 
straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą 
pranešti, operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis fakelų deginimą vietoj 
metano įleidimo atgal į gręžinius, 
naudojimo vietoje arba tiekimo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 771
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti techniškai 
neįmanoma arba kelia pavojų operacijų 
ar personalo saugai arba tiekimo 
saugumui. Konkrečiu įprastinio fakelų 
deginimo gamybos vietose atveju 
leidžiama tik jeigu metano įleisti atgal į 
gręžinius, panaudoti vietoje ar tiekti rinkai 
praktiškai neįmanoma dėl kitų nei 
ekonominiai motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnio 2 
dalyje nustatytą pareigą pranešti, 
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operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis 
fakelų deginimą vietoj metano įleidimo 
atgal į gręžinius, naudojimo vietoje arba 
tiekimo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 772
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

5. Be 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų, 
fakelų deginimas leidžiamas tik jeigu 
metano įleisti atgal į gręžinius, panaudoti 
vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 773
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje, apdoroti dujų ar tiekti 
rinkai praktiškai neįmanoma dėl kitų nei 
ekonominiai motyvai priežasčių. Tokiomis 
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aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 774
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje ar tiekti rinkai praktiškai 
neįmanoma dėl kitų nei ekonominiai 
motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

5. Fakelų deginimas leidžiamas tik 
jeigu metano įleisti atgal į gręžinius, 
panaudoti vietoje, apdoroti dujų ar tiekti 
rinkai praktiškai neįmanoma dėl kitų nei 
ekonominiai motyvai priežasčių. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 16 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis fakelų 
deginimą vietoj metano įleidimo atgal į 
gręžinius, naudojimo vietoje arba tiekimo 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 775
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima ir reguliariai 



PE737.463v01-00 26/210 AM\1265657LT.docx

LT

atnaujina deleguotuosius aktus, kuriais 
papildomas šis reglamentas nuostatomis, 
kuriomis nustatomi įrangos 
technologiniai standartai, kuriais 
siekiama sumažinti dėl dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo išmetamą metano kiekį. 
Reguliarus atnaujinimas turėtų užtikrinti, 
kad įranga, kuri išleidžia dujas, kuo 
greičiau būtų pakeista alternatyvomis be 
dujų išleidimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme daroma nuoroda į standartus, jų išsamiau neapibrėžiant. Todėl būtina 
apibrėžti bent pneumatinių įtaisų, siurblių, kompresorių, sandėliavimo indų standartus. 
Technologijų standartų pavyzdžių, be kita ko, galima rasti OGMP 2.0 techninėse gairėse.

Pakeitimas 776
Massimiliano Salini, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo arba fakelų deginimo 
mažinimo efektyvumas yra mažesnis nei 
ACER pagal šio reglamento 34 straipsnį 
nustatytos pamatinės vertės, operatoriai 
turi kuo labiau sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį turimomis veiksmingomis 
priemonėmis ir įtraukti pagrindimą į 
ataskaitą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 777
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo arba fakelų deginimo 
mažinimo efektyvumas yra mažesnis nei 
ACER pagal šio reglamento 34 straipsnį 
nustatytos pamatinės vertės, operatoriai 
turi kuo labiau sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį turimomis veiksmingomis 
priemonėmis ir įtraukti pagrindimą į 
ataskaitą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 778
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo 
susidaro didesnės taršos mažinimo 
išlaidos nei ACER nustatyta riba, 
operatoriai turi kuo labiau sumažinti 
išmetamus teršalus, kuriuos galima išleisti 
kitomis turimomis ekonomiškai 
efektyvesnėmis priemonėmis, ir įtraukia 
pagrindimą į ataskaitą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Jei taršos mažinimo išlaidos konkrečiu atveju yra didesnės už atitinkamą ACER nustatytą 
ribą, operatoriai vengia įgyvendinti tokias nuostatas. Svarbiausia priemonė yra taršos 
mažinimo išlaidos, išreikštos eurais už išvengtą išmetamo metano kiekį. ACER turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti mažinimo išlaidų ribą. Vystantis naujiems išmetamųjų teršalų 
mažinimo metodams, jų išlaidos mažės. Veiklos vykdytojai, pasiekę ACER nustatytas ribas, 
jas įgyvendina.
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Pakeitimas 779
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo 
susidaro didesnės taršos mažinimo 
išlaidos nei ACER nustatyta riba, 
operatoriai turi kuo labiau sumažinti 
išmetamus teršalus, kuriuos galima išleisti 
kitomis turimomis ekonomiškai 
efektyvesnėmis priemonėmis, ir įtraukia 
pagrindimą į ataskaitą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 780
Ivan David

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo 
susidaro didesnės taršos mažinimo 
išlaidos nei ACER nustatyta riba, 
operatoriai turi kuo labiau sumažinti 
išmetamus teršalus, kuriuos galima išleisti 
kitomis turimomis ekonomiškai 
efektyvesnėmis priemonėmis, ir įtraukia 
pagrindimą į ataskaitą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 781
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Per 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos operatoriai 
naudoja tik netaršius pneumatinius 
valdiklius ir siurblius.

Or. en

Pakeitimas 782
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu bet kokia vieta arba jos dalis 
statoma, pakeičiama arba 
rekonstruojama, operatoriai naudoja tik 
netaršius pneumatinius valdiklius ir 
siurblius.

Or. en

Pakeitimas 783
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu vieta arba jos dalis statoma, 
pakeičiama arba rekonstruojama, 
operatoriai naudoja tik netaršius 
pneumatinius valdiklius ir siurblius.

Or. en

Pakeitimas 784



PE737.463v01-00 30/210 AM\1265657LT.docx

LT

Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 b. Jeigu vieta arba jos dalis statoma, 
pakeičiama arba rekonstruojama, 
operatoriai naudoja tik netaršius 
pneumatinius valdiklius ir siurblius.

Or. en

Pakeitimas 785
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Jeigu vieta yra statoma, visiškai ar 
iš dalies pakeičiama arba rekonstruojama, 
nauja arba renovuota įranga ar 
komponentai turėtų būti įrengti, kad būtų 
išvengta dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
ir (arba) kuo labiau sumažėtų jų 
deginimas pagal atitinkamas 
technologijas Europos standartuose.

Or. en

Pakeitimas 786
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo reikia 
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atitinkamų institucijų patvirtinimo, 
suteikiant leidimą, perkant, užtikrinant 
rinkoje būtų pakankamai tinkamos 
įrangos ir montuojant naują įrangą, 
operatoriai turi veikti kuo greičiau. 
Kompetentingos institucijos gali prašyti 
pateikti išsamią informaciją apie 
tvarkaraštį ir prašyti atlikti pakeitimus. Už 
dujų išleidimo ir fakelų deginimo įvykius, 
įvykusius įgyvendinimo laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos netaiko 30 
straipsnyje numatytų nuobaudų.

Or. en

Pakeitimas 787
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo reikia 
atitinkamų institucijų patvirtinimo, 
suteikiant leidimą, perkant, užtikrinant 
rinkoje būtų pakankamai tinkamos 
įrangos ir montuojant naują įrangą, 
operatoriai turi veikti kuo greičiau. 
Kompetentingos institucijos gali prašyti 
pateikti išsamią informaciją apie 
tvarkaraštį ir prašyti atlikti pakeitimus. Už 
dujų išleidimo ir fakelų deginimo įvykius, 
įvykusius įgyvendinimo laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos netaiko 30 
straipsnyje numatytų nuobaudų.

Or. en

Pakeitimas 788
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský



PE737.463v01-00 32/210 AM\1265657LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo reikia 
atitinkamų institucijų patvirtinimo, 
suteikiant leidimą, perkant ir montuojant 
naują įrangą, operatoriai turi veikti kuo 
greičiau. Kompetentingos institucijos gali 
prašyti pateikti išsamią informaciją apie 
tvarkaraštį ir prašyti atlikti pakeitimus. Už 
dujų išleidimo ir fakelų deginimo įvykius, 
įvykusius įgyvendinimo laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos netaiko 30 
straipsnyje numatytų nuobaudų.

Or. en

Pakeitimas 789
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Dujų išleidimo įranga, kuriai yra 
alternatyva, kuri neišleidžia dujų, 
pakeičiama ne vėliau kaip 2025 m. 
gruodžio 31 d. Komisijai pagal 31 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas 
papildomas nuostatomis, kuriomis 
nustatomi technologiniai standartai, 
taikomi įrangai, kuri projektuojama ir 
kuria pakeičiama įranga, kuri išleidžia 
dujas ir kuriai yra dujų neišleidžianti 
alternatyva.

Or. en

Pakeitimas 790
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Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Dujų išleidimo įranga, kuriai yra 
alternatyva, kuri neišleidžia dujų, 
pakeičiama ne vėliau kaip 2025 m. 
gruodžio 31 d. Komisija gali iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. priimti deleguotąjį aktą, 
kuriuo šis pakeitimas būtų įgyvendintas.

Or. en

Pakeitimas 791
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Jeigu vieta yra statoma, visiškai ar 
iš dalies pakeičiama arba rekonstruojama, 
nauja arba renovuota įranga ar 
komponentai turėtų būti įrengti, kad būtų 
išvengta dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
ir (arba) kuo labiau sumažėtų jų 
deginimas pagal atitinkamas 
technologijas Europos standartuose.

Or. en

Pakeitimas 792
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5b. Komisijai pagal 31 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant standartus, 
taikomus pneumatiniams įtaisams ir 
siurbliams, kompresoriams, saugykloms 
ar kitoms sudedamosioms dalims, 
suprojektuotoms šio reglamento tikslais.

Or. en

Pakeitimas 793
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisijai pagal 31 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant standartus, 
taikomus pneumatiniams įtaisams ir 
siurbliams, kompresoriams, saugykloms 
ar kitoms sudedamosioms dalims, 
suprojektuotoms šio reglamento tikslais.

Or. en

Pakeitimas 794
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo reikia 
atitinkamų institucijų patvirtinimo, 
suteikiant leidimą, perkant , ir montuojant 
naują įrangą, operatoriai turi veikti kuo 
greičiau. Kompetentingos institucijos gali 
prašyti pateikti išsamią informaciją apie 
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tvarkaraštį ir prašyti atlikti pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 795
Ivan David

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei įgyvendinant nuostatas dėl 
dujų išleidimo ar fakelų deginimo reikia 
atitinkamų institucijų patvirtinimo, 
suteikiant leidimą, perkant , ir montuojant 
naują įrangą, operatoriai turi veikti kuo 
greičiau. Kompetentingos institucijos gali 
prašyti pateikti išsamią informaciją apie 
tvarkaraštį ir prašyti atlikti pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 796
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Įranga, kurią galima pakeisti dujų 
neišleidžiančia įranga, pakeičiama ne 
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vėliau kaip 2025 m. gruodžio 
31 d. Komisija iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
priima deleguotąjį aktą, kuriuo šis 
pakeitimas būtų įgyvendintas.

Or. en

Pakeitimas 797
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Jeigu vieta yra statoma, visiškai ar 
iš dalies pakeičiama arba rekonstruojama, 
nauja arba renovuota įranga ar 
komponentai turėtų būti įrengti, kad būtų 
išvengta dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
ir (arba) kuo labiau sumažėtų jų 
deginimas pagal atitinkamas 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 798
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykius:

Operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie daugiau kaip 5 000 kg 
metano dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
įvykius, kuriuos sukėlė incidentas, 
ekstremalioji situacija ar įrangos triktis.

Or. en

Pakeitimas 799
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Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 800
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis;

a) daugiau kaip [5 000 kg] metano 
dėl incidento, kai jo priežastis yra 
ekstremalioji situacija ar įrangos triktis;

Or. en

Pakeitimas 801
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis;

a) daugiau kaip [5 000 kg] metano 
dėl incidento, kai jo priežastis yra 
ekstremalioji situacija ar įrangos triktis;

Or. en

Pakeitimas 802
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
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Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis;

a) daugiau kaip [5 000 kg] metano 
dėl incidento, kai jo priežastis yra 
ekstremalioji situacija ar įrangos triktis;

Or. en

Pakeitimas 803
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis;

a) kai jų priežastis yra ekstremalioji 
situacija ar įrangos triktis, ir

Or. en

Pagrindimas

Pranešti apie tokius incidentus turėtų būti privaloma tik tuo atveju, jei tenkinamos abi 
būtinosios sąlygos. Apie kontroliuojamą fakelų deginimą, įvykusį sistemos išjungimo metu, 
turėtų būti pranešama metinėje ataskaitoje.

Pakeitimas 804
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai kuris nors vienas įvykis per 24 
valandų laikotarpį trunka iš viso 8 

Išbraukta.
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valandas ar ilgiau.

Or. en

Pakeitimas 805
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai kuris nors vienas įvykis per 24 
valandų laikotarpį trunka iš viso 8 
valandas ar ilgiau.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 806
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai kuris nors vienas įvykis per 24 
valandų laikotarpį trunka iš viso 8 
valandas ar ilgiau.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 807
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai kuris nors vienas įvykis per 24 Išbraukta.
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valandų laikotarpį trunka iš viso 8 
valandas ar ilgiau.

Or. en

Pakeitimas 808
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 96 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino. Pirmiau minėti 
pranešimai apie tokius įvykius turėtų būti 
privalomi tik tuo atveju, jei įvykdomos abi 
16 straipsnio 1 dalies ir b punkto sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga per 48 valandas pranešti kompetentingai institucijai apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius yra techniškai neįgyvendinama atsižvelgiant į veiklos realijas. 
Siūlome pratęsti pranešimo apie nuotėkius dėl dujų išleidimo ir fakelų deginimo laiką nuo 48 
iki 96 valandų. Be to, pranešti apie tokius incidentus turėtų būti privaloma tik tuo atveju, jei 
tenkinamos abi būtinosios sąlygos (16 straipsnio 1 dalies a ir b punktai), t. y. jie kyla 
ekstremalioji situacija ar įrangos triktis ir trunka iš viso bent 8 valandas per 24 valandų 
laikotarpį nuo vieno incidento.

Pakeitimas 809
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas be reikalo nedelsiant po 



AM\1265657LT.docx 41/210 PE737.463v01-00

LT

vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

įvykio. Šiam pranešimui taikomi 
reikalavimai bus taikomi pagal 
nacionalinius arba vietos teisės aktus dėl 
pranešimo apie incidentus, 
ekstremaliąsias situacijas ar kitus 
neįprastus įvykius, kai jie jau yra.

Or. en

Pakeitimas 810
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas be reikalo nedelsiant po 
įvykio. Šiam pranešimui taikomi 
reikalavimai bus taikomi pagal 
nacionalinius arba vietos teisės aktus dėl 
pranešimo apie incidentus, 
ekstremaliąsias situacijas ar kitus 
neįprastus įvykius, kai jie jau yra.

Or. en

Pakeitimas 811
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas be reikalo nedelsiant po 
įvykio. Šiam pranešimui taikomi 
reikalavimai bus taikomi pagal 
nacionalinius arba vietos teisės aktus dėl 
pranešimo apie incidentus, 
ekstremaliąsias situacijas ar kitus 
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neįprastus įvykius, kai jie jau yra.

Or. en

Pakeitimas 812
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio.. Šiam 
pranešimui taikomi reikalavimai bus 
taikomi pagal nacionalinius arba vietos 
teisės aktus dėl pranešimo apie 
incidentus, ekstremaliąsias situacijas ar 
kitus neįprastus įvykius, kai jie jau yra.

Or. en

Pakeitimas 813
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 48 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pranešimas 
pateikiamas nedelsiant po įvykio ir ne 
vėliau kaip per 96 valandas nuo įvykio 
pradžios ar nuo to momento, kai 
operatorius apie jį sužino.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga per 48 valandas pranešti kompetentingai institucijai apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius yra techniškai neįgyvendinama atsižvelgiant į veiklos realijas. 
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Terminas turėtų būti pratęstas iki 96 valandų.

Pakeitimas 814
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia ketvirtines visų 1 
dalyje ir 15 straipsnyje nurodyto dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo įvykių 
ataskaitas, pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus.

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia metines visų 1 dalyje ir 
15 straipsnyje nurodyto dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykių ataskaitas, 
pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus. Tai bus įtraukta į 
15 straipsnyje nurodytą metinę 
išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į prievolę nuolat pranešti apie kiekvieną ekstremaliąją situaciją, apsvarstyti 
galimybę nuo ketvirčio iki metų sumažinti reguliarių dujų išleidimo ir deginimo fakelais 
ataskaitų teikimo dažnumą. Apie atskirus įvykius turi būti pranešama nedelsiant, o bendras 
išmetamųjų teršalų kiekis bet kuriuo atveju turi būti įtrauktas į metinę ataskaitą dėl metano. 
Tai gali padėti sumažinti administracinę, finansinę ir darbo krūvio naštą operatorių 
lygmeniu.

Pakeitimas 815
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia ketvirtines visų 1 
dalyje ir 15 straipsnyje nurodyto dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo įvykių 
ataskaitas, pateikdami II priede nurodytus 

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia informaciją apie visus 
1 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyto dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo įvykius, 
pateikdami II priede nurodytus 
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informacijos elementus. informacijos elementus, kaip kiekvienos 12 
straipsnyje nurodytos ataskaitos dalį.

Or. en

Pakeitimas 816
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia ketvirtines visų 1 
dalyje ir 15 straipsnyje nurodyto dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo įvykių 
ataskaitas, pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus.

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia metines visų 1 dalyje ir 
15 straipsnyje nurodyto dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykių ataskaitas, 
pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti ir racionalizuoti administracinę naštą, reikalingas ilgesnis laikotarpis.

Pakeitimas 817
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia ketvirtines visų 1 
dalyje ir 15 straipsnyje nurodyto dujų 
išleidimo ir fakelų deginimo įvykių 
ataskaitas, pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus.

2. Operatoriai kompetentingoms 
institucijoms teikia metines visų 1 dalyje ir 
15 straipsnyje nurodyto dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykių ataskaitas, 
pateikdami II priede nurodytus 
informacijos elementus.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į prievolę nuolat pranešti apie kiekvieną avarinį dujų išleidimą arba fakelų 
deginimo įvykį, turėtų būti atsižvelgiama į metinį reguliarių dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
ataskaitų dažnumą.

Pakeitimas 818
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos šiame 
straipsnyje nurodytas ataskaitas padaro 
prieinamas visuomenei ir Komisijai 
kiekvienais metais pagal 5 straipsnio 4 
dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 819
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar 
nuolatinio budėjimo degikliu, kuriais 
galima visiškai suardyti angliavandenilius 
ir juos pašalinti.

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami, pakeičiami arba atnaujinami 
nauji fakelai ar kiti degimo įtaisai, skirti 
pakeisti fakelus, operatoriai įrengia 
degimo įtaisus tik su ne mažesnis kaip 
98 proc. efektyvumu galinčiu suardyti 
angliavandenilius ir juos pašalinti, arba 
atitinkamais atvejais taikomas 
nacionalinis standartas.
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Or. en

Pakeitimas 820
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar 
nuolatinio budėjimo degikliu, kuriais 
galima visiškai suardyti angliavandenilius 
ir juos pašalinti.

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami, pakeičiami arba atnaujinami 
nauji fakelai ar kiti degimo įtaisai, skirti 
pakeisti fakelus, operatoriai įrengia 
degimo įtaisus tik su ne mažesnis kaip 
98 proc. efektyvumu galinčiu suardyti 
angliavandenilius ir juos pašalinti, arba 
atitinkamais atvejais taikomas 
nacionalinis standartas.

Or. en

Pakeitimas 821
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar nuolatinio 
budėjimo degikliu, kuriais galima visiškai 
suardyti angliavandenilius ir juos pašalinti.

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar nuolatinio 
budėjimo degikliu, kuriais bent 98 proc. 
galima suardyti angliavandenilius ir juos 
pašalinti.

Or. en
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Pagrindimas

100 proc. fakelų, kuriuose įrengta automatinė uždegimo arba nuolatinio bandymo sistema, 
efektyvumas reiškia gryną metaną, o dujų pramonėje kalbama apie azotizuotas ir sieros 
dujas. Todėl efektyvumo lygis turėtų būti tinkamai pritaikytas prie 95 proc.

Pakeitimas 822
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar nuolatinio 
budėjimo degikliu, kuriais galima visiškai 
suardyti angliavandenilius ir juos pašalinti.

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar nuolatinio 
budėjimo degikliu, kuriais bent 98 proc. 
galima suardyti angliavandenilius ir juos 
pašalinti.

Or. en

Pagrindimas

100 proc. fakelų, kuriuose įrengta automatinė uždegimo arba nuolatinio bandymo sistema, 
efektyvumas reiškia gryną metaną, o dujų pramonė dažnai nagrinėja azoto ir sieros dujas. 
Todėl efektyvumo lygis turėtų būti tinkamai pritaikytas prie 95 proc.

Pakeitimas 823
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pastatomas, pakeičiamas ar 
atnaujinamas gamybinis objektas arba kai 
įrengiami nauji fakelai ar kiti degimo 
įtaisai, operatoriai įrengia degimo įtaisus 
tik su automatiniu uždegikliu ar nuolatinio 

1. Iki ...[18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] 
operatoriai įrengia visus fakelus su degimo 
įtaisais su automatiniu uždegikliu ar 
nuolatinio budėjimo degikliu, kuriais 
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budėjimo degikliu, kuriais galima visiškai 
suardyti angliavandenilius ir juos pašalinti.

galima visiškai suardyti angliavandenilius 
ir juos pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 824
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] 
operatoriai užtikrina, kad visi fakelai ar 
kiti degimo įtaisai atitiktų 1 dalies 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 825
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] 
operatoriai užtikrina, kad visi fakelai ar kiti 
degimo įtaisai atitiktų 1 dalies 
reikalavimus.

2. Iki 2030 m. operatoriai užtikrina, 
kad visi fakelai ar kiti degimo įtaisai 
atitiktų 1 dalies reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 826
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu



AM\1265657LT.docx 49/210 PE737.463v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] operatoriai 
užtikrina, kad visi fakelai ar kiti degimo 
įtaisai atitiktų 1 dalies reikalavimus.

2. Iki … [36 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] operatoriai 
užtikrina, kad visi įprastinėse operacijose 
naudojami fakelai ar kiti degimo įtaisai 
atitiktų 1 dalies reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Ši įranga kainuoja daug ir daugeliu atvejų jos įsigijimas turėtų atitikti viešųjų pirkimų teisę, 
reikalaujant taikyti ilgą ir išsamią procedūrą. Šiuo atveju 12 mėnesių terminas yra nerealus.

Pakeitimas 827
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] operatoriai 
užtikrina, kad visi fakelai ar kiti degimo 
įtaisai atitiktų 1 dalies reikalavimus.

2. Iki … [36 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] operatoriai 
užtikrina, kad visi fakelai ar kiti degimo 
įtaisai atitiktų 1 dalies reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Ši įranga kainuoja daug ir daugeliu atvejų jos įsigijimas turėtų atitikti viešųjų pirkimų teisę, 
reikalaujant taikyti ilgą ir išsamią procedūrą. Šiuo atveju 12 mėnesių terminas yra nerealus.

Pakeitimas 828
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai kas savaitę atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

3. Operatoriai kas ketvirtį atlieka 
fakelų patikrinimus arba nuolatinę fakelų 
stebėseną, apimančius III priede nurodytus 
elementus.

Or. en

Pagrindimas

Pirma, patikrinimas gali užtrukti nuo kelių valandų iki kelių savaičių. Todėl kas savaitę 
atliekami patikrinimai techniškai neįmanomi. Antra, atsižvelgiant į įvairias turimas 
naujoviškas technologines alternatyvas (pvz., tęstinę stebėseną), svarbu vengti tam tikrų 
technologijų rinkinio, kad būtų galima atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto procedūrą.

Pakeitimas 829
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai kas savaitę atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

3. Operatoriai kas ketvirtį atlieka 
fakelų patikrinimus arba nuolatinę fakelų 
stebėseną, apimančius III priede nurodytus 
elementus.

Or. en

Pakeitimas 830
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai kas savaitę atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

3. Operatoriai vykdo nuolatinę fakelų 
stebėseną ir bent kas savaitę atlieka fakelų 
patikrinimus, apimančius III priede 
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nurodytus elementus.

Or. en

Pakeitimas 831
Claudia Gamon, Morten Petersen, Michal Wiezik, Irena Joveva

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai kas savaitę atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

3. Operatoriai vykdo nuolatinę fakelų 
stebėseną ir bent kas savaitę atlieka fakelų 
patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

Or. en

Pakeitimas 832
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Operatoriai kas savaitę atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

3. Operatoriai kas mėnesį atlieka 
fakelų patikrinimus, apimančius III priede 
nurodytus elementus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas kas savaitę atlikti fakelų patikrinimus yra nerealistiškai dažnas. Tai nebūtų 
ekonomiškai efektyvi praktika, todėl operatoriams tektų nerealistiškai didelė našta.

Pakeitimas 833
Mick Wallace, Clare Daly
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pagal 31 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį 
aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis nustatomi 
technologiniai standartai, taikomi 
nuotėkio įrangai arba įrangai, kuri išmeta 
teršalus pagal konstrukciją.

Or. en

Pakeitimas 834
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Itin didelio teršalų išmetimo įvykiai

1. Iki ... [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
programą, į kurią įtraukiamos priemonės 
ir protokolai, skirti itin didelio teršalų 
išmetimo įvykiams aptikti ir su jais kovoti, 
visų pirma naudodamiesi naujausiais 
Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 835
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neveikiantys gręžiniai Neveikiantys gręžiniai ir visam laikui 
užsandarinti bei apleisti gręžiniai

Or. en

Pakeitimas 836
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių neveikiančių gręžinių 
inventorinį aprašą, apimantį bent IV priede 
nurodytus elementus.

1. Iki šešių mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių neveikiančių gręžinių ir 
visam laikui užsandarintų bei apleistų 
gręžinių inventorinį aprašą, apimantį bent 
IV priede nurodytus elementus.

Or. en

Pakeitimas 837
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių neveikiančių gręžinių 
inventorinį aprašą, apimantį bent IV priede 
nurodytus elementus.

1. Iki … [18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių neveikiančių gręžinių 
inventorinį aprašą, apimantį bent IV priede 
nurodytus elementus.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlome ilgesnį įgyvendinimo laikotarpį, nes registrui taip pat reikia nustatyti ir įgyvendinti 
įmonių duomenų teikimą.

Pakeitimas 838
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo 
įranga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti numatyta galimybė taikyti plačius kiekybinio įvertinimo metodus 
(inžinerinius skaičiavimus, modeliavimo priemones, išmetamųjų teršalų faktorius) kaip 
vertingas alternatyvas tiesioginiams išmetamųjų teršalų matavimams. Tai ypač taikytina 
neaktyviems gręžiniams, atsižvelgiant į tai, kad nutraukus gręžinių eksploatavimą žemė 
grąžinama savininkui, todėl prieiga prie neaktyvių gręžinių gali būti ribota.

Pakeitimas 839
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo 
įranga.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal persvarstytą neveikiančių gręžinių apibrėžtį nereikia specialių nuostatų dėl 
neveikiančių gręžinių, nes jiems būtų taikomos reglamentuose nustatytos standartinės 
nuostatos.

Pakeitimas 840
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose \įdiegiama\ 
išmetamo metano kiekio matavimo įranga.

2. Ataskaitos, kuriose pateikiama 
informacija apie metano, išmetamo iš visų 
1 dalyje nurodytų neveikiančių gręžinių, 
matavimus arba kiekybinį įvertinimą, 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos pagal 12 straipsnyje 
nustatytus principus dėl eksploatuojamo 
turto.

Jeigu atlikus penkis paskesnius 
neveikiančių gręžinių kiekybinius 
vertinimus neparodyta, kad išmetamas 
metano kiekis, toks neveikiantis gręžinys 
laikomas be išmetamųjų teršalų ir 
daugiau kiekybinių duomenų ir ataskaitų 
neprireiks.

Or. en

Pakeitimas 841
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 2. Iki 12 mėnesių po šio reglamento 
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reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo įranga.

įsigaliojimo dienos visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose ir visam 
laikui užsandarintuose bei apleistuose 
gręžiniuose atliekamas į orą ir vandenį 
išmetamo metano kiekio matavimas.

Jeigu kompetentingoms institucijoms 
pateikiami patikimi įrodymai, kad per 
pastaruosius penkerius metus iš visam 
laikui užsandarintų ir apleistų gręžinių 
neišmetama metano, šioje dalyje 
nustatytas įpareigojimas visam laikui 
užsandarintiems ir apleistiems gręžiniams 
netaikomas tiems gręžiniams.

Or. en

Pakeitimas 842
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo įranga.

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] 
neveikiančiuose gręžiniuose išmetamas 
metano kiekis matuojamas šaltinio 
lygmeniu bent kartą per 12 mėnesių. 
Jeigu atlikus penkis paskesnius 
neveikiančių gręžinių matavimus [kasmet] 
neparodoma, kad išmetamas metano 
kiekis, jie laikomi be išmetamųjų teršalų 
ir papildomų kiekybinių vertinimų ir 
ataskaitų nereikalaujama.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl privalomo įrenginių, skirtų išmetamo metano kiekiui nustatyti visose 
neveikiančiuose gręžiniuose, įrengimo neįmanomas, nes nėra žinoma, kad krante esančiuose 
įrenginiuose nėra jokio techninio sprendimo metano nuotėkiui matuoti. Todėl pasiūlymas 
lemtų neproporcingai dideles išlaidas. Be to, materialinės žalos rizika yra labai didelė dėl 
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prietaisų vagystės, kai jie yra nesaugomi, apleistoje vietoje.

Pakeitimas 843
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Christophe Grudler, 
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo įranga.

2. Iki… [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] visuose 
neveikiančiuose gręžiniuose įdiegiama 
išmetamo metano kiekio matavimo įranga, 
išskyrus tuose, kurie buvo visam laikui 
užsandarinti pagal atitinkamų 
kompetentingų institucijų norminius 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 844
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje 
nurodyto matavimo duomenimis, 
apimančios paskutinius kalendorinius 
metų, kurių duomenys turimi. Prieš 
pateikiant šioje dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su informacija apie 
neveikiančių gręžinių išmetamo metano 
kiekio nustatymą, apimančios paskutinius 
kalendorinius metų, kurių duomenys 
turimi. Prieš pateikiant šioje dalyje 
nurodytas ataskaitas kompetentingoms 
institucijoms, jos yra įvertinamos tikrintojo 
ir prie jų pridedama tikrinimo išvada, 
pateikta pagal 8 ir 9 straipsnius.
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Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti numatyta galimybė taikyti plačius kiekybinio įvertinimo metodus 
(inžinerinius skaičiavimus, modeliavimo priemones, išmetamųjų teršalų faktorius) kaip 
vertingas alternatyvas tiesioginiams išmetamųjų teršalų matavimams. Tai ypač taikytina 
neaktyviems gręžiniams, atsižvelgiant į tai, kad nutraukus gręžinių eksploatavimą žemė 
grąžinama savininkui, todėl prieiga prie neaktyvių gręžinių gali būti ribota.

Pakeitimas 845
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje 
nurodyto matavimo duomenimis, 
apimančios paskutinius kalendorinius 
metų, kurių duomenys turimi. Prieš 
pateikiant šioje dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su informacija apie 
neveikiančių gręžinių išmetamo metano 
kiekio nustatymą, apimančios paskutinius 
kalendorinius metų, kurių duomenys 
turimi. Prieš pateikiant šioje dalyje 
nurodytas ataskaitas kompetentingoms 
institucijoms, jos yra įvertinamos tikrintojo 
ir prie jų pridedama tikrinimo išvada, 
pateikta pagal 8 ir 9 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 846
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
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reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje nurodyto 
matavimo duomenimis, apimančios 
paskutinius kalendorinius metų, kurių 
duomenys turimi. Prieš pateikiant šioje 
dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. prireikus 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje nurodyto 
matavimo duomenimis, apimančios 
paskutinius kalendorinius metų, kurių 
duomenys turimi. Prieš pateikiant šioje 
dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 847
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje nurodyto 
matavimo duomenimis, apimančios 
paskutinius kalendorinius metų, kurių 
duomenys turimi. Prieš pateikiant šioje 
dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

3. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje nurodyto 
matavimo duomenimis, apimančios 
paskutinius kalendorinius metų, kurių 
duomenys turimi. Prieš pateikiant šioje 
dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 848
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [24 mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki kovo 30 d. 
kompetentingoms institucijoms 
pateikiamos ataskaitos su 2 dalyje nurodyto 
matavimo duomenimis, apimančios 
paskutinius kalendorinius metų, kurių 
duomenys turimi. Prieš pateikiant šioje 
dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

3. Iki 18 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, o vėliau kiekvienais 
metais iki kovo 30 d. kompetentingoms 
institucijoms pateikiamos ataskaitos su 2 
dalyje nurodyto matavimo duomenimis, 
apimančios paskutinius kalendorinius 
metų, kurių duomenys turimi. Prieš 
pateikiant šioje dalyje nurodytas ataskaitas 
kompetentingoms institucijoms, jos yra 
įvertinamos tikrintojo ir prie jų pridedama 
tikrinimo išvada, pateikta pagal 8 ir 9 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 849
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei penkerius metus iš eilės 
nenustatoma jokių iš neveikiančių 
gręžinių išmetamų teršalų, šiam gręžiniui 
nebetaikomi 3 dalyje nustatyti 
įpareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Ekonomiškai nepagrįsta atlikti neveikiančių gręžinių, kuriuose išmetamas nedidelis arba 
nulinis metano kiekis, matavimus ir (arba) kiekybinius vertinimus. Tolesni kiekybiniai 
vertinimai turėtų būti nutraukti pasibaigus minėtam laikotarpiui.

Pakeitimas 850
Anna Zalewska
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ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei penkerius metus iš eilės 
nenustatoma jokių iš neveikiančių 
gręžinių išmetamų teršalų, šiam gręžiniui 
nebetaikomi 3 dalyje nustatyti 
įpareigojimai

Or. en

Pakeitimas 851
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos šiame 
straipsnyje nurodytas ataskaitas per tris 
mėnesius po to, kai jas pateikia 
operatoriai, padaro prieinamas visuomenei 
ir Komisijai pagal 5 straipsnio 4 dalį.

4. Kompetentingos institucijos šiame 
straipsnyje nurodytas ataskaitas per tris 
mėnesius po to, kai jas pateikia, padaro 
prieinamas visuomenei ir Komisijai pagal 5 
straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie iš šių gręžinių gali neturėti operatorių, todėl šią nuorodą reikėtų išbraukti, kad būtų 
išvengta abejonių, jog valstybės narės vis dar privalo laikytis ataskaitų teikimo ir skelbimo 
reikalavimų.

Pakeitimas 852
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už 2 ir 3 dalyse nustatytų pareigų 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės, 
nebent būtų galima nustatyti atsakingąją 
šalį – tokiu atveju atsakomybė tenka tai 
šaliai.

5. Už 3 dalyje nustatytų pareigų 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės, 
nebent būtų galima nustatyti atsakingąją 
šalį – tokiu atveju atsakomybė tenka tai 
šaliai.

Or. en

Pakeitimas 853
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už 2 ir 3 dalyse nustatytų pareigų 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės, 
nebent būtų galima nustatyti atsakingąją 
šalį – tokiu atveju atsakomybė tenka tai 
šaliai.

5. Už 3 dalyje nustatytų pareigų 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės, 
nebent būtų galima nustatyti atsakingąją 
šalį – tokiu atveju atsakomybė tenka tai 
šaliai.

Or. en

Pakeitimas 854
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Valstybės narės parengia išmetamo metano 
kiekio mažinimo planą, pagal kurį 
išvaloma ir regeneruojama jų teritorijoje 
esančių neveikiančių gręžinių aplinka ir tie 
gręžiniai užsandarinami visam laikui iki ... 
[12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] ir jį įgyvendina ne 
vėliau kaip ... [24 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].
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Or. en

Pakeitimas 855
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Valstybės narės iki [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] parengia 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui. Įgyvendinimas turėtų būti 
atliktas iki [24 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 856
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Iki [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] valstybės narės 
parengia ir įgyvendina išmetamo metano 
kiekio mažinimo planą, pagal kurį 
išvaloma ir regeneruojama jų teritorijoje 
esančių neveikiančių gręžinių aplinka ir tie 
gręžiniai užsandarinami visam laikui, ir jį 
įgyvendina iki [24 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 857
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Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Iki 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, valstybės narės 
parengia išmetamo metano kiekio 
mažinimo planą, pagal kurį išvaloma ir 
regeneruojama jų teritorijoje esančių 
neveikiančių gręžinių aplinka ir tie 
gręžiniai užsandarinami visam laikui, ir jį 
įgyvendina iki 12 mėnesių nuo 3 dalyje 
nurodytų pirmųjų ataskaitų pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Europoje yra daug apleistų gręžinių, kuriuose vis dar gali būti išmetamas metanas. Šiems 
gręžiniams aptikti, sandarinti ir stebėti reikės parengti poveikio švelninimo planą. Tai galėtų 
padėti gerokai sumažinti išmetamą metano kiekį ir suteikti užimtumo galimybių gręžinių 
valymo ir stebėsenos srityse. Siekiant užtikrinti, kad klimato kaitos švelninimo planai būtų 
įgyvendinti laiku, reikia aiškių terminų. Klimato kaitos švelninimo planus galima rengti kartu 
su aprašais, nes tyrimai, skirti atsargoms sudaryti, turėtų būti atliekami atsižvelgiant į rizikos 
mažinimo galimybes.

Pakeitimas 858
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Valstybės narės arba atsakingos šalys 
parengia ir įgyvendina išmetamo metano 
kiekio mažinimo planą, pagal kurį 
išvaloma ir regeneruojama jų teritorijoje 
esančių neveikiančių gręžinių aplinka ir tie 
gręžiniai užsandarinami visam laikui.

Or. en
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Pakeitimas 859
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
pagal kurį išvaloma ir regeneruojama jų 
teritorijoje esančių neveikiančių gręžinių 
aplinka ir tie gręžiniai užsandarinami 
visam laikui.

Valstybės narės arba atsakinga šalis 
parengia ir įgyvendina išmetamo metano 
kiekio mažinimo planą, pagal kurį 
išvaloma ir regeneruojama jų teritorijoje 
esančių neveikiančių gręžinių aplinka ir tie 
gręžiniai užsandarinami visam laikui.

Or. en

Pakeitimas 860
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
neveikiančių gręžinių metano nuotėkis 
būtų matuojamas kas mėnesį vienerius 
metus. Jei nuotėkis nematuojamas, 
atitinkamas gręžinys turėtų būti laikomas 
uždaru, o įpareigojimas pranešti apie 
tolesnius matavimus turėtų būti 
nutrauktas.

Or. en

Pakeitimas 861
Mick Wallace, Clare Daly
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos neveikiančius gręžinius, 
valstybės narės atlieka patikimą ir 
objektyvų vertinimą, pagrįstą naujausiais 
moksliniais duomenimis, įskaitant 
Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro (IMEO) duomenis.

Or. en

Pakeitimas 862
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos d punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kasmetines patikras siekiant 
įsitikinti, kad iš užsandarintų gręžinių 
nebeišmetama metano.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 863
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms ir atvirosioms anglių 
kasykloms.

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms ir atvirosioms anglių 
kasykloms Sąjungoje ir importuotojams.

Or. en
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Pakeitimas 864
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms ir atvirosioms anglių 
kasykloms.

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms anglių kasykloms.

Or. en

Pakeitimas 865
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms ir atvirosioms anglių 
kasykloms.

1. Šis skirsnis taikomas veikiančioms 
požeminėms anglių kasykloms.

Or. en

Pagrindimas

Iš paviršinių rusvųjų anglių kasyklų išmetamo metano kiekio reikšmingumo tyrimai rodo, kad 
išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis ir nežymus, neviršijant aptikimo ribų. Todėl reglamente 
nustatyti brangiai kainuojantys reikalavimai yra nepakankami.

Pakeitimas 866
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) metano išmetimą po kasybos 
vykdomos veiklos metu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Procesai, apibrėžiami kaip veikla po kasybos, neturėtų būti įskaičiuojami į anglies kasyklų 
išmetamo metano kiekį. Už išgautos medžiagos transportavimą ar saugojimą gali būti 
atsakingi įvairūs subjektai. Be to, anglių kasyklos operatorius gali nebūti atsakingas nei už 
transportavimo trukmę, nei už saugojimo trukmę. Todėl nebus įmanoma apskaičiuoti 
susidarančių išmetamųjų teršalų ir nurodyti atsakingą subjektą.

Pakeitimas 867
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metano išmetimą po kasybos 
vykdomos veiklos metu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Metano transportavimą ir saugojimą gali vykdyti skirtingi subjektai, o vėliau anglių kasyklos 
operatorius, todėl gali būti neįmanoma nurodyti atsakingo subjekto ir tiksliai apskaičiuoti 
išmetamųjų teršalų kiekį.

Pakeitimas 868
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metano išmetimą po kasybos 
vykdomos veiklos metu.

Išbraukta.



AM\1265657LT.docx 69/210 PE737.463v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Nėra metodikos, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti išmesto anglies dvideginio kiekį. Be to, 
kyla įvairių šalių atsakomybės pasidalijimo problema, susijusi su anglių išleidimu į paviršių, 
perdirbimu, transportavimu ir saugojimu.

Pakeitimas 869
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metano išmetimą po kasybos 
vykdomos veiklos metu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra metodikos, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti išmesto anglies dvideginio kiekį. Be to, 
kyla įvairių šalių atsakomybės pasidalijimo problema, susijusi su anglių išleidimu į paviršių, 
perdirbimu, transportavimu ir saugojimu.

Pakeitimas 870
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metano išmetimas iš veikiančių 
atvirųjų anglių kasyklų apima:

Išbraukta.

a) metano išmetimą anglių kasykloje 
vykdomo kasybos proceso metu;
b) metano išmetimą po kasybos vykdomos 
veiklos metu.
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Or. en

Pagrindimas

Iš paviršinių rusvųjų anglių kasyklų išmetamo metano kiekio reikšmingumo tyrimai rodo, kad 
išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis ir nežymus, neviršijant aptikimo ribų. Todėl reglamente 
nustatyti brangiai kainuojantys reikalavimai yra nepakankami.

Pakeitimas 871
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metano išmetimas iš veikiančių 
atvirųjų anglių kasyklų apima:

Išbraukta.

a) metano išmetimą anglių kasykloje 
vykdomo kasybos proceso metu;
b) metano išmetimą po kasybos vykdomos 
veiklos metu.

Or. en

Pagrindimas

Iš atvirų rusvųjų anglių kasyklų išmetamas metano kiekis yra ribinis.

Pakeitimas 872
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka ventiliuojamame ore 
esančio metano nepertraukiamąjį 
matavimą ir kiekio nustatymą visose 
kasyklos operatoriaus naudojamose 

1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka šaltinio lygio tiesioginį 
matavimą arba kiekio nustatymą visose 
kasyklos operatoriaus naudojamose 
ištraukiamosios ventiliacijos šachtose. 
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ištraukiamosios ventiliacijos šachtose, tam 
naudodami aparatą, kurio metano 
koncentracijos aptikimo jautrio riba yra 
bent 100 ppm. Jie taip pat kas mėnesį 
atlieka ėminių ėmimu pagrįstus matavimus.

Kasyklų operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia ataskaitas apie 
metano išmetama kiekį per metus iš vienos 
ventiliacijos šachtos, išreikštą metano 
kilotona, naudodami įrangą ir metodikas, 
kurių matavimo tikslumas yra ± 5 proc. 
pranešto kiekio. Jie taip pat kas mėnesį 
atlieka ėminių ėmimu pagrįstus matavimus.

Or. en

Pakeitimas 873
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka ventiliuojamame ore 
esančio metano nepertraukiamąjį 
matavimą ir kiekio nustatymą visose 
kasyklos operatoriaus naudojamose 
ištraukiamosios ventiliacijos šachtose, tam 
naudodami aparatą, kurio metano 
koncentracijos aptikimo jautrio riba yra 
bent 100 ppm. Jie taip pat kas mėnesį 
atlieka ėminių ėmimu pagrįstus matavimus.

1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka nepertraukiamąjį 
šaltinio lygio tiesiogiai išmetamo metano 
matavimą visose ištraukiamosios 
ventiliacijos šachtose. Kasyklų operatoriai 
kompetentingoms institucijoms praneša 
apie iš kiekvienos ventiliacijos šachtos per 
metus išmetamo metano kiekį kilotona, 
naudodami įrangą, kuria užtikrinamas 
matavimo tikslumas su 0,5 kt per metus 
metano leidžiamuoju nuokrypiu. Jie taip 
pat kas mėnesį atlieka ėminių ėmimu 
pagrįstus matavimus.

Or. en

Pakeitimas 874
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka ventiliuojamame ore 
esančio metano nepertraukiamąjį 
matavimą ir kiekio nustatymą visose 
kasyklos operatoriaus naudojamose 
ištraukiamosios ventiliacijos šachtose, tam 
naudodami aparatą, kurio metano 
koncentracijos aptikimo jautrio riba yra 
bent 100 ppm. Jie taip pat kas mėnesį 
atlieka ėminių ėmimu pagrįstus 
matavimus.

1. Požeminių anglių kasyklų 
operatoriai atlieka šaltinio lygio tiesioginį 
matavimą arba kiekio nustatymą visose 
kasyklos operatoriaus naudojamose 
ištraukiamosios ventiliacijos šachtose. 
Kasyklų operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia ataskaitas apie 
metano išmetama kiekį per metus iš vienos 
ventiliacijos šachtos, išreikštą metano 
kilotona, naudodami įrangą ir metodikas, 
kurių matavimo tikslumas yra ± 5 proc. 
pranešto kiekio. 

Or. en

Pakeitimas 875
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Drenažinių operatoriai atlieka 
išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių nepertraukiamąjį matavimą 
nepriklausomai nuo to, dėl kokių 
priežasčių atliekamas toks dujų išleidimas 
ar fakelų deginimas.

2. Drenažinių operatoriai atlieka 
išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių nepertraukiamąjį šaltinio lygio 
tiesioginį matavimą arba kiekybinį 
vertinimą nepriklausomai nuo to, dėl kokių 
priežasčių atliekamas toks dujų išleidimas 
ar fakelų deginimas.

Or. en

Pakeitimas 876
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Drenažinių operatoriai atlieka 2. Drenažinių operatoriai atlieka 
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išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių nepertraukiamąjį matavimą 
nepriklausomai nuo to, dėl kokių 
priežasčių atliekamas toks dujų išleidimas 
ar fakelų deginimas.

išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių šaltinio lygio tiesioginį matavimą 
arba kiekybinį vertinimą nepriklausomai 
nuo to, dėl kokių priežasčių atliekamas 
toks dujų išleidimas ar fakelų deginimas.

Or. en

Pakeitimas 877
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Drenažinių operatoriai atlieka 
išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių nepertraukiamąjį matavimą 
nepriklausomai nuo to, dėl kokių 
priežasčių atliekamas toks dujų išleidimas 
ar fakelų deginimas.

2. Drenažinių operatoriai atlieka viso 
išleidžiamo ir fakelais sudeginamo metano 
kiekių nepertraukiamąjį tiesioginį 
matavimą nepriklausomai nuo to, dėl kokių 
priežasčių atliekamas toks dujų išleidimas 
ar fakelų deginimas.

Or. en

Pakeitimas 878
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atvirųjų anglių kasyklų 
operatoriai, apskaičiuodami dėl kasybos 
veiklos išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano 
faktorius nustato kas ketvirtį, laikydamiesi 
atitinkamų mokslinių standartų ir 
atsižvelgdami į metano kiekį, išsiskiriantį 

Išbraukta.
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iš aplinkinių sluoksnių.

Or. en

Pagrindimas

Iš paviršinių rusvųjų anglių kasyklų išmetamo metano kiekio reikšmingumo tyrimai rodo, kad 
išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis ir nežymus, neviršijant aptikimo ribų. Todėl reglamente 
nustatyti brangiai kainuojantys reikalavimai yra nepakankami.

Pakeitimas 879
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atvirųjų anglių kasyklų 
operatoriai, apskaičiuodami dėl kasybos 
veiklos išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano 
faktorius nustato kas ketvirtį, laikydamiesi 
atitinkamų mokslinių standartų ir 
atsižvelgdami į metano kiekį, išsiskiriantį 
iš aplinkinių sluoksnių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl kodifikacijos proceso šiluminis metanas susidaro tik labai brandžiose rusvosiose anglyse, 
juodosiose akmens anglyse ir antracite, bet ne rusvosiose anglyse. Pranešama, kad iš 
rusvosios anglies, kuri plačiai gaminama visoje Europoje atvirose kasyklose, išmetamo 
šiluminio metano kiekio matavimai yra maži ir nežymūs, atsižvelgiant į aptikimo ribas.

Pakeitimas 880
Massimiliano Salini, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis



AM\1265657LT.docx 75/210 PE737.463v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai, 
apskaičiuodami dėl kasybos veiklos 
išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano 
faktorius nustato kas ketvirtį, laikydamiesi 
atitinkamų mokslinių standartų ir 
atsižvelgdami į metano kiekį, išsiskiriantį 
iš aplinkinių sluoksnių.

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai 
laikosi šio skyriaus reikalavimų, t. y. 
pagal JTBKKK parengtas nacionalines 
ataskaitas taikydami savituosius vidutinius 
nacionalinius išmetamo metano faktorius. 
Šie faktoriai grindžiami didžiausiu metano 
kiekiu anglyje.

Or. en

Pakeitimas 881
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai, 
apskaičiuodami dėl kasybos veiklos 
išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano faktorius 
nustato kas ketvirtį, laikydamiesi 
atitinkamų mokslinių standartų ir 
atsižvelgdami į metano kiekį, išsiskiriantį 
iš aplinkinių sluoksnių.

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai, 
apskaičiuodami dėl kasybos veiklos 
išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano faktorius 
nustato kas metus, laikydamiesi atitinkamų 
mokslinių standartų.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pasiūlymo nepagrįstai padidėtų ploto, kuriam taikomas matavimas, dydis.

Pakeitimas 882
Ondřej Knotek
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai, 
apskaičiuodami dėl kasybos veiklos 
išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano faktorius 
nustato kas ketvirtį, laikydamiesi 
atitinkamų mokslinių standartų ir 
atsižvelgdami į metano kiekį, išsiskiriantį 
iš aplinkinių sluoksnių.

3. Atvirųjų anglių kasyklų operatoriai, 
apskaičiuodami dėl kasybos veiklos 
išmetamą metano kiekį, naudoja 
savituosius anglių kasyklos telkinio 
išmetamo metano faktorius. Kasyklų 
operatoriai tuos išmetamo metano faktorius 
nustato kas metus, laikydamiesi atitinkamų 
mokslinių standartų ir atsižvelgdami į 
metano kiekį, išsiskiriantį iš aplinkinių 
sluoksnių.

Or. en

Pakeitimas 883
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–3 dalyse nurodytas matavimas ir 
kiekybinis nustatymas atliekamas pagal 
atitinkamus Europos ar tarptautinius 
standartus.

Matavimas ir kiekybinis nustatymas 
atliekamas kaip nurodyta 1–3 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 884
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą 
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nepertraukiamąjį matavimą, kai dalis 
matavimo įrangos tam tikrą laiką neveikia, 
laikotarpio, kuriuo įranga neveikė, 
duomenims apskaičiuoti pro rata pagrindu 
gali būti naudojami įrangos veikimo 
laikotarpiais gauti rodmenys.

nepertraukiamąjį šaltinio lygio tiesioginį 
matavimą arba kiekybinius vertinimus, kai 
dalis matavimo įrangos tam tikrą laiką 
neveikia, laikotarpio, kuriuo įranga 
neveikė, duomenims apskaičiuoti pro rata 
pagrindu gali būti naudojami įrangos 
veikimo laikotarpiais gauti rodmenys.

Or. en

Pakeitimas 885
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą 
nepertraukiamąjį matavimą, kai dalis 
matavimo įrangos tam tikrą laiką neveikia, 
laikotarpio, kuriuo įranga neveikė, 
duomenims apskaičiuoti pro rata pagrindu 
gali būti naudojami įrangos veikimo 
laikotarpiais gauti rodmenys.

Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą šaltinio 
lygio tiesioginį matavimą arba kiekybinį 
vertinimą, kai dalis matavimo įrangos tam 
tikrą laiką neveikia, laikotarpio, kuriuo 
įranga neveikė, duomenims apskaičiuoti 
pro rata pagrindu gali būti naudojami 
įrangos veikimo laikotarpiais gauti 
rodmenys.

Or. en

Pakeitimas 886
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą 
nepertraukiamąjį matavimą, kai dalis 
matavimo įrangos tam tikrą laiką neveikia, 
laikotarpio, kuriuo įranga neveikė, 
duomenims apskaičiuoti pro rata pagrindu 

Atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytą 
nepertraukiamąjį šaltinio lygio tiesioginį 
matavimą, kai dalis matavimo įrangos tam 
tikrą laiką neveikia, laikotarpio, kuriuo 
įranga neveikė, duomenims apskaičiuoti 
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gali būti naudojami įrangos veikimo 
laikotarpiais gauti rodmenys.

pro rata pagrindu gali būti naudojami 
įrangos veikimo laikotarpiais gauti 
rodmenys.

Or. en

Pakeitimas 887
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
nepertraukiamajam matavimui atlikti, turi 
veikti ne trumpiau kaip 90 proc. to 
laikotarpio, kuriuo ji naudojama išmetamo 
metano kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, 
kuriuo jos veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
nepertraukiamajam šaltinio lygio 
tiesioginiam matavimui arba kiekybiniam 
vertinimui atlikti, turi veikti ne trumpiau 
kaip 90 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Or. en

Pakeitimas 888
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
nepertraukiamajam matavimui atlikti, turi 
veikti ne trumpiau kaip 90 proc. to 
laikotarpio, kuriuo ji naudojama išmetamo 
metano kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, 
kuriuo jos veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
šaltinio lygio tiesioginiam matavimui arba 
kiekybiniam vertinimui atlikti, turi veikti 
ne trumpiau kaip 90 proc. to laikotarpio, 
kuriuo ji naudojama išmetamo metano 
kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.
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Or. en

Pakeitimas 889
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
nepertraukiamajam matavimui atlikti, turi 
veikti ne trumpiau kaip 90 proc. to 
laikotarpio, kuriuo ji naudojama išmetamo 
metano kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, 
kuriuo jos veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Įranga, naudojama 1 ir 2 dalyje nurodytam 
nepertraukiamajam šaltinio lygio 
tiesioginiam matavimui atlikti, turi veikti 
ne trumpiau kaip 90 proc. to laikotarpio, 
kuriuo ji naudojama išmetamo metano 
kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Or. en

Pakeitimas 890
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kasyklų operatoriai apskaičiuoja 
po anglių kasybos išmetamą metano kiekį 
naudodami išmetamų po anglių kasybos 
teršalų faktorius, kurie nustatomi 
remiantis anglių ėminiais iš konkretaus 
anglių telkinio ir laikantis tinkamų 
mokslinių standartų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Procesai, apibrėžiami kaip veikla po kasybos, neturėtų būti įskaičiuojami į anglies kasyklų 
išmetamo metano kiekį. Už išgautos medžiagos transportavimą ar saugojimą gali būti 
atsakingi įvairūs subjektai. Be to, anglių kasyklos operatorius gali nebūti atsakingas nei už 
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transportavimo trukmę, nei už saugojimo trukmę. Todėl nebus įmanoma apskaičiuoti 
susidarančių išmetamųjų teršalų ir nurodyti atsakingą subjektą.

Pakeitimas 891
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kasyklų operatoriai apskaičiuoja 
po anglių kasybos išmetamą metano kiekį 
naudodami išmetamų po anglių kasybos 
teršalų faktorius, kurie nustatomi 
remiantis anglių ėminiais iš konkretaus 
anglių telkinio ir laikantis tinkamų 
mokslinių standartų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra metodikos, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti išmesto anglies dvideginio kiekį. Be to, 
kyla įvairių šalių atsakomybės pasidalijimo problema, susijusi su anglių išleidimu į paviršių, 
perdirbimu, transportavimu ir saugojimu.

Pakeitimas 892
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kasyklų operatoriai apskaičiuoja 
po anglių kasybos išmetamą metano kiekį 
naudodami išmetamų po anglių kasybos 
teršalų faktorius, kurie nustatomi 
remiantis anglių ėminiais iš konkretaus 
anglių telkinio ir laikantis tinkamų 
mokslinių standartų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 893
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kasyklų operatoriai apskaičiuoja po 
anglių kasybos išmetamą metano kiekį 
naudodami išmetamų po anglių kasybos 
teršalų faktorius, kurie nustatomi remiantis 
anglių ėminiais iš konkretaus anglių 
telkinio ir laikantis tinkamų mokslinių 
standartų.

5. Kasyklų operatoriai atitinkamais 
atvejais apskaičiuoja po anglių kasybos 
išmetamą metano kiekį naudodami 
išmetamų po anglių kasybos teršalų 
faktorius, kurie nustatomi remiantis anglių 
ėminiais iš konkretaus anglių telkinio ir 
laikantis tinkamų mokslinių standartų.

Or. en

Pakeitimas 894
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pirmaisiais metais valstybėse narėse 
atlikti matavimai įrodo, kad išmetamas 
metano kiekis yra nereikšmingas ir šis 
faktas nurodomas patvirtintoje 
ataskaitoje, jiems taikoma išimtis dėl 
prievolės teikti ataskaitas ir matuoti, ypač 
tose srityse, kuriose laipsniškai 
atsisakoma anglių.

Or. en
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Pakeitimas 895
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pirmųjų metų matavimai rodo, kad 
išmetamas metano kiekis yra nedidelis ir 
tai pateikiama patvirtintoje ataskaitoje, 
kasyklų operatoriai ir drenažo stočių 
operatoriai atleidžiami nuo įpareigojimo 
teikti ataskaitas ir matuoti, ypač 
paveiktose vietovėse dėl anglies šalinimo.

Or. en

Pakeitimas 896
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas metano išmetimui iš 
požeminių anglių kasyklų, nurodytam 19 
straipsnio 2 dalyje.

Šis skirsnis taikomas metano išmetimui iš 
požeminių anglių kasyklų, nurodytam 19 
straipsnio 2 dalyje.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, šis 
skirsnis netaikomas veikiančioms 
požeminėms kasykloms, kurios yra 
įtrauktos į uždarymo planą ir kurių veiklą 
planuojama nutraukti iki 2037 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pasirengti veiksmingam išmetamo metano kiekio mažinimui uždarius kasyklą, į 
uždarymo planą įtrauktos kasyklos, kurių veiklą planuojama nutraukti iki 2037 m., turėtų būti 
traktuojamos taip pat, kaip uždarytos kasyklos. Tada operatoriai gali įrengti pavojaus 
mažinimo įrangą, kuri tinka ir etapui po kasybos.
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Pakeitimas 897
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas metano išmetimui iš 
požeminių anglių kasyklų, nurodytam 19 
straipsnio 2 dalyje.

Šis skirsnis taikomas metano išmetimui iš 
požeminių anglių kasyklų, nurodytam 19 
straipsnio 2 dalyje. Taikant leidžiančią 
nukrypti nuostatą, šis skirsnis netaikomas 
veikiančioms požeminėms kasykloms, 
kurios yra įtrauktos į uždarymo planą ir 
kurių veiklą planuojama nutraukti iki 
2037 m.

Or. en

Pakeitimas 898
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą, įskaitant atvejus, kai 
metano slėgis ir koncentracija yra per 
maži, kad juos būtų galima surinkti, ir 
reguliuoti dujų slėgį dujotiekyje gavėjui. 
Tokiais atvejais drenažinių operatoriai 
išleidžia metaną tik jeigu fakelų deginimas 
yra techniškai neįmanomas arba kelia 
riziką darbų ar darbuotojų saugai. 
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 23 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
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drenažinių operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

Or. en

Pakeitimas 899
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

1. Nuo [2028 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais, kai suardymo 
ir pašalinimo efektyvumas mažesnis kaip 
95 proc., yra draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl ekstremaliosios 
situacijos ar įrangos trikties, įskaitant 
atvejus, kai kyla pavojus žmonių saugai, 
arba kai tai yra neišvengiama ir visiškai 
būtina atliekant techninę priežiūrą. Tokiais 
atvejais drenažinių operatoriai išleidžia 
metaną tik jeigu fakelų deginimas yra 
techniškai neįmanomas arba kelia riziką 
darbų ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 23 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, drenažinių 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pagrindimas

Metano suvartojimas laikui bėgant kinta ir priklauso nuo daugelio gamtinių ir technologinių 
veiksnių. Visuomenės saugumo sumetimais metano suvartojimas negali būti pritaikytas prie jo 
paklausos, nes tai nepriimtinai padidintų nesaugaus įvykio riziką. Dėl pirmiau nurodyto 
pasiūlymo vis dar reikės iš esmės modernizuoti drenažo stotis (todėl terminas atidedamas iki 
2028 m.), tačiau kartu suteikiama galimybė saugioms veikiančioms drenažo stotims ir 
apskritai kasykloms.
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Pakeitimas 900
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

1. Nuo [2028 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais, kai suardymo 
ir pašalinimo efektyvumas mažesnis kaip 
95 proc., yra draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl ekstremaliosios 
situacijos ar įrangos trikties, įskaitant 
atvejus, kai kyla pavojus žmonių saugai, 
arba kai tai yra neišvengiama ir visiškai 
būtina atliekant techninę priežiūrą. Tokiais 
atvejais drenažinių operatoriai išleidžia 
metaną tik jeigu fakelų deginimas yra 
techniškai neįmanomas arba kelia riziką 
darbų ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 23 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, drenažinių 
operatoriai kompetentingoms institucijoms 
pateikia įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pagrindimas

Anglių kasykloms turėtų būti suteikta daugiau laiko šio reglamento reikalavimui įgyvendinti.

Pakeitimas 901
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
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išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais, kai suardymo 
ir pašalinimo efektyvumas mažesnis kaip 
98 proc., yra draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl ekstremaliosios 
situacijos, pavojaus saugai ar įrangos 
trikties arba kai tai yra neišvengiama ir 
visiškai būtina atliekant techninę priežiūrą. 
Tokiais atvejais drenažinių operatoriai 
išleidžia metaną tik jeigu fakelų deginimas 
yra techniškai neįmanomas arba kelia 
riziką darbų ar darbuotojų saugai. 
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 23 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
drenažinių operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

Or. en

Pakeitimas 902
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 

1. Nuo 2025 m. sausio 1 d. metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais, kai suardymo 
ir pašalinimo efektyvumas mažesnis kaip 
99 proc., yra draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl ekstremaliosios 
situacijos. Tokiais atvejais drenažinių 
operatoriai išleidžia metaną tik jeigu fakelų 
deginimas yra techniškai neįmanomas arba 
kelia riziką darbų ar darbuotojų saugai. 
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 23 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
drenažinių operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.



AM\1265657LT.docx 87/210 PE737.463v01-00

LT

išleidimą vietoj fakelų deginimo.

Or. en

Pakeitimas 903
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių ir jose sukaupto 
metano deginimas fakelais yra 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
daroma dėl ekstremaliosios situacijos ar 
įrangos trikties arba kai tai yra 
neišvengiama ir visiškai būtina atliekant 
techninę priežiūrą. Tokiais atvejais 
drenažinių operatoriai išleidžia metaną tik 
jeigu fakelų deginimas yra techniškai 
neįmanomas arba kelia riziką darbų ar 
darbuotojų saugai. Tokiomis aplinkybėmis, 
vykdydami 23 straipsnyje nustatytą pareigą 
pranešti, drenažinių operatoriai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą vietoj fakelų deginimo.

1. Nuo [2025 m. sausio 1 d.] metano 
išleidimas iš drenažinių yra draudžiamas, 
išskyrus atvejus, kai tai daroma dėl 
ekstremaliosios situacijos ar įrangos 
trikties arba kai tai yra neišvengiama ir 
visiškai būtina atliekant techninę priežiūrą. 
Tokiais atvejais drenažinių operatoriai 
išleidžia metaną tik jeigu fakelų deginimas 
yra techniškai neįmanomas arba kelia 
riziką darbų ar darbuotojų saugai. 
Tokiomis aplinkybėmis, vykdydami 23 
straipsnyje nustatytą pareigą pranešti, 
drenažinių operatoriai kompetentingoms 
institucijoms pateikia įrodymų, kodėl 
būtina rinktis dujų išleidimą vietoj fakelų 
deginimo.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 904
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Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas, išskyrus atvejus, 
kai tai keltų tiesioginę grėsmę dirbančių 
kalnakasių sveikatai ir gyvybei ir 
padidintų darbo saugos riziką kasybos 
įmonėse

Or. en

Pakeitimas 905
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per kasyklos 
ventiliacijos šachtą tose anglių kasyklose, 
kuriose išmetamo metano kiekis viršija 8 
tonas vienai iškasamų anglių kilotonai, 
išskyrus koksinių anglių kasyklas.

Or. en

Pagrindimas

Ventiliacija oru požeminėse kasyklose naudojama metanui praskiesti ir pašalinti. Bet koks 
norminis reikalavimas riboti iš ventiliacijos šachtų išmetamą metano kiekį keltų tiesioginį 
pavojų kasyklų darbuotojų sveikatai ir saugai. Šiuo metu nėra ekonomiškai perspektyvių 
technologijų metano surinkimui, naikinimui ar naudojimui iš ventiliacijos šachtų. 8 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai išgaunamų anglių apribojimas atitiktų dabartinius saugos 
norminius reikalavimus.
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Pakeitimas 906
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai.

Or. en

Pakeitimas 907
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per kasyklos 
ventiliacijos šachtą, kuriose kiekis viršija 8 
tonas vienai iškasamų anglių kilotonai, 
išskyrus koksinių anglių kasyklas.

Or. en

Pakeitimas 908
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2030 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtą, kurioje metano kiekis viršija 8 
tonas vienai iškasamų anglių kilotonai, 
išskyrus koksinių anglių kasyklas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra komerciškai patvirtintos technologijos metano surinkimui ir naudojimui iš ventiliacijos 
šachtų. Techninė metano surinkimo technologijų riba yra 0,4–0,6 proc., komercinė riba 
prasideda nuo 1 proc., o tai gerokai viršija lygį, teisiškai leidžiamą ventiliacijos šachtose 
pagal nacionalinius teisės aktus. Atsižvelgiant į netikrumą dėl šių technologijų panaudojimo 
ateityje ir jų sąnaudų, dar per anksti nustatyti griežtą 0,5 tonos vienai iškasamų anglių 
kilotonai ribą ir turėtų būti sumažinta iki 8 tonų vienai iškasamų anglių kilotonai.

Pakeitimas 909
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtas tose anglių kasyklose, kuriose 
išmetamo metano kiekis viršija 0,5 tonos 
vienai iškasamų anglių kilotonai, išskyrus 
koksinių anglių kasyklas.

2. Nuo 2030 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per ventiliacijos 
šachtą, kurioje metano kiekis viršija 8 
tonas vienai iškasamų anglių kilotonai, 
išskyrus koksinių anglių kasyklas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra komerciškai įrodytų technologijų, skirtų ekonominiam metano iš ventiliacijos šachtų 
surinkimui, naikinimui ar naudojimui. Per anksti nustatyti griežtą 0,5 tonos vienai iškasamų 
anglių kilotonai išgaunamų anglių ribą. Reglamente turėtų būti atsižvelgta į kasybos 
ypatumus sluoksniuose su skirtingu metano prisotinimo laipsniu, kuris gali periodiškai kisti 
net ir vienoje kasykloje. Rodiklis turėtų būti taikomas vienai ventiliacijos šachtai, o ne 
kasyklai.
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Pakeitimas 910
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 911
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

Išbraukta.



PE737.463v01-00 92/210 AM\1265657LT.docx

LT

Or. en

Pagrindimas

Nėra komerciškai patvirtintos technologijos metano surinkimui ir naudojimui iš ventiliacijos 
šachtų. Tai dar sunkiau padaryti kokso anglių kasyklose, kuriose metano išmetimas yra 
nestabilus. Komisija negalėjo pagrįsti 3 metų laikotarpio, per kurį reikėjo priimti deleguotąjį 
aktą dėl koksinių anglių, išskyrus nuorodas į netikslius technologinius pokyčius ateityje. 
Metano, išmetamo iš koksinių anglių kasyklų, klausimas turėtų būti sprendžiamas per kitą 
reglamento peržiūrą.

Pakeitimas 912
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Koksinėms anglims neturėtų būti taikomi metano apribojimai ir reglamentai, bent jau tol, kol 
jos yra įtrauktos į ES svarbiausių žaliavų sąrašą.

Pakeitimas 913
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį 

3. Europos Komisija stebi 
technologijų, leidžiančių sumažinti iš 
ventiliacijos šachtų išmetamo metano 
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aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

kiekį, kūrimą ir diegimą. Prireikus 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 914
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

3. Nuo 2027 m. sausio 1 d. yra 
draudžiama išleisti metaną per 
ventiliacijos šachtas koksinių anglių 
kasyklose, kuriose išmetamo metano 
kiekis viršija 3 tonos vienai iškasamų 
anglių kilotonai.

Or. en

Pakeitimas 915
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki … [treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 

3. Treji metai nuo tos dienos , kai 
koksinės anglys nepriskiriamos 
svarbiausioms žaliavoms, pagal 31 
straipsnį Komisija priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo papildomas šis reglamentas, 
nustatant metano išleidimo iš koksinių 
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apribojimus. anglių kasyklų ventiliacijos šachtų 
apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 916
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo [2025 m. sausio 1 d.] drenažinių 
operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius:

Nuo [2028 m. sausio 1 d.] drenažinių 
operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius, kurių 
sunaikinimo ir pašalinimo efektyvumas 
yra mažesnis nei 95 proc.:

Or. en

Pakeitimas 917
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo [2025 m. sausio 1 d.] drenažinių 
operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius:

Nuo [2028 m. sausio 1 d.] drenažinių 
operatoriai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius, kurių 
sunaikinimo ir pašalinimo efektyvumas 
yra mažesnis nei 95 proc.:

Or. en

Pakeitimas 918
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Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas toliau nurodytam 
metano išmetimui iš apleistų ir uždarytų 
požeminių anglių kasyklų, kuriose anglių 
gavyba yra nutraukta:

Šis skirsnis taikomas toliau nurodytam 
metano išmetimui iš uždarytų ir apleistų 
požeminių anglių kasyklų, kuriose anglių 
gavyba yra nutraukta:

Or. en

Pakeitimas 919
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) metano išmetimui iš anglių kasybos 
įrangos, kuri nebenaudojama;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 920
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metano išmetimui iš kitų aiškių 
taškinių išmetamųjų teršalų šaltinių, 
nurodytų VII priedo 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas punktas gali lemti nenustatytą geografinę taikymo sritį ir teisinį netikrumą, palyginti 
su numatomu ir pasiekiamu išmetamųjų teršalų kiekio mažinimu. Todėl siūlome išbraukti.

Pakeitimas 921
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punkto 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Šis skirsnis netaikomas metanui, 
naudojamam elektros energijai arba 
šilumai gaminti (energinis metano 
deginimas varikliuose arba katiluose).

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma naudoti metaną kaip kurą elektros energijai ir šilumai gaminti, ypač dėl 
to, kad metanas turi būti išmetamas iš uždarytos kasyklos. Metano deginimas energijai 
gaminti yra naudingas aplinkai.

Pakeitimas 922
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis netaikomas metanui, 
naudojamam elektros energijai arba 
šilumai gaminti (energinis metano 
deginimas varikliuose arba katiluose)

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma naudoti metaną kaip kurą elektros energijai ir šilumai gaminti, ypač dėl 
to, kad metanas turi būti išmetamas iš uždarytos kasyklos. Metano deginimas energijai 
gaminti yra naudingas aplinkai.

Pakeitimas 923
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių uždarytų anglių kasyklų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
pagal VII priedo 1 dalies metodiką, į kurį 
įtraukiami bent toje dalyje nurodyti 
elementai.

1. Iki … [24 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių uždarytų ir apleistų 
požeminių anglių kasyklų inventorinį 
aprašą pagal VII priedo 1 dalies metodiką, 
į kurį įtraukiami bent toje dalyje nurodyti 
elementai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurioms valstybėms narėms būtų gana sudėtinga atsižvelgti į per pastarąjį šimtmetį 
įvykusius sienų pokyčius. Pagal šią prievolę reikėtų ieškoti informacijos iš kitų valstybių narių 
ir net trečiųjų šalių archyvų.

Pakeitimas 924
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 

1. Iki … [24 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės parengia ir paviešina visų jų 
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teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių uždarytų anglių kasyklų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
pagal VII priedo 1 dalies metodiką, į kurį 
įtraukiami bent toje dalyje nurodyti 
elementai.

teritorijoje esančių arba jų jurisdikcijai 
priklausančių uždarytų ir apleistų 
požeminių anglių kasyklų inventorinį 
aprašą pagal VII priedo 1 dalies metodiką, 
į kurį įtraukiami bent toje dalyje nurodyti 
elementai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurioms valstybėms narėms būtų gana sudėtinga per siūlomą laikotarpį parengti 
inventorių atsižvelgiant į sienų pokyčius, įvykusius per pastarąjį šimtmetį. Pagal šią prievolę 
reikėtų ieškoti informacijos iš kitų valstybių narių ir net trečiųjų šalių archyvų. Terminas 
turėtų būti pratęstas.

Pakeitimas 925
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatydamos uždaras kasyklas ir 
apleistas anglių kasyklas, valstybės narės 
atlieka patikimą ir objektyvų vertinimą, 
pagrįstą naujausiais moksliniais 
duomenimis, įskaitant Tarptautinio 
išmetamo metano kiekio stebėjimo centro 
(IMEO) duomenis.

Or. en

Pakeitimas 926
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal tinkamus mokslinius Išbraukta.



AM\1265657LT.docx 99/210 PE737.463v01-00

LT

standartus ir bent kas valandą matuojama 
iš visų VII priedo 1 dalies vi punkte 
nurodytų elementų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išskiriamas metanas, išmetamo 
metano koncentracija.
Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose veikla 
nutraukta nuo … [50 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].
2 dalyje nurodytiems matavimams 
naudojamos matavimo įrangos jautrio 
riba turi būti bent 10 000 ppm.
Ta matavimo įranga turi veikti ne 
trumpiau kaip 90 proc. to laikotarpio, 
kuriuo ji naudojama išmetamo metano 
kiekiui stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo 
jos veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos nuostatos yra neproporcingos ir nepagrįstos, palyginti su galimu išmetamo metano 
kiekio mažinimu.

Pakeitimas 927
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata perkelta į antrą pastraipą.

Pakeitimas 928
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija. Jei matuojant konkrečius 
teršalus išmetamas metano kiekis 
penkerius metus iš eilės nerodomas, 
galima atlikti tyrimą, siekiant nustatyti, 
kokiomis aplinkybėmis galima sumažinti 
arba atsisakyti tolesnės stebėsenos.

Or. en

Pakeitimas 929
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą įranga atliekami 
matavimai arba kiekybiniai vertinimai, 
kad būtų galima atlikti tipišką metinį 
išmetamo metano kiekį iš visų VII priedo 
1 dalies vi punkte nurodytų elementų, iš 
kurių, kaip nustatyta, išskiriamas metanas.
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Or. en

Pakeitimas 930
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies v punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija. Jeigu matavimais trejus 
metus iš eilės nenustatoma jokių 
išmetamųjų teršalų, tolesnių veiksmų 
nesiimama.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis apleistų kasyklų neišskiria metano. Būtų nereikalinga finansinė ir administracinė 
našta, jei kasyklose, kuriose neišmetama teršalų, būtų nustatyti valandiniai matavimo 
reikalavimai.

Pakeitimas 931
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą matuojama iš visų VII 
priedo 1 dalies vi punkte nurodytų 
elementų, iš kurių, kaip nustatyta, 
išskiriamas metanas, išmetamo metano 
koncentracija. Jeigu matavimais trejus 
metus iš eilės neparodoma jokių 
išmetamųjų teršalų, tolesnių veiksmų 
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nesiimama.

Or. en

Pakeitimas 932
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose veikla 
nutraukta nuo … [50 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Nuo … [36 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] išmetamas metano 
kiekis matuojamas visose uždarytose ir 
apleistose požeminėse anglių kasyklose, 
kuriose veikla nutraukta nuo [20 metų iki 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. 
Matavimo įranga įdiegiama visuose VII 
priedo 1 dalies v punkte nurodytuose 
elementuose, kurie, kaip nustatyta, per 
metus išmeta daugiau kaip 0,5 tonos 
metano.

Or. en

Pakeitimas 933
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose veikla 
nutraukta nuo … [50 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Nuo … [36 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] išmetamas metano 
kiekis matuojamas visose uždarytose ir 
apleistose požeminėse anglių kasyklose, 
kuriose veikla nutraukta nuo [20 metų iki 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. 
Matavimo įranga įdiegiama visuose VII 
priedo 1 dalies v punkte nurodytuose 
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elementuose, kurie, kaip nustatyta, per 
metus išmeta daugiau kaip 0,5 tonos 
metano.

Or. en

Pakeitimas 934
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose veikla 
nutraukta nuo … [50 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Nuo 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose.

Or. en

Pakeitimas 935
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose veikla 
nutraukta nuo … [50 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] matavimo įranga 
įdiegiama visuose VII priedo 1 dalies v 
punkte nurodytuose elementuose, 
esančiuose uždarytose anglių kasyklose ir 
apleistose anglių kasyklose, kuriose yra 
metano nuotėkio rizika.

Or. cs
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Pakeitimas 936
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą įranga atliekami šaltinio 
lygio tiesioginiai matavimai arba 
kiekybiniai vertinimai iš visų VII priedo 1 
dalies v punkte nurodytų elementų, iš 
kurių, kaip nustatyta, išskiriamas 
metanas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pirminę Komisijos 2 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas 937
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje nurodytiems matavimams 
naudojamos matavimo įrangos jautrio 
riba turi būti bent 10 000 ppm.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą įranga atliekami 
matavimai arba kiekybiniai vertinimai, 
kad būtų galima atlikti tipišką metinį 
išmetamo metano kiekį iš visų VII priedo 
1 dalies vi punkte nurodytų elementų, iš 
kurių, kaip nustatyta, išskiriamas 
metanas.

Or. en



AM\1265657LT.docx 105/210 PE737.463v01-00

LT

Pakeitimas 938
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje nurodytiems matavimams 
naudojamos matavimo įrangos jautrio 
riba turi būti bent 10 000 ppm.

Pagal tinkamus mokslinius standartus ir 
bent kas valandą įranga atliekami 
matavimai arba kiekybiniai vertinimai, 
kad būtų galima atlikti tipišką metinį 
išmetamo metano kiekį iš visų VII priedo 
1 dalies vi punkte nurodytų elementų, iš 
kurių, kaip nustatyta, išskiriamas 
metanas.

Or. en

Pakeitimas 939
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje nurodytiems matavimams 
naudojamos matavimo įrangos jautrio 
riba turi būti bent 10 000 ppm.

Matavimo įranga įdiegiama visuose VII 
priedo 1 dalies v punkte nurodytuose 
elementuose, kurie, kaip nustatyta, per 
metus išmeta daugiau kaip 0,5 tonos 
metano, remiantis 1 dalyje pateiktu 
inventoriumi.

Or. en

Pakeitimas 940
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau 
kaip 90 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau 
kaip 90 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo. Tose vietose, kuriose 
naudojami saugos požiūriu svarbūs 
degazavimo įtaisai, pvz., ventiliacijos 
gaubtai (Protegohaube), gali būti 
taikomos išimtys, susijusios su 
kasmetiniais ketvirčiais.

Or. en

Pakeitimas 941
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau 
kaip 90 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau 
kaip 70 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Or. en

Pakeitimas 942
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau Ta matavimo įranga turi veikti ne trumpiau 
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kaip 90 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

kaip 70 proc. to laikotarpio, kuriuo ji 
naudojama išmetamo metano kiekiui 
stebėti, neįskaitant laiko, kuriuo jos 
veikimas yra sustabdytas dėl 
perkalibravimo.

Or. en

Pakeitimas 943
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [24 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki kovo 30 d. kompetentingoms 
institucijoms pateikiamos ataskaitos, 
kuriose nurodomi apskaičiuoti metiniai iš 
konkretaus šaltinio išmetamo metano 
kiekio duomenys.

Iki … [36 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki kovo 30 d. kompetentingoms 
institucijoms pateikiamos ataskaitos, 
kuriose nurodomi apskaičiuoti metiniai iš 
konkretaus šaltinio išmetamo metano 
kiekio duomenys.

Or. en

Pakeitimas 944
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [24 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki kovo 30 d. kompetentingoms 
institucijoms pateikiamos ataskaitos, 
kuriose nurodomi apskaičiuoti metiniai iš 
konkretaus šaltinio išmetamo metano 
kiekio duomenys.

Iki … [36 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki kovo 30 d. kompetentingoms 
institucijoms pateikiamos ataskaitos, 
kuriose nurodomi apskaičiuoti metiniai iš 
konkretaus šaltinio išmetamo metano 
kiekio duomenys.
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Or. en

Pakeitimas 945
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos ataskaitos apima paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi, ir į jas įtraukiami VII priedo 3 
dalyje nurodyti elementai.

Tos ataskaitos apima paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi, ir į jas įtraukiami VII priedo 3 
dalyje nurodyti elementai. Jei kontrolės 
mechanizmas su institucija jau sėkmingai 
sukurtas, atsižvelgiama į jo geriausios 
praktikos pavyzdžius.

Or. en

Pakeitimas 946
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos ataskaitos apima paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi, ir į jas įtraukiami VII priedo 3 
dalyje nurodyti elementai.

Tos ataskaitos apima paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi, ir į jas įtraukiami VII priedo 3 
dalyje nurodyti elementai.

Tai nebūtina, jei kompetentingos 
institucijos jau yra nustačiusios kontrolės 
mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 947
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič



AM\1265657LT.docx 109/210 PE737.463v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikiant šioje dalyje nurodytas 
ataskaitas kompetentingoms institucijoms, 
jos yra įvertinamos tikrintojo ir prie jų 
pridedama tikrinimo išvada, pateikta 
pagal 8 ir 9 straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 948
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už 2 ir 3 dalyse nurodytų 
reikalavimų, susijusių su uždarytomis 
kasyklomis, vykdymą yra atsakingi 
kasyklų operatoriai. Už 2 ir 3 dalyse 
nurodytų reikalavimų, susijusių su 
apleistomis kasyklomis, vykdymą yra 
atsakingos valstybės narės.

4. Už 2 ir 3 dalyse nurodytų 
reikalavimų, susijusių su uždarytomis 
kasyklomis, vykdymą yra atsakingi 
kasyklų operatoriai arba turto operatoriai. 
Už 2 ir 3 dalyse nurodytų reikalavimų, 
susijusių su apleistomis kasyklomis, 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse uždaromos kasyklos perduodamos specialioms įmonėms, 
valdančioms jų turtą.

Pakeitimas 949
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už 2 ir 3 dalyse nurodytų 
reikalavimų, susijusių su uždarytomis 
kasyklomis, vykdymą yra atsakingi 
kasyklų operatoriai. Už 2 ir 3 dalyse 
nurodytų reikalavimų, susijusių su 
apleistomis kasyklomis, vykdymą yra 
atsakingos valstybės narės.

4. Už 2 ir 3 dalyse nurodytų 
reikalavimų, susijusių su uždarytomis 
kasyklomis, vykdymą yra atsakingi 
kasyklų operatoriai arba turto operatoriai. 
Už 2 ir 3 dalyse nurodytų reikalavimų, 
susijusių su apleistomis kasyklomis, 
vykdymą yra atsakingos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse uždaromos kasyklos perduodamos specialioms įmonėms, 
valdančioms šį turtą.

Pakeitimas 950
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu matuojant arba nustatant 
VII priede išvardytų elementų kiekį trejus 
metus iš eilės išmetamo metano 
koncentracija neviršija 1 tonos metano, 
atsakinga šalis atleidžiama nuo 2 ir 3 
reikalavimų, susijusių su šiuo elementu.

Or. en

Pakeitimas 951
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4a. Jeigu matuojant arba nustatant 
VII priede išvardytų elementų kiekį trejus 
metus iš eilės išmetamo metano 
koncentracija neviršija 1 tonos metano, 
atsakinga šalis atleidžiama nuo 2 ir 3 
reikalavimų, susijusių su šiuo elementu. 

Or. en

Pakeitimas 952
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą.

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės iki [1 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] parengia iš apleistų anglių kasyklų 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą. 
Valstybės narės jį įgyvendina iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 953
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą.

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš uždarytų ir 
apleistų požeminių anglių kasyklų 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
jei veikla nutraukta prieš 20 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 954
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą.

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš uždarytų ir 
apleistų požeminių anglių kasyklų 
išmetamo metano kiekio mažinimo planą, 
jei veikla nutraukta prieš 20 metų iki šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 955
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą.

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą, o kasyklų operatoriai parengia ir 
įgyvendina rizikos mažinimo planą, skirtą 
iš uždarytų anglių kasyklų išmetamam 
metano kiekiui.

Or. cs

Pakeitimas 956
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš apleistų anglių 
kasyklų išmetamo metano kiekio mažinimo 
planą.

Remdamosi 25 straipsnyje nurodytu 
inventoriniu aprašu, valstybės narės 
parengia ir įgyvendina iš uždarytų ir 
apleistų anglių kasyklų išmetamo metano 
kiekio mažinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 957
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis mažinimo planas pateikiamas 
kompetentingoms institucijoms iki … [36 
mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] ir apima bent VII priedo 4 dalyje 
nurodytus elementus.

Šis mažinimo planas pateikiamas 
kompetentingoms institucijoms iki … [36 
mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos], jei matavimai, atlikti pagal 25 
straipsnį, parodė didelį metano nuotėkį, 
kurį galima pašalinti ekonomiškai 
efektyviu būdu ir apima bent VII priedo 4 
dalyje nurodytus elementus.

Or. en

Pakeitimas 958
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis mažinimo planas pateikiamas 
kompetentingoms institucijoms iki … [36 

Šis mažinimo planas pateikiamas 
kompetentingoms institucijoms iki 18 
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mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] ir apima bent VII priedo 4 dalyje 
nurodytus elementus.

mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos ir apima bent VII priedo 4 dalyje 
nurodytus elementus.

Or. en

Pakeitimas 959
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų išleidimas iš 25 straipsnio 2 
dalyje nurodytos įrangos ir tokių dujų 
deginimas fakelais yra draudžiamas nuo 
2030 m. sausio 1 d., nebent tokių dujų 
naudojimas ar išmetamo jų kiekio 
mažinimas būtų techniškai neįmanomas 
arba keltų riziką aplinkos saugai arba darbų 
ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 25 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, kasyklų 
operatoriai arba valstybės narės pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą arba fakelų deginimą vietoj dujų 
naudojimo ar išmetamo jų kiekio 
mažinimo.

2. Dujų išleidimas iš 25 straipsnio 2 
dalyje nurodytos įrangos ir tokių dujų 
deginimas fakelais yra draudžiamas nuo 
2030 m. sausio 1 d., nebent tokių dujų 
naudojimas ar išmetamo jų kiekio 
mažinimas būtų techniškai neįmanomas 
arba keltų riziką aplinkos saugai arba darbų 
ar darbuotojų saugai. Tokiomis 
aplinkybėmis, vykdydami 25 straipsnyje 
nustatytą pareigą pranešti, kasyklų 
operatoriai arba valstybės narės pateikia 
įrodymų, kodėl būtina rinktis dujų 
išleidimą arba fakelų deginimą vietoj dujų 
naudojimo ar išmetamo jų kiekio 
mažinimo.

Uždarytose anglių kasyklose:

Or. en

Pakeitimas 960
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turi būti įmanoma surinkti 
metaną degazuojant.
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Or. en

Pakeitimas 961
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Galima ir toliau naudoti su sauga 
susijusius dujų šalinimo įtaisus, pvz., 
ventiliacijos gaubtus (Protegohaube).

Or. en

Pakeitimas 962
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Reglamento taikymo sritis neturi 
įtakos kasyklų dujų naudojimui kaip 
energijos ištekliui.

Or. en

Pakeitimas 963
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Siekiant sumažinti išmetamo 
metano kiekį, pagal reglamentą 
leidžiamas kasyklų vandens užtvenkimas.

Or. en
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Pakeitimas 964
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Į uždarymo planą įtrauktoms 

veikiančioms požeminėms kasykloms 
taikoma leidžianti nukrypti nuostata

1. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 
II skirsnis netaikomas požeminėms anglių 
kasykloms, kurios yra įtrauktos į 
uždarymo planus ir kurių veiklą 
planuojama nutraukti iki 2037 m.
2. Nedarant poveikio nacionaliniams 
įpareigojimams taikyti poveikio 
švelninimo priemones, 1 dalyje nurodytų 
anglių kasyklų operatoriai atsako už III 
skirsnyje nustatytų įpareigojimų vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pasirengti veiksmingam išmetamo metano kiekio mažinimui uždarius kasyklą, į 
uždarymo planą įtrauktos kasyklos, kurių veiklą planuojama nutraukti iki 2037 m., turėtų būti 
traktuojamos taip pat, kaip uždarytos kasyklos. Tada operatoriai gali įrengti pavojaus 
mažinimo įrangą, kuri tinka ir etapui po kasybos.

Pakeitimas 965
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
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Į uždarymo planą įtrauktoms 
veikiančioms požeminėms kasykloms 
taikoma leidžianti nukrypti nuostata

1. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 
II skirsnis netaikomas požeminėms anglių 
kasykloms, kurios yra įtrauktos į 
uždarymo planus ir kurių veiklą 
planuojama nutraukti iki 2037 m.
2. Nedarant poveikio nacionaliniams 
įpareigojimams taikyti poveikio 
švelninimo priemones, 1 dalyje nurodytų 
anglių kasyklų operatoriai atsako už III 
skirsnyje nustatytų įpareigojimų 
vykdymą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pasirengti veiksmingam metano kiekio mažinimui uždarius kasyklą, į uždarymo planą 
įtrauktos kasyklos, kurių veiklą planuojama nutraukti iki 2037 m., turėtų būti traktuojamos 
taip pat, kaip uždarytos kasyklos. Tada operatoriai gali įrengti pavojaus mažinimo įrangą, 
kuri tinka ir etapui po kasybos.

Pakeitimas 966
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Reikalavimai importuotojams

1.
Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII 
priede nurodytą informaciją.
Komisijai pagal 31 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiami 
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arba papildomi informacijos, kurią turi 
teikti importuotojai, reikalavimai.
2.
Iki … [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki birželio 30 d. valstybės narės 
pateikia Komisijai informaciją, kurią joms 
pateikė importuotojai.
Komisija padaro šią informaciją 
prieinamą pagal 28 straipsnį.
3.
Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija patikrina 
šio straipsnio taikymą, atsižvelgdama visų 
pirma į:
a) pranešamus prieinamus išmetamo 
metano kiekio duomenis, surinktus 
naudojant pasaulinę taršos metanu 
stebėsenos priemonę, nurodytą 29 
straipsnyje;
b) Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro (IMEO) atliekamą 
metano išmetimo duomenų analizę;
c) informaciją apie stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, tikrinimo ir išmetamo kiekio 
mažinimo priemones, taikomas ne 
Sąjungoje įsikūrusių operatorių, iš kurių 
energija importuojama į Sąjungą; taip pat
d) energijos tiekimo saugumą ir galimą 
poveikį vienodoms sąlygoms tuo atveju, jei 
būtų nustatyta papildomų prievolių, 
įskaitant tokias privalomąsias priemones 
kaip išmetamo metano kiekio standartai 
arba nustatyti jo kiekio mažinimo tikslai, 
atskirai atsižvelgiant į naftos, dujų ir 
anglių sektorius.
Kai tikslinga, Komisija, remdamasi 
būtinais įrodymais, kad būtų garantuotas 
visiškas taikytinų tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų laikymasis, pasiūlo iš 
dalies keisti šį reglamentą, kad būtų 
sugriežtinti importuotojams taikomi 
reikalavimai siekiant užtikrinti panašų 
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energetikos sektoriuje išmetamo metano 
kiekio matavimo, duomenų teikimo, 
tikrinimo ir išmetamo kiekio mažinimo 
veiksmingumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 967
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [9 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. 
importuotojai pateikia importuojančios 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms VIII priede nurodytą 
informaciją.

Išbraukta.

Komisijai pagal 31 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiami 
arba papildomi informacijos, kurią turi 
teikti importuotojai, reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga 80–90 proc. savo žalios naftos ir gamtinių dujų paklausos gauna iš importo. 
Į ES teisės taikymo sritį nepatenka trečiųjų šalių gamintojai, įskaitant įpareigojimą matuoti 
išmetamą metano kiekį ir apie jį pranešti. Prievolė teikti duomenis importuojančioms ES 
įmonėms susiduria su sunkumais importo šaltinių atveju, kai teisinė sistema skiriasi nuo ES 
teisinės sistemos ir importuotojas negali gauti reikiamos informacijos. Kadangi dėl šios 
dalies kiltų rimtų tiekimo saugumo problemų, siūlome išbraukti.

Pakeitimas 968
Maria Spyraki
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII priede 
nurodytą informaciją.

Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII priede 
nurodytą informaciją.

Jei importuotojai nepateikia VIII priede 
nurodytos informacijos, jie 
importuojančių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms įrodo, kad 
buvo dedamos visos pagrįstos pastangos 
gauti informaciją.

Or. en

Pakeitimas 969
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII priede 
nurodytą informaciją.

Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII priede 
nurodytą informaciją.

Jei importuotojai nepateikia VIII priede 
nurodytos informacijos, jie 
importuojančių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms įrodo, kad 
buvo dedamos visos pagrįstos pastangos 
gauti informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Theextent of the information required may be difficult to obtain, as not allsuppliers are 
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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.

Pakeitimas 970
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [9 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms VIII priede 
nurodytą informaciją.

Iki … [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], o vėliau kiekvienais 
metais iki gruodžio 31 d. importuotojai 
pateikia šio reglamento 12 straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją ir iki [24 
mėnesiai nuo reglamento įsigaliojimo 
dienos] bet kurios valstybės narės, 
importuojančios iškastines dujas, 
kompetentingoms institucijoms pateikia 12 
straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 971
Patrizia Toia, Jens Geier, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei importuotojai nepateikia VIII priede 
nurodytos informacijos dėl to, kad kitos 
susitariančiosios šalys 
nebendradarbiauja, jie importuojančios 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms įrodo, kad buvo dedamos 
visos pagrįstos pastangos gauti 
informaciją.
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 972
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Maria 
Spyraki, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei importuotojai nepateikia VIII priede 
reikalaujamos informacijos, jie 
importuojančios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms įrodo, kad 
buvo dedamos visos pastangos 
informacijai gauti.

Or. en

Pakeitimas 973
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 31 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiami 
arba papildomi informacijos, kurią turi 

Komisijai pagal 31 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiami 
arba papildomi informacijos, kurią turi 
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teikti importuotojai, reikalavimai. teikti importuotojai, reikalavimai, kad būtų 
galima susidaryti išsamią importuojamų 
dujų, naftos ir anglių taršos metanu lygių 
apžvalgą ir laikantis [įmonių tvarumo 
išsamaus patikrinimo] nustatytų 
įpareigojimų, susijusių su vertės 
grandine.

Or. en

Pakeitimas 974
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienais metais importuotojai 
valstybės narės, į kurią importuojama, 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje nurodo informaciją apie 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
išmetamą metano kiekį:
a) naftos ir iškastinių dujų gamintojų, taip 
pat iškastinių dujų surinkimo ir 
perdirbimo, perdavimo ir suskystintų 
gamtinių dujų terminalų operatorių, 
įskaitant bent:
i. tiesioginius vietoje išmetamo metano 
kiekio matavimus, kuriuos atliko ISO 
17025 paslaugų teikėjas, per paskutinius 
turimus kalendorinius metus, įskaitant: 
duomenis pagal išsamią, individualią 
išmetamųjų teršalų šaltinio rūšį ir išsamią 
informaciją apie kiekybinio nustatymo 
metodikas, naudojamas išmetamam 
metano kiekiui matuoti;
ii. nuotėkio aptikimo ir remonto tyrimus ir 
programas, atliktas per pastaruosius 
dvejus kalendorinius metus pagal ISO 
14064;
iii. informaciją apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius per pastaruosius 
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dvejus kalendorinius metus.
b) paimtą gamintojų iš anglies iš 
požeminių kasyklų, įskaitant bent:
i. šaltinio lygmens duomenis apie 
ventiliacijos ore išmetamą metano kiekį, 
apskaičiuotą ir kiekybiškai įvertintą pagal 
V priedo 1 dalyje aprašytą metodiką,
ii. per paskutinius 2 kalendorinius metus 
kiekvienoje gamybos vietoje apskaičiuotą 
išleistą ir degintą fakelais metano kiekį,
iii. gamybos vietoje galiojančius išleidimo 
ir fakelų deginimo mažinimo planus.
Taikant šią pastraipą importuotojai 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
reikalaujamą informaciją apie kiekvieną 
vietą, iš kurios importuojama į ES.

Or. en

Pakeitimas 975
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienais metais importuotojai 
valstybės narės, į kurią importuojama, 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
ataskaitą, kurioje nurodo informaciją apie 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
išmetamą metano kiekį:
a) naftos ir iškastinių dujų gamintojų, taip 
pat iškastinių dujų surinkimo ir 
perdirbimo, perdavimo ir suskystintų 
gamtinių dujų terminalų operatorių, 
įskaitant bent:
i. tiesioginius vietoje išmetamo metano 
kiekio matavimus, kuriuos atliko ISO 
17025 paslaugų teikėjas, per paskutinius 
turimus kalendorinius metus, įskaitant: 
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duomenis pagal išsamią, individualią 
išmetamųjų teršalų šaltinio rūšį ir išsamią 
informaciją apie kiekybinio nustatymo 
metodikas, naudojamas išmetamam 
metano kiekiui matuoti;
ii. nuotėkio aptikimo ir remonto tyrimus ir 
programas, atliktas per pastaruosius 
dvejus kalendorinius metus pagal ISO 
14064;
iii. informaciją apie visus dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykius per pastaruosius 
dvejus kalendorinius metus.
b) paimtą gamintojų iš anglies iš 
požeminių anglių kasyklų, įskaitant bent:
i. šaltinio lygmens duomenis apie 
ventiliacijos ore išmetamą metano kiekį, 
apskaičiuotą ir kiekybiškai įvertintą pagal 
V priedo 1 dalyje aprašytą metodiką,
ii. per paskutinius 2 kalendorinius metus 
kiekvienoje gamybos vietoje apskaičiuotą 
išleistą ir degintą fakelais metano kiekį,
iii. gamybos vietoje galiojančius išleidimo 
ir fakelų deginimo mažinimo planus.
Importuotojai kompetentingoms 
institucijoms pateikia reikalaujamą 
informaciją apie kiekvieną vietą, iš kurios 
importuojama į valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas Sąjungos gamintojams, kuriems taikomi 
pagrindiniai reglamento reikalavimai, ir trečiųjų šalių gamintojams. Reikia gerokai 
sugriežtinti importuotojams taikomas prievoles teikti ataskaitas ir susijusias nuobaudas.

Pakeitimas 976
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Prie 1a dalyje nurodytos ataskaitos 
pridedamas nepriklausomos sertifikavimo 
ir (arba) patikros įstaigos atliktas 
priemonių ir ataskaitoje nurodytos 
informacijos atitikties atitinkamiems ISO 
standartams vertinimas (bent ISO 17025, 
ISO 14064).

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas Sąjungos gamintojams, kuriems taikomi 
reglamento reikalavimai, ir trečiųjų šalių gamintojams. Reikia gerokai sugriežtinti 
importuotojams taikomas prievoles teikti ataskaitas ir susijusias nuobaudas.

Pakeitimas 977
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Prie 1a dalyje nurodytos ataskaitos 
pridedamas nepriklausomos sertifikavimo 
ir (arba) patikros įstaigos atliktas 
priemonių ir ataskaitoje nurodytos 
informacijos atitikties atitinkamiems ISO 
standartams vertinimas (bent ISO 17025, 
ISO 14064).

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas Sąjungos gamintojams, kuriems taikomi 
reglamento reikalavimai, ir trečiųjų šalių gamintojams. Reikia gerokai sugriežtinti 
importuotojams taikomas prievoles teikti ataskaitas ir susijusias nuobaudas.

Pakeitimas 978
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki … [12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 
kiekvienais metais iki birželio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 
informaciją, kurią joms pateikė 
importuotojai.

Išbraukta.

Komisija padaro šią informaciją 
prieinamą pagal 28 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga 80–90 proc. savo žalios naftos ir gamtinių dujų paklausos gauna iš importo. 
Į ES teisės taikymo sritį nepatenka trečiųjų šalių gamintojai, įskaitant įpareigojimą matuoti 
išmetamą metano kiekį ir apie jį pranešti. Prievolė teikti duomenis importuojančioms ES 
įmonėms susiduria su sunkumais importo šaltinių atveju, kai teisinė sistema skiriasi nuo ES 
teisinės sistemos ir importuotojas negali gauti reikiamos informacijos. Kadangi dėl šios 
dalies kiltų rimtų tiekimo saugumo problemų, siūlome išbraukti.

Pakeitimas 979
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija padaro šią informaciją prieinamą 
pagal 28 straipsnį.

Komisija padaro šią informaciją prieinamą 
pagal 28 straipsnį ir informuoja 
kompetentingas institucijas.

Or. en

Pakeitimas 980
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2025 m. sausio 1 d. anglių, 
naftos ir dujų arba iš jų gautų produktų 
importuotojai užtikrina, kad būtų 
laikomasi šio reglamento 3 ir 4 skyriuose 
nustatytų matavimo, ataskaitų teikimo ir 
patikros, nuotėkio aptikimo ir remonto, 
išleidimo ir fakelų deginimo reikalavimų 
arba kitaip atitiktų 2b dalyje nustatytus 
nukrypti leidžiančių nuostatų 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 981
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Importuotojams, įrodantiems, kad 
įgyvendinamos priemonės, kurių 
veiksmingumas yra panašus, arba 
teikiantiems kilmės garantijas iš šalių, 
kurių reglamentavimas laikomas 
lygiaverčiu, taikoma nuo 2a dalies 
leidžianti nukrypti nuostata pagal 2c dalį.

Or. en

Pakeitimas 982
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Jei importuotojai prašo taikyti 2b 
dalyje numatytą leidžiančią nukrypti 
nuostatą, jie apie tai praneša Komisijai ir 
pateikia visą reikiamą informaciją. 
Komisija įvertina leidžiančios nukrypti 
nuostatos taikymą atsižvelgdama į:
a) priemonių arba reguliavimo 
reikalavimų veiksmingumą, palyginti su 
Sąjungoje taikomais reikalavimais;
b) importuotojų pateiktų duomenų 
tikslumą; taip pat
c) baudas už reikalavimų nesilaikymą ir 
vykdymo užtikrinimo veiksmingumą 
atitinkamose jurisdikcijose, kuriose 
siekiama užtikrinti lygiavertiškumą.

Or. en

Pakeitimas 983
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Komisija iki 2023 m. gruodžio 
31 d. pagal 31 straipsnį priima deleguotąjį 
aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas 
nuostatomis dėl sąlygų ir procedūrų, 
taikomų importuotojams, prašantiems 
taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, 
įrodymų ir kitų reikalavimų, kuriais 
įrodomas palyginamas veiksmingumas ir 
reguliavimo lygiavertiškumas, kiek tai 
susiję su energetikos sektoriuje išmetamo 
metano kiekio matavimu, ataskaitų 
teikimu ir tikrinimu bei švelninimu.

Or. en
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Pakeitimas 984
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Valstybės narės užtikrina, kad 
importuotojai, pateikiantys į rinką anglį, 
naftą ir dujas arba iš jų pagamintus 
produktus, laikytųsi šio straipsnio savo 
teritorijoje ir nustato palaipsniui taikomas 
baudas už pažeidimus, įskaitant leidimo 
pateikti naftą, dujas ir anglis į rinką 
sustabdymą, kaip nurodyta 30 straipsnyje, 
atsižvelgiant į poreikį veiksmingai 
atgrasyti nuo pažeidimų.

Or. en

Pakeitimas 985
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau, jeigu Komisijos mano, kad 
turima pakankamai įrodymų, Komisija 
patikrina šio straipsnio taikymą, 
atsižvelgdama visų pirma į:

Išbraukta.

a) pranešamus prieinamus išmetamo 
metano kiekio duomenis, surinktus 
naudojant pasaulinę taršos metanu 
stebėsenos priemonę, nurodytą 29 
straipsnyje;
b) Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro (IMEO) atliekamą 
metano išmetimo duomenų analizę;
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c) informaciją apie stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, tikrinimo ir išmetamo kiekio 
mažinimo priemones, taikomas ne 
Sąjungoje įsikūrusių operatorių, iš kurių 
energija importuojama į Sąjungą; taip pat
d) energijos tiekimo saugumą ir galimą 
poveikį vienodoms sąlygoms tuo atveju, jei 
būtų nustatyta papildomų prievolių, 
įskaitant tokias privalomąsias priemones 
kaip išmetamo metano kiekio standartai 
arba nustatyti jo kiekio mažinimo tikslai, 
atskirai atsižvelgiant į naftos, dujų ir 
anglių sektorius.
Kai tikslinga, Komisija, remdamasi 
būtinais įrodymais, kad būtų garantuotas 
visiškas taikytinų tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų laikymasis, pasiūlo iš 
dalies keisti šį reglamentą, kad būtų 
sugriežtinti importuotojams taikomi 
reikalavimai siekiant užtikrinti panašų 
energetikos sektoriuje išmetamo metano 
kiekio matavimo, duomenų teikimo, 
tikrinimo ir išmetamo kiekio mažinimo 
veiksmingumo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome perkelti šią dalį į 33 straipsnį.

Pakeitimas 986
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija patikrina 
šio straipsnio taikymą, atsižvelgdama visų 
pirma į:

Išbraukta.
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a) pranešamus prieinamus išmetamo 
metano kiekio duomenis, surinktus 
naudojant pasaulinę taršos metanu 
stebėsenos priemonę, nurodytą 29 
straipsnyje;
b) Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro (IMEO) atliekamą 
metano išmetimo duomenų analizę;
c) informaciją apie stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, tikrinimo ir išmetamo kiekio 
mažinimo priemones, taikomas ne 
Sąjungoje įsikūrusių operatorių, iš kurių 
energija importuojama į Sąjungą; taip pat
d) energijos tiekimo saugumą ir galimą 
poveikį vienodoms sąlygoms tuo atveju, jei 
būtų nustatyta papildomų prievolių, 
įskaitant tokias privalomąsias priemones 
kaip išmetamo metano kiekio standartai 
arba nustatyti jo kiekio mažinimo tikslai, 
atskirai atsižvelgiant į naftos, dujų ir 
anglių sektorius.

Or. en

Pakeitimas 987
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija patikrina 
šio straipsnio taikymą, atsižvelgdama visų 
pirma į:

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo nustatomas 
0,2 proc. išmetamo metano intensyvumo 
standartas importuojant visas iškastines 
dujas ir naftą ir atitinkamas anglies 
importo standartas, atsižvelgdama visų 
pirma į:

Or. en
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Pakeitimas 988
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija patikrina 
šio straipsnio taikymą, atsižvelgdama visų 
pirma į:

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, 
jeigu Komisijos mano, kad turima 
pakankamai įrodymų, Komisija nustato 
didžiausio išmetamo metano intensyvumo 
standartą, taikomą visoms 
importuojamoms iškastinėms dujoms ir 
naftai, atsižvelgdama visų pirma į:

Or. en

Pakeitimas 989
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) energijos tiekimo saugumą ir 
galimą poveikį vienodoms sąlygoms tuo 
atveju, jei būtų nustatyta papildomų 
prievolių, įskaitant tokias privalomąsias 
priemones kaip išmetamo metano kiekio 
standartai arba nustatyti jo kiekio 
mažinimo tikslai, atskirai atsižvelgiant į 
naftos, dujų ir anglių sektorius.

d) energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimą atsižvelgiant į dabartinę 
padėtį ir į atitinkamas teisės aktų 
nuostatas, pavyzdžiui, 2017 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/1938 dėl dujų 
tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 994/2010 (Tekstas svarbus EEE);

Or. en

Pakeitimas 990
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) techninės paramos lygį ir 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 991
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) galimą poveikį vienodoms 
sąlygoms tuo atveju, jei būtų nustatyta 
papildomų prievolių, įskaitant tokias 
privalomąsias priemones kaip išmetamo 
metano kiekio standartai arba nustatyti jo 
kiekio mažinimo tikslai, atskirai 
atsižvelgiant į naftos, dujų ir anglių 
sektorius.

Or. en

Pakeitimas 992
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tikslinga, Komisija, remdamasi 
būtinais įrodymais, kad būtų garantuotas 
visiškas taikytinų tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų laikymasis, pasiūlo iš dalies 
keisti šį reglamentą, kad būtų sugriežtinti 
importuotojams taikomi reikalavimai 
siekiant užtikrinti panašų energetikos 
sektoriuje išmetamo metano kiekio 
matavimo, duomenų teikimo, tikrinimo ir 

Kai tikslinga, Komisija, remdamasi 
būtinais įrodymais, kad būtų garantuotas 
visiškas abiejų taikytinų tarptautinių 
Sąjungos įsipareigojimų laikymasis, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 
dalies a punkte nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, tiek 1, 1a ir 1b 
straipsniuose nurodytų tikslų, pasiūlo iš 
dalies keisti šį straipsnį pagal 33 straipsnį, 
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išmetamo kiekio mažinimo veiksmingumo 
lygį.

kad būtų sugriežtinti importuotojams 
taikomi reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 993
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tikslinga, Komisija, remdamasi 
būtinais įrodymais, kad būtų garantuotas 
visiškas taikytinų tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų laikymasis, pasiūlo iš 
dalies keisti šį reglamentą, kad būtų 
sugriežtinti importuotojams taikomi 
reikalavimai siekiant užtikrinti panašų 
energetikos sektoriuje išmetamo metano 
kiekio matavimo, duomenų teikimo, 
tikrinimo ir išmetamo kiekio mažinimo 
veiksmingumo lygį.

Iki [36 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], Komisija 
deleguotaisiais aktais sugriežtina 
importuotojams taikomus reikalavimus 
siekiant užtikrinti panašų energetikos 
sektoriuje išmetamo metano kiekio 
matavimo, duomenų teikimo, tikrinimo ir 
išmetamo kiekio mažinimo veiksmingumo 
lygį. Tie deleguotieji aktai priimami 
laikantis 31 straipsnyje nurodytos 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

ES priklauso nuo savo importuojamų 70 proc. juodųjų akmens anglių, 97 proc. naftos ir 
90 proc. iškastinio kuro dujų. Todėl taikymo sritis ateityje turi būti išplėsta siekiant užtikrinti, 
kad importuotojai turėtų lygiavertes nuostatas dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, 
nuotėkio aptikimo ir remonto, dujų išleidimo, fakelų deginimo ir kt. Prireikus importuotojai 
galėtų remtis alternatyviomis priemonėmis, kurių veiksmingumas būtų panašus, arba kai šalis 
pasiekė reguliavimo lygiavertiškumą per Komisijos administruojamą patvirtinimo procesą. 
Toks lankstumas galėtų išspręsti susirūpinimą dėl atitikties PPO reikalavimams.

Pakeitimas 994
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– 2a. Vykdant 1 dalyje nurodytas 
prievoles importuotojui gali atstovauti 
atstovas. Jei importuotojas nėra įsisteigęs 
Sąjungos muitų teritorijoje, atstovo 
paskyrimas yra privalomas.

Or. en

Pakeitimas 995
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija nustatys, kad pažanga, 
padaryta mažinant išmetamą metano kiekį 
energetikos sektoriuje, yra nepakankama, 
ji atliks poveikio vertinimą, kad iškastinio 
kuro importas į Sąjungą būtų susietas su 
ES teisės aktų dėl stebėsenos, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo, nuotėkio aptikimo ir 
remonto, taip pat dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo taisyklių, taikomų visoje 
gamybos ir tiekimo grandinėje, laikymusi, 
ir pateiks pasiūlymus dėl tolesnių 
veiksmų.

Or. cs

Pakeitimas 996
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdant 1 dalyje nurodytas 
prievoles importuotojui gali atstovauti 
atstovas. Jei importuotojas nėra įsisteigęs 
Sąjungos muitų teritorijoje, atstovo 
paskyrimas yra privalomas.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia papildomos dalies, kad Sąjungoje neįsisteigę importuotojai galėtų laikytis šiame 
reglamente numatytų ataskaitų teikimo reikalavimų.

Pakeitimas 997
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Maria 
Spyraki, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Importuotojas gali pasitelkti 
atstovą, kad įvykdytų 1 dalyje išvardytas 
prievoles; tačiau, jei importuotojas nėra 
įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, 
reikia paskirti atstovą.

Or. en

Pakeitimas 998
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Konkretūs importuotojo reikalavimai
1. 3 ir 4 skyriuose nustatyti matavimo, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo, nuotėkio 
aptikimo ir remonto, išleidimo ir fakelų 
deginimo reikalavimai taikomi visai vertės 
grandinei nuo gamybos vietos iki 
galutinio paskirstymo, laikantis [įmonės 
tvarumo išsamaus patikrinimo]. Naftos, 
dujų ir anglių arba iš jų pagamintų 
produktų importuotojai užtikrina, kad visi 
importuojami produktai atitiktų 3 ir 4 
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skyriuose nustatytas priemones.
2. Importuotojams iš šalių, turinčių 
reguliuojamąjį lygiavertiškumą ir kilmės 
garantijas, taikoma nuo 1 dalies leidžianti 
nukrypti nuostata.
3. Komisija leidžia taikyti nukrypti 
leidžiančias nuostatas, importuotojui 
pateikus paraišką ir įvertinusi leidžiančios 
nukrypti nuostatos taikymą ir trukmę, 
atsižvelgdama į priemonių, taikomų 
vykdant su importu susijusių tiekimo 
grandinės segmentų išmetamo metano 
kiekio stebėseną ir švelninimą, 
veiksmingumą, palyginti su Sąjungoje 
taikomomis priemonėmis, taip pat į 
reikalavimų laikymąsi ir vykdymo 
užtikrinimą.
Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. pagal 
31 straipsnį priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, kuriomis nustatomos 
prašymo taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą teikimo procedūros ir konkretūs 
reguliavimo lygiavertiškumo įrodymo 
reikalavimai, be kita ko, nustatomas 
būtinas IMEO vaidmuo siekiant užtikrinti 
kokybės kontrolę sertifikavimo procese.
4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje naftą ir dujas arba iš jų 
pagamintus produktus rinkai pateikiantys 
importuotojai laikytųsi šio straipsnio ir 
nustato palaipsniui taikomas baudas už 
pažeidimus, atsižvelgdami į poreikį 
veiksmingai atgrasyti nuo pažeidimų.
5. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos atlieka reguliarius 
patikrinimus, kad patikrintų, ar laikomasi 
šio straipsnio, atlikdamos dokumentų 
patikrinimus ir nepriklausomą trečiosios 
šalies patikrą kartu su kitais metodais, 
pvz., optinio dujų vaizdo kūrimu.
6. Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
pagal 31 straipsnį priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo apibrėžiami išsamūs vykdymo 
užtikrinimo mechanizmo ir jo veikimo 
elementai.
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Or. en

Pakeitimas 999
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
importuotojai:

1. Operatoriai, eksportuojantys naftą ir 
dujas į ES, įrodo, kad: 
 a) stebi ir teikia ataskaitas, kaip nustatyta 
12 straipsnyje; 
 b) imasi visų jiems prieinamų priemonių, 
kad išvengtų metano išmetimo ir iki 
minimumo sumažintų išmetamą metano 
kiekį vykdydami savo veiklą, kaip 
nustatyta 13 straipsnyje; 
c) taiko nuotėkio aptikimo ir remonto 
programą, kaip nustatyta 14 straipsnyje; 
d) taiko išleidimo ir fakelų deginimo 
apribojimus, kaip nustatyta 15 
straipsnyje; 
e) imasi visų turimų priemonių, kad 
išvengtų metano išmetimo ir iki 
minimumo sumažintų išmetamą metano 
kiekį, kad būtų pasiektas gręžinio metano 
intensyvumo tikslas – mažesnis nei 
0,20 proc.; 
2. Naftos, dujų ir anglių importuotojai 
laikosi 3 ir 4 skyriuose nustatytų 
operatoriams ir kasyklų operatoriams 
taikomų priemonių.
3. Importuotojai, kurie gali įrodyti, kad 
alternatyvios priemonės yra tokios pat 
veiksmingos arba veikia reguliavimo 
lygiavertiškumo jurisdikcijose, gali 
pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata 
patvirtinus Komisijai.
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4. Komisija pagal 31 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas 
papildomas tinkamumo kriterijais, 
įrodinėjimo reikalavimais ir nukrypti 
leidžiančios nuostatos taikymo pagal 2 
dalį tvarka.

Or. en

Pagrindimas

13 straipsnyje siūlomas išmetamųjų teršalų intensyvumo standartas taip pat taikomas 
importuojamoms dujoms. Tai reiškia, kad standartas taikomas visoms ES suvartojamoms 
dujoms, pagamintoms vietoje ir importuojamoms. Tai galima padaryti visiems ES dujų 
siuntėjams nustatant įpareigojimą pirkti dujas, kurių išmetamųjų teršalų intensyvumas yra ne 
didesnis kaip 0,20 proc.

Pakeitimas 1000
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį.

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, kurią bent tvarko šalys, 
bendrovės ir importuotų dujų, anglių ir 
naftos kiekiai, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1001
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį.

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį ir nurodomos šalys, 
bendrovės ir importuotų dujų, anglių ir 
naftos kiekiai.

Or. en

Pakeitimas 1002
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį.

1. Iki … [18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria ir tvarko skaidrumui skirtą metano 
duomenų bazę, kurią tvarko šalys, 
bendrovės ir importuotų dujų, anglių ir 
naftos kiekiai, į kurią įtraukiama 
informacija, Komisijai pateikta pagal 27 
straipsnį, taip pat 12 straipsnio 11 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 20 
straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 2 dalį ir 25 
straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1003
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
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28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kartu su 1 dalyje nurodyta 
informacija į šią duomenų bazę 
įtraukiama tokia informacija:

Išbraukta.

a) valstybių, kuriose gaminama ir į 
Sąjungą eksportuojama iškastinių išteklių 
energija, sąrašas;
b) ši informacija apie kiekvieną a punkte 
nurodytą valstybę:
i) ar joje metano išmetimui energetikos 
sektoriuje taikomos privalomos 
reguliavimo priemonės, apimančios šiame 
reglamente nustatytus elementus, 
susijusius su energetikos sektoriuje 
išmetamo metano kiekio matavimu, 
duomenų teikimu, tikrinimu ir išmetamo 
kiekio mažinimu;
ii) ar ji yra viena iš Paryžiaus klimato 
susitarimą pasirašiusių šalių;
iii) ar ji, kai taikoma, teikia nacionalinės 
apskaitos duomenis pagal Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos reikalavimus;
iv) ar, kai taikoma, nacionalinės apskaitos 
duomenys, teikiami pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, 
apima trečios pakopos duomenis apie 
energetikos sektoriuje išmetamą metaną;
v) energetikos sektoriuje išmetamo 
metano kiekis pagal nacionalinės 
apskaitos duomenis, pateiktus pagal 
Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos 
konvenciją, kai taikoma, ir ar tie 
duomenys buvo nepriklausomai 
patikrinti;
(vi) iškastinių išteklių energiją į Sąjungą 
eksportuojančių bendrovių sąrašas;
vii) iškastinių išteklių energiją į Sąjungą 
importuojančių importuotojų sąrašas.

Or. en



AM\1265657LT.docx 143/210 PE737.463v01-00

LT

Pagrindimas

Europos Sąjunga 80–90 proc. savo žalios naftos ir gamtinių dujų paklausos gauna iš importo. 
Į ES teisės taikymo sritį nepatenka trečiųjų šalių gamintojai, įskaitant įpareigojimą matuoti 
išmetamą metano kiekį ir apie jį pranešti. Prievolė teikti duomenis importuojančioms ES 
įmonėms susiduria su sunkumais importo šaltinių atveju, kai teisinė sistema skiriasi nuo ES 
teisinės sistemos ir importuotojas negali gauti reikiamos informacijos. Kadangi dėl šios 
dalies kiltų rimtų tiekimo saugumo problemų, siūlome išbraukti.

Pakeitimas 1004
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar joje metano išmetimui 
energetikos sektoriuje taikomos privalomos 
reguliavimo priemonės, apimančios šiame 
reglamente nustatytus elementus, susijusius 
su energetikos sektoriuje išmetamo metano 
kiekio matavimu, duomenų teikimu, 
tikrinimu ir išmetamo kiekio mažinimu;

i) ar joje metano išmetimui 
energetikos sektoriuje taikomos privalomos 
reguliavimo priemonės, apimančios šiame 
reglamente nustatytus elementus, susijusius 
su energetikos sektoriuje išmetamo metano 
kiekio matavimu, duomenų teikimu, 
tikrinimu ir išmetamo kiekio mažinimu, ir 
ar tos priemonės yra pakankamos;

Or. cs

Pakeitimas 1005
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii a) ar ji pasirašė Pasaulinį 
įsipareigojimą dėl metano;

Or. en

Pakeitimas 1006
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii a) ar ji pasirašė Pasaulinį 
įsipareigojimą dėl metano

Or. en

Pakeitimas 1007
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki [12 mėnesių po reglamento 
įsigaliojimo] Komisija paskelbia ataskaitą, 
kurioje įvertinami visi turimi duomenys, 
kad būtų galima kiekybiškai įvertinti 
Sąjungoje suvartojamų dujų kiekį 
atskirose tiekimo grandinėse, kaip iš 
gamybos ir vartojimo vietos patiektų dujų, 
įskaitant importą, kiekio procentinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 1008
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki … [dveji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija sukuria 
pasaulinę taršos metanu stebėsenos 
priemonę, kurios veikimas grindžiamas 
palydovų duomenimis ir kelių sertifikuotų 
duomenų bei paslaugų teikėjų, įskaitant ES 
kosmoso programos „Copernicus“ 

Iki … [dveji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija sukuria 
pasaulinę taršos metanu stebėsenos 
priemonę, kurios veikimas grindžiamas 
palydovų duomenimis ir kelių sertifikuotų 
duomenų bei paslaugų teikėjų, įskaitant ES 
kosmoso programos „Copernicus“ 
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komponentą, informacija. komponentą ir Europos aplinkos 
agentūrą, informacija.

Or. en

Pakeitimas 1009
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir skatinti imtis taisomųjų 
veiksmų.

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir, jei reikia, teikia techninę 
pagalbą, kad užtikrintų greitus 
taisomuosius veiksmus. Perspėjimas 
skelbiamas ir susiejamas su tolesniais 
veiksmais Europos Komisijos interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 1010
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir skatinti imtis taisomųjų 

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir skatinti imtis taisomųjų 
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veiksmų. veiksmų. Ji teikia techninę pagalbą, kad 
prireikus užtikrintų greitus taisomuosius 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1011
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir skatinti imtis taisomųjų 
veiksmų.

2. Šios priemonės informacija 
remiamasi per Komisijos dvišalius 
dialogus dėl išmetamo metano kiekio 
mažinimo politikos ir priemonių. Pagal šią 
priemonę nustačius naują didelį metano 
išmetimo šaltinį, Komisija dėl to perspėja 
atitinkamą valstybę, siekdama didinti 
sąmoningumą ir, jei reikia, teikia techninę 
pagalbą, kad užtikrintų greitus 
taisomuosius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1012
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus 
taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos.

1. Valstybės narės:

Or. en
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Pakeitimas 1013
Günther Sidl, Maria Arena, Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos 
sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos.

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos 
sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos, 
įskaitant principą „teršėjas moka“.

Or. en

Pakeitimas 1014
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendinamos.

Or. en

Pakeitimas 1015
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų tinkamą 
prieigą prie išmetamo metano kiekio 
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duomenų, pageidautina, tiesioginę 
neribotą prieigą prie visų duomenų, 
pateiktų IMEO, arba bent jau prie visų 
duomenų, susijusių su subjektais, 
veikiančiais jų atsakomybės juridinėje 
srityje. Teikiant tokią prieigą, duomenys 
turi būti atsekami, patikimi, priskirtini 
trajektorijoms, srautams ir subjektams, 
tarptautiniu mastu nuoseklūs ir 
savalaikiai.

Or. en

Pakeitimas 1016
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir gali apimti:

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios, palyginamos 
visoje ES ir gali apimti:

Or. en

Pakeitimas 1017
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir gali apimti:

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir turi apimti:

Or. en

Pakeitimas 1018
Adam Jarubas
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios ir gali apimti:

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos 
ir proporcingos ir gali apimti:

Or. en

Pakeitimas 1019
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) baudas, proporcingas aplinkai 
daromai žalai, apskaičiuojant tokį baudų 
dydį, kad už pažeidimus atsakingi asmenys 
iš tikrųjų netektų iš tokių pažeidimų 
gaunamos ekonominės naudos, o kartotinių 
sunkių pažeidimų atveju laipsniškai 
didinant tokių baudų dydį;

a) baudas, proporcingas aplinkai 
daromai žalai, poveikiui žmonių saugai ir 
visuomenės sveikatai, apskaičiuojant tokį 
baudų dydį, kad už pažeidimus atsakingi 
asmenys iš tikrųjų netektų iš tokių 
pažeidimų gaunamos ekonominės naudos, 
o kartotinių ar daugelio pažeidimų atveju 
laipsniškai didinant tokių baudų dydį;

Or. en

Pakeitimas 1020
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) baudas, proporcingas aplinkai 
daromai žalai, apskaičiuojant tokį baudų 
dydį, kad už pažeidimus atsakingi asmenys 
iš tikrųjų netektų iš tokių pažeidimų 
gaunamos ekonominės naudos, o kartotinių 
sunkių pažeidimų atveju laipsniškai 

a) baudas, proporcingas aplinkai 
daromai žalai, apskaičiuojant tokį baudų 
dydį, kad už pažeidimus atsakingi asmenys 
iš tikrųjų netektų iš tokių pažeidimų 
gaunamos ekonominės naudos, o kartotinių 
sunkių ar daugelio pažeidimų atveju 
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didinant tokių baudų dydį; laipsniškai didinant tokių baudų dydį;

Or. en

Pakeitimas 1021
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) periodines baudas, skiriamas 
siekiant priversti operatorius liautis daryti 
pažeidimą, įvykdyti sprendimą dėl 
privalomų taisomųjų veiksmų ar taisomųjų 
priemonių, pateikti informaciją arba leisti 
atlikti patikrinimą, kai taikytina.

b) periodines baudas, skiriamas 
siekiant priversti operatorius liautis daryti 
pažeidimą, įvykdyti sprendimą dėl 
privalomų taisomųjų veiksmų ar taisomųjų 
priemonių, pateikti informaciją arba leisti 
atlikti patikrinimą, kai taikytina; taip pat

Or. en

Pakeitimas 1022
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) leidimo pateikti į rinką naftą, 
dujas ar anglį galiojimo sustabdymą.

Or. en

Pakeitimas 1023
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) leidimo pateikti į rinką naftą, 
dujas ar anglį galiojimo sustabdymą.

Or. en

Pakeitimas 1024
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [3 mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [12 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 1025
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [3 mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [12 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 1026
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Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [3 mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Valstybės narės apie taisykles dėl sankcijų 
praneša Komisijai iki… [12 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Be to, 
valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus, 
kurie turi poveikį tokioms taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 1027
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sankcijos taikomos bent už šiuos 
pažeidimus:

Išbraukta.

a) kai operatoriai arba kasyklų 
operatoriai nesuteikia kompetentingoms 
institucijoms ar tikrintojams pagalbos, 
reikalingos jų užduotims pagal šį 
reglamentą atlikti arba palengvinti;
b) kai operatoriai arba kasyklų 
operatoriai neatlieka veiksmų, kurie 
nustatyti 6 straipsnyje nurodytoje 
patikrinimo ataskaitoje;
c) kai operatoriai arba kasyklų operatoriai 
nepateikia pagal šį reglamentą privalomų 
išmetamo metano kiekio ataskaitų, 
įskaitant nepriklausomų tikrintojų pagal 8 
ir 9 straipsnius pateiktą tikrinimo išvadą;
d) kai operatoriai neatlieka nuotėkio 
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aptikimo ir remonto poreikio tyrimo pagal 
14 straipsnį;
e) kai operatoriai neremontuoja arba 
nepakeičia atitinkamų komponentų, arba 
nevykdo atitinkamų komponentų 
nuolatinių tyrimų ir neužfiksuoja 
nuotėkių pagal 14 straipsnį;
f) kai operatoriai nepateikia ataskaitos 
pagal 14 straipsnį;
g) kai operatoriai arba kasyklų 
operatoriai vykdo dujų išleidimą arba 
fakelų deginimą ne tomis aplinkybėmis, 
kurios numatytos atitinkamai 15, 22 ir 26 
straipsniuose;
h) kai operatoriai vykdo įprastinį fakelų 
deginimą;
i) kai operatoriai arba kasyklų operatoriai 
neįrodo būtinybės rinktis dujų išleidimą 
vietoj fakelų deginimo arba neįrodo 
būtinybės rinktis fakelų deginimą vietoj 
metano įleidimo atgal į gręžinį, 
panaudojimo vietoje ar tiekimo rinkai 
(operatorių atveju) arba vietoj jo 
panaudojimo ar išmetamo kiekio 
mažinimo (kasyklų operatorių atveju) 
pagal 15, 22 ir 26 straipsnius;
j) kai operatoriai arba kasyklų operatoriai 
nepraneša apie dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykius arba neteikia jų 
ataskaitų pagal 16, 23 ir 26 straipsnius, 
kai taikoma;
k) kai fakelai arba degimo įtaisai 
naudojami pažeidžiant 17 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus;
l) kai importuotojai nepateikia pagal 27 
straipsnį ir VIII priedą reikalaujamos 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad siūloma nuostata yra nepagrįstai išsami, todėl rekomenduojame ją išbraukti. 
Vietoj to manome, kad pakanka taikyti siūlomo reglamento 30 straipsnio 1 dalį.
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Pakeitimas 1028
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) operatorius arba įmonė nepateikė 
išmetamo metano kiekio ataskaitos pagal 
12 straipsnį;

Or. cs

Pakeitimas 1029
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) kai importuotojai nepateikia pagal 
27 straipsnį ir VIII priedą reikalaujamos 
informacijos.

l) kai importuotojai nesilaiko 3 ir 4 
skyrių.

Or. en

Pakeitimas 1030
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) importuotojai neužtikrina 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo, nuotėkio 
aptikimo ir remonto ir nesilaiko įprasto 
dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
draudimo pagal 27 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 1031
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) kai importuotojai nepateikia pagal 
27 straipsnio 1 dalies a punktą (naują) 
reikalaujamos informacijos.

Or. en

Pakeitimas 1032
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) importuotojai neužtikrina 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo, nuotėkio 
aptikimo ir remonto ir nesilaiko įprasto 
dujų išleidimo ir fakelų deginimo 
draudimo pagal 27 straipsnio bis punktą;

Or. en

Pakeitimas 1033
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) importuotojai neužtikrina 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo, nuotėkio 
aptikimo ir remonto, taip pat dujų 



PE737.463v01-00 156/210 AM\1265657LT.docx

LT

išleidimo ir fakelų deginimo apribojimų 
pagal 27 straipsnį (naujas).

Or. en

Pakeitimas 1034
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) kai importuotojai nepateikia pagal 
27 straipsnio 1 dalies a punktą (naują) 
reikalaujamos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas Sąjungos gamintojams, kuriems taikomi 
reglamento reikalavimai, ir trečiųjų šalių gamintojams. Reikia gerokai sugriežtinti 
importuotojams taikomas prievoles teikti ataskaitas ir susijusias nuobaudas.

Pakeitimas 1035
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) tai, kad importuotojai nepateikia 
informacijos, kurios reikalaujama pagal 
patikros įstaigos atliktą nepriklausomą 
atitikties vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas Sąjungos gamintojams, kuriems taikomi 
reglamento reikalavimai, ir trečiųjų šalių gamintojams. Reikia gerokai sugriežtinti 
importuotojams taikomas prievoles teikti ataskaitas ir susijusias nuobaudas.

Pakeitimas 1036
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) tai, kad importuotojai nepateikia 
informacijos, kurios reikalaujama pagal 
patikros įstaigos atliktą nepriklausomą 
atitikties vertinimą. 

Or. en

Pakeitimas 1037
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kai tinka, 
atsižvelgia bent į šiuos orientacinius 
sankcijų skyrimo kriterijus:

Išbraukta.

a) pažeidimo trukmę arba poveikį laiko 
atžvilgiu, pažeidimo pobūdį ir sunkumą;
b) bet kokius veiksmus, kurių imasi 
įmonė, operatorius arba kasyklos 
operatorius, kad laiku sumažintų arba 
atitaisytų žalą;
c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar 
dėl aplaidumo;
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d) bet kokius ankstesnius tos įmonės, 
operatoriaus ar kasyklos operatoriaus 
padarytus pažeidimus;
e) įmonės, operatoriaus arba kasyklos 
operatoriaus dėl to pažeidimo tiesiogiai 
arba netiesiogiai gautą finansinę naudą 
arba išvengtus nuostolius, jei turima 
atitinkamų duomenų;
f) įmonės, operatoriaus arba kasyklos 
operatoriaus dydį;
g) bendradarbiavimo su atitinkama 
institucija lygį;
h) tai, kaip atitinkama institucija sužinojo 
apie pažeidimą, visų pirma, ar operatorius 
laiku (ir jei taip, kokiu lygiu) pranešė apie 
pažeidimą;
i) kitas tuo konkrečiu atveju atsakomybę 
sunkinančias ar lengvinančias 
aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad siūloma nuostata yra nepagrįstai išsami, todėl rekomenduojame ją išbraukti. 
Vietoj to manome, kad pakanka taikyti siūlomo reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 1038
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tai, kaip atitinkama institucija 
sužinojo apie pažeidimą, visų pirma, ar 
operatorius laiku (ir jei taip, kokiu lygiu) 
pranešė apie pažeidimą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 1039
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András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kasmet skelbia 
informaciją apie pagal šį reglamentą 
skirtų sankcijų pobūdį ir dydį, 
atitinkamus pažeidimus ir operatorius, 
kuriems skirtos sankcijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Oficialūs sprendimai dėl teisinių pažeidimų yra vieši, todėl nepritariame kitokios nuostatos, 
dėl kurios gali atsirasti papildoma administracinė našta, įvedimui.

Pakeitimas 1040
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kasmet skelbia 
informaciją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų pobūdį ir dydį, atitinkamus 
pažeidimus ir operatorius, kuriems skirtos 
sankcijos.

5. Valstybės narės kasmet skelbia 
informaciją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų pobūdį ir dydį, laikydamosi [iš 
dalies pakeistoje aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę] nustatytų sankcijų, 
atitinkamus pažeidimus ir operatorius, 
kuriems skirtos sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 1041
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kasmet skelbia 
informaciją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų pobūdį ir dydį, atitinkamus 
pažeidimus ir operatorius, kuriems skirtos 
sankcijos.

5. Valstybės narės kasmet skelbia 
informaciją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų pobūdį ir dydį, atitinkamus 
pažeidimus ir operatorius, kuriems skirtos 
sankcijos, laikydamosi ataskaitų skelbimo 
taisyklių, nurodytų 5 straipsnio 4 dalyje.

Or. cs

Pakeitimas 1042
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija įgyvendinimo 
aktais nustato operatorių ir kasyklų 
operatorių mokestį už kiekvieną išmetamo 
metano toną ir nustato jo surinkimo 
sąlygas. Gautos įplaukos sudaro išorės 
asignuotąsias įplaukas pagal Reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 21 straipsnio 
5 dalį ir priskiriamos LIFE programai bei 
daugiametės finansinės programos 
(Europos viešasis administravimas) 7 
išlaidų kategorijai šio reglamento 
įgyvendinimo išlaidoms padengti. 
Mokestis papildo valstybių narių baudas, 
taikomas už 1 dalyje nurodytus 
pažeidimus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1043
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 22 straipsnio 
3 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo … [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 8 straipsnio 5 dalyje, [sąrašas bus 
pildomas, kai bus patvirtinti visi 
straipsniai] nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo data.

Or. en

Pakeitimas 1044
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
Reglamentas
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 22 straipsnio 
3 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo … [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 22 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 5 metams nuo … [šio 
reglamento įsigaliojimo data].

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pagrindiniu šio reglamento tikslu, iki 2030 m. energetikos sektoriuje išmetamas 
metano kiekis beveik nebebūtų išmetamas.

Pakeitimas 1045
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis



PE737.463v01-00 162/210 AM\1265657LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 
22 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 1 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 22 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 1046
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 22 
straipsnio 3 dalį arba 27 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 8 straipsnio 5 dalį arba 27 
straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1047
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1265657LT.docx 163/210 PE737.463v01-00

LT

31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 22 
straipsnio 3 dalį arba 27 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 8 straipsnio 5 dalį arba 27 
straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomus 22 straipsnio 3 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1048
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 22 
straipsnio 3 dalį arba 27 straipsnio 1 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 22 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
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Or. en

Pakeitimas 1049
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Energetikos 
sąjungos komitetas, įsteigtas Reglamento 
(ES) 2018/1999 44 straipsniu.

1. Komisijai padeda Klimato kaitos 
komitetas ir Energetikos sąjungos 
komitetas, įsteigtas Reglamento (ES) 
2018/1999 44 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 1050
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1051
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas penkerius metus Komisija 1. Ne vėliau kaip 2026 m. sausio 1 d., 
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pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis 
reglamentas. Ataskaitos skelbiamos viešai.

o vėliau kas trejus metus, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento įvertinimo ataskaitą. Kai 
tikslinga, prie Komisijos ataskaitų gali 
būti pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų. Ataskaitos 
skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 1052
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas penkerius metus Komisija 
pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei 
tikslinga, pateikia pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas. 
Ataskaitos skelbiamos viešai.

1. Nuo 2030 m. kas penkerius metus 
Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas. 
Ataskaitos skelbiamos viešai.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis matavimo, ataskaitų teikimo ir išmetamųjų teršalų mažinimo nuostatomis, esminės 
informacijos ir rezultatų galima tikėtis tik nuo 2030 m.

Pakeitimas 1053
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Iki 2029 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau, jeigu Komisijos mano, kad 
turima pakankamai įrodymų, Komisija 
patikrina šio straipsnio taikymą, 
atsižvelgdama visų pirma į:
a) pranešamus prieinamus išmetamo 
metano kiekio duomenis, surinktus 
naudojant pasaulinę taršos metanu 
stebėsenos priemonę, nurodytą 29 
straipsnyje;
b) Tarptautinio išmetamo metano kiekio 
stebėjimo centro (IMEO) atliekamą 
metano išmetimo duomenų analizę;
c) informaciją apie stebėsenos, ataskaitų 
teikimo, tikrinimo ir išmetamo kiekio 
mažinimo priemones, taikomas ne 
Sąjungoje įsikūrusių operatorių, iš kurių 
energija importuojama į Sąjungą; taip pat
d) energijos tiekimo saugumą ir galimą 
poveikį vienodoms sąlygoms tuo atveju, jei 
būtų nustatyta papildomų prievolių, 
įskaitant tokias privalomąsias priemones 
kaip išmetamo metano kiekio standartai 
arba nustatyti jo kiekio mažinimo tikslai, 
atskirai atsižvelgiant į naftos, dujų ir 
anglių sektorius.

Or. en

Pakeitimas 1054
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
Komisija turėtų sukurti duomenų bazę, 
kurioje būtų įdiegtos visos tinkamos 
pažangios technologijos su kiekybine 
minimalia aptikimo riba ir 
pasikliautinuoju lygmeniu, pagal kurį 
būtų galima nustatyti išmetamo metano 
šaltinius, įskaitant nuotėkius ir netyčinį 
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išleidimą. Ši duomenų bazė turėtų būti 
grindžiama ir ateityje turėtų būti išplėsta, 
o ateityje ji turėtų būti plėtojama ir kasmet 
atnaujinama bei skelbiama.

Or. en

Pakeitimas 1055
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
2a. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija 
turėtų sukurti duomenų bazę, kurioje 
būtų įdiegtos visos tinkamos pažangios 
technologijos su kiekybine minimalia 
aptikimo riba ir pasikliautinuoju 
lygmeniu, pagal kurį būtų galima 
nustatyti išmetamo metano šaltinius, 
įskaitant nuotėkius ir netyčinį išleidimą. 
Ši duomenų bazė išplečiama įtraukiant 
būsimas novatoriškas technologijas ir 
kasmet atnaujinama bei skelbiama.

Or. en

Pakeitimas 1056
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) 2019/942
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/942 15 straipsnis 
papildomas šia 5 dalimi:

Išbraukta.

„5. Kas trejus metus ACER parengia ir 
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viešai paskelbia rodiklių ir susijusių 
atskaitos verčių rinkinį, pagal kurį būtų 
galima palyginti palyginamų projektų 
investicines vieneto išlaidas, susijusias su 
išmetamo metano kiekio matavimu, 
duomenų teikimu ir mažinimu. Ji teikia 
rekomendacijas dėl rodiklių ir atskaitos 
verčių, taikomų dėl investicinių vieneto 
išlaidų, patiriamų vykdant pareigas pagal 
[šį reglamentą], pagal [šio reglamento] 3 
straipsnį.“

Or. en

Pakeitimas 1057
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuotėkio aptikimo, remonto ir stebėsenos 
grafikai

Remonto ir stebėsenos grafikai

Or. en

Pakeitimas 1058
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 a paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Alternatyvios neorganizuotos išmetamųjų 
teršalų valdymo programos patvirtinimas:
kad kompetentingos institucijos 
patvirtintų alternatyvių neorganizuotų 
išmetamųjų teršalų valdymo programų 
naudojimą pagal šio reglamento 14 
straipsnį, operatoriai turi pateikti:
i. nuolatinės stebėsenos prietaiso 
gamintojo informacija;
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ii. nuolatinės stebėsenos įtaiso nuotėkio 
aptikimo galimybes, patikimumą ir 
apribojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, 
gebėjimą nustatyti konkrečius nuotėkius 
ar vietas, aptikimo ribas ir visus 
naudojimo apribojimus, taip pat 
pagalbinius duomenis;
iii. aprašymą, kur, kada ir kaip bus 
naudojamas nuolatinės stebėsenos 
prietaisas;
iv. dokumentus, kurių pakaktų įrodyti, 
kad nuolatinės stebėsenos priemonės 
naudojimo metodika yra tokia pat 
veiksminga mažinant išmetamųjų teršalų 
kiekį kaip ir kas ketvirtį atliekami 
patikrinimai, kaip aprašyta XXX 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1059
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos i punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visų patikrintų komponentų aprašą 
ir identifikavimo duomenis;

i) atitinkamų patikrintų komponentų 
aprašą ir identifikavimo duomenis;

Or. en

Pakeitimas 1060
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 14 straipsnyje 
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metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

nustatytos ribinės vertės arba jas viršija, – 
informaciją apie tai, ar remontas buvo 
įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir remonto 
poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl ne, 
atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

Or. en

Pakeitimas 1061
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria metano – informaciją 
apie tai, ar remontas buvo įvykdytas per 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimą, o jei ne, tai kodėl ne, atsižvelgiant į 
14 straipsnio 4 dalies reikalavimus, 
susijusius su elementais, į kuriuos galima 
atsižvelgti remonto atidėjimo atveju;

Or. en

Pakeitimas 1062
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 17 g/h ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
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ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

Or. en

Pakeitimas 1063
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 2 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, atsižvelgiant į 14 
straipsnio 4 dalies reikalavimus, susijusius 
su elementais, į kuriuos galima atsižvelgti 
remonto atidėjimo atveju;

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad dėl pasiūlymo atsirastų nereikalinga administracinė našta.

Pakeitimas 1064
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
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buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1065
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – informaciją apie tai, ar remontas 
buvo įvykdytas per nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimą, o jei ne, tai kodėl 
ne, atsižvelgiant į 14 straipsnio 4 dalies 
reikalavimus, susijusius su elementais, į 
kuriuos galima atsižvelgti remonto 
atidėjimo atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.
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Pakeitimas 1066
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 14 straipsnyje 
nustatytos ribinės vertės arba jas viršija, – 
planuojamo remonto grafiką, kuriame 
nurodyta planuojama remonto data;

Or. en

Pakeitimas 1067
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria metano – planuojamo 
remonto grafiką, kuriame nurodyta 
planuojama remonto data;

Or. en

Pakeitimas 1068
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
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nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

nustatyta, išsiskiria 2 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

Or. en

Pakeitimas 1069
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 17 g/h ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

Or. en

Pakeitimas 1070
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
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srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1071
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – planuojamo remonto grafiką, 
kuriame nurodyta planuojama remonto 
data;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1072
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 

Išbraukta.
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daugiau, – informaciją apie tai, ar 
remontas atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl 
ne (taip pat kaip pagal iii punktą), ir 
planuojamo remonto grafiką, kuriame 
nurodyta planuojama remonto data.

Or. en

Pakeitimas 1073
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar 
remontas atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl 
ne (taip pat kaip pagal iii punktą), ir 
planuojamo remonto grafiką, kuriame 
nurodyta planuojama remonto data.

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 14 straipsnyje nustatytos 
ribinės vertės, bet vėliau vykdant stebėseną 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, nustatyta, kad metano iš jų 
išsiskiria lygiai šioms ribinėms vertėms 
arba jas viršija, – informaciją apie tai, ar 
remontas atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl 
ne (taip pat kaip pagal iii punktą), ir 
planuojamo remonto grafiką, kuriame 
nurodyta planuojama remonto data.

Or. en

Pakeitimas 1074
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 



AM\1265657LT.docx 177/210 PE737.463v01-00

LT

ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar remontas 
atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip 
pat kaip pagal iii punktą), ir planuojamo 
remonto grafiką, kuriame nurodyta 
planuojama remonto data.

ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 3 kg/h metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 3 kg/h ar daugiau, – 
informaciją apie tai, ar remontas atliktas 
iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip pat kaip 
pagal iii punktą), ir planuojamo remonto 
grafiką, kuriame nurodyta planuojama 
remonto data.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1075
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar remontas 
atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip 
pat kaip pagal iii punktą), ir planuojamo 
remonto grafiką, kuriame nurodyta 
planuojama remonto data.

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 3 kg/h metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 3 kg/h ar daugiau, – 
informaciją apie tai, ar remontas atliktas 
iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip pat kaip 
pagal iii punktą), ir planuojamo remonto 
grafiką, kuriame nurodyta planuojama 
remonto data.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1076
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar remontas 
atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip 
pat kaip pagal iii punktą), ir planuojamo 
remonto grafiką, kuriame nurodyta 
planuojama remonto data.

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 
vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 17 g/h ar daugiau, – 
informaciją apie tai, ar remontas atliktas 
iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip pat kaip 
pagal iii punktą), ir planuojamo remonto 
grafiką, kuriame nurodyta planuojama 
remonto data.

Or. en

Pakeitimas 1077
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 500 ppm metano, bet vėliau 

v) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta per ankstesnį nuotėkio aptikimo 
ir remonto poreikio tyrimą, išsiskiria 
mažiau nei 2 500 ppm metano, bet vėliau 
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vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar remontas 
atliktas iškart, o jei ne, tai kodėl ne (taip 
pat kaip pagal iii punktą), ir planuojamo 
remonto grafiką, kuriame nurodyta 
planuojama remonto data.

vykdant stebėseną po nuotėkio aptikimo ir 
remonto siekiant patikrinti, ar metano 
nuotėkio dydis pasikeitė, nustatyta, kad 
metano iš jų išsiskiria 2 500 ppm ar 
daugiau, – informaciją apie tai, ar remontas 
atliktas iškart, ir planuojamo remonto 
grafiką, kuriame nurodyta planuojama 
remonto data.

Or. en

Pakeitimas 1078
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po 
remonto siekiant patikrinti, ar remontas 
atliktas sėkmingai, rezultatus;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 14 straipsnyje 
nustatytos ribinės vertės arba jas viršija, – 
stebėsenos, vykdytos po remonto siekiant 
patikrinti, ar remontas atliktas sėkmingai, 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 1079
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria metano – stebėsenos, 
vykdytos po remonto siekiant patikrinti, ar 
remontas atliktas sėkmingai, rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 1080
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 2 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 1081
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 17 g/h ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 1082
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
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nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1083
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 500 ppm ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

iii) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria 3 kg/h ar daugiau 
metano, – stebėsenos, vykdytos po remonto 
siekiant patikrinti, ar remontas atliktas 
sėkmingai, rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1084
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1085
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 2 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Or. en

Pakeitimas 1086
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išskiriamas teršalų kiekis 
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metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

nesiekia 14 straipsnyje nustatytų ribinių 
verčių, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Or. en

Pakeitimas 1087
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 17 g/h 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Or. en

Pakeitimas 1088
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 3 kg/h 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1089
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 500 ppm 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

iv) dėl komponentų, iš kurių, kaip 
nustatyta, išsiskiria mažiau nei 3 kg/h 
metano, – paskesnės stebėsenos, vykdytos 
po nuotėkio aptikimo ir remonto siekiant 
patikrinti, ar metano nuotėkio dydis 
pasikeitė, rezultatus ir rekomendaciją, 
paremtą nustatytais faktais.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomomis nuostatomis dėl nuotėkio aptikimo ir remonto reikalavimų nustatomas 
koncentracijos standartas (500 pmm), kuris priverstų operatorius naudoti konkretų metodą ir 
technologiją ir neužkirstų kelio alternatyvoms. Siūloma 3 kg/h ribinė vertė, pagrįsta masės 
srautu, užtikrina įvairių technologijų, kurios leistų atlikti nuotėkio aptikimo ir remonto 
tyrimus, integravimą.

Pakeitimas 1090
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuolatinės stebėsenos patvirtinimas
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Kad kompetentingos institucijos 
patvirtintų nuolatinės stebėsenos sistemų 
naudojimą pagal šio reglamento 14 
straipsnį, operatoriai turi pateikti:
i) nuolatinės stebėsenos prietaiso 
gamintojo informaciją;
ii) nuolatinės stebėsenos sistemos 
nuotėkio aptikimo galimybes, patikimumą 
ir apribojimus, įskaitant, bet 
neapsiribojant, gebėjimą nustatyti 
konkrečius nuotėkius ar vietas, aptikimo 
ribas ir visus naudojimo apribojimus, taip 
pat pagalbinius duomenis;
iii) aprašymą, kur, kada ir kaip bus 
naudojama nuolatinės stebėsenos sistema;
iv) dokumentus, kurių pakaktų įrodyti, 
kad nuolatinės stebėsenos sistema padeda 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kurie 
yra tokie pat veiksmingi, kaip ir 14 
straipsnyje nustatyti kas ketvirtį atliekami 
tyrimai.

Or. en

Pakeitimas 1091
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) atitinkamo turto pavadinimą ir tipą; ii) atitinkamo turto vietovę, 
pavadinimą ir tipą;

Or. en

Pakeitimas 1092
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos v punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) išmatuotą arba apskaičiuotą 
išleistų ar fakelais sudegintų gamtinių 
dujų kiekį;

v) išmatuotą išleisto ar fakelais 
sudeginto metano kiekį;

Or. en

Pakeitimas 1093
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) fakelų deginimo efektyvumą ir 
naudojamo fakelo tipą;

Or. en

Pakeitimas 1094
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) fakelų deginimo efektyvumą ir 
naudojamo fakelo tipą;

Or. en

Pakeitimas 1095
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 1 pastraipos v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) fakelų deginimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 1096
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos ix punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) kas savaitę atliekamų fakelų 
patikrinimų pagal 17 straipsnį rezultatus.

ix) kas ketvirtį atliekamų fakelų 
patikrinimų arba nuolatinės fakelų 
stebėsenos pagal 17 straipsnį rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1097
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos ix punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) kas savaitę atliekamų fakelų 
patikrinimų pagal 17 straipsnį rezultatus.

ix) kas ketvirtį atliekamų fakelų 
patikrinimų arba nuolatinės fakelų 
stebėsenos pagal 17 straipsnį rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įvairias turimas naujoviškas technologines alternatyvas (įskaitant tęstinę 
stebėseną), svarbu vengti tam tikrų technologijų rinkinio, kad būtų galima atlikti nuotėkio 
aptikimo ir remonto procedūrą.
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Pakeitimas 1098
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos ix punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos ix punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) kas savaitę atliekamų fakelų 
patikrinimų pagal 17 straipsnį rezultatus.

ix) kas mėnesį atliekamų fakelų 
patikrinimų pagal 17 straipsnį rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1099
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas savaitę atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo, 
ir patikrinimą uodžiant, ar nėra neįprastų 
ir stiprių kvapų).

Kas ketvirtį atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo).

Or. en

Pagrindimas

Šis metodas neatitinka pramonės sveikatos ir saugos standartų.

Pakeitimas 1100
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas savaitę atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo, 
ir patikrinimą uodžiant, ar nėra neįprastų ir 
stiprių kvapų).

Kas ketvirtį atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo, 
ir patikrinimą uodžiant, ar nėra neįprastų ir 
stiprių kvapų).

Or. en

Pakeitimas 1101
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 pastraipa
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas savaitę atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo, 
ir patikrinimą uodžiant, ar nėra neįprastų ir 
stiprių kvapų).

Kas mėnesį atliekami fakelų patikrinimai 
turi apimti visapusišką akustinį, vizualinį ir 
olfaktorinį tikrinimą (kuris apima fakelų 
išorės apžiūrą, klausymąsi, ar nėra galimo 
slėgio sumažėjimo ar skysčio nutekėjimo, 
ir patikrinimą uodžiant, ar nėra neįprastų ir 
stiprių kvapų).

Or. en

Pakeitimas 1102
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 pastraipos ii punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai fakelai neuždegti: ar iš ii) kai fakelai neuždegti: ar iš 
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neuždegto fakelo išleidžiamos dujos, ar ne. 
Jeigu dujos išleidžiamos, reikėtų imtis 
veiksmų padėčiai pataisyti per 6 valandas 
arba, esant prastoms oro sąlygoms ar 
kitokioms ekstremalioms sąlygomis, per 
24 valandas.

neuždegto fakelo išleidžiamos dujos, ar ne. 
Jeigu dujos išleidžiamos, reikėtų imtis 
veiksmų padėčiai pataisyti nedelsiant, kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip kitos 
techninės priežiūros metu.

Or. en

Pakeitimas 1103
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 18 straipsnį neveikiančių gręžinių 
inventoriniai aprašai turi apimti bent šią 
informaciją:

1. Pagal 18 straipsnį neveikiančių gręžinių 
ir visam laikui užsandarintų bei apleistų 
gręžinių inventoriniai aprašai turi apimti 
bent šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 1104
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gręžinio arba gręžvietės 
pavadinimą, tipą ir adresą;

ii) gręžinio arba gręžvietės 
pavadinimą, tipą ir adresą, nurodant, ar tai 
neveikiantis gręžinys, ar visam laikui 
užsandarintas ir apleistas gręžinys;

Or. en

Pakeitimas 1105
Jutta Paulus
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bet kokių metano koncentracijos 
matavimų rezultatus.

iv) į orą ir vandenį išmetamo metano 
matavimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1106
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 18 straipsnį visam laikui 
užsandarintų ir apleistų gręžinių 
inventoriniai aprašai taip pat apima:
i) paskutinius žinomus į orą ir vandenį 
išmetamo metano kiekio matavimus, jei 
tokių yra;
ii) informaciją, rodančią, kad atitinkama 
kompetentinga institucija patvirtino, jog 
atitinkamas gręžinys ar gręžinio vieta 
atitinka 2 straipsnio 24a dalyje nustatytus 
kriterijus;
iii) tinkamus dokumentus, įrodančius, kad 
bent pastaruosius penkerius metus iš to 
gręžinio ar gręžinio vietos nebuvo 
išmetamas metanas.

Or. en

Pakeitimas 1107
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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IV priedo 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 18 straipsnį į rizikos mažinimo 
planus turi būti įtraukta bent ši 
informacija:
i) kiekvieno neveikiančio ir laikinai 
užsandarinto gręžinio planas, įskaitant 
veiksmus, kurie bus atlikti;
ii) neveikiančio gręžinio arba laikinai 
užsandarinto gręžinio operatoriaus, 
savininko arba licencijos turėtojo, jei 
taikoma, pavadinimas ir adresas;
iii) numatoma visų neveikiančių gręžinių 
ir laikinai užsandarintų gręžinių valymo, 
regeneravimo arba užsandarinimo 
pabaigos data.

Or. en

Pakeitimas 1108
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos v punkto 3 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies v papunkčio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) eksperimentinio metodo, 
naudojamo dėl kasybos veiklos išmetamam 
metano kiekiui nustatyti, apibūdinimas, 
įskaitant metodiką, pasirinktą siekiant 
atsižvelgti į metano išmetimą iš aplinkinių 
geologinių sluoksnių;

3) eksperimentinio metodo, 
naudojamo dėl kasybos veiklos išmetamam 
metano kiekiui nustatyti, apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimas 1109
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dujų išleidimo ir (arba) fakelų 
deginimo įvykio priežastį;

iii) dujų išleidimo ir (arba) fakelų 
deginimo įvykio priežastį; jei taikoma, 
dujų išleidimo, o ne fakelų deginimo 
pagrindimą; 

Or. en

Pakeitimas 1110
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išleisto ir fakelais sudegintos 
metano kiekį tonomis (arba jo įvertį, jeigu 
kiekybiškai nustatyti neįmanoma).

iv) išleisto ir fakelais sudegintos 
metano kiekį tonomis.

Or. en

Pakeitimas 1111
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 24 ir 25 straipsnius į uždarytų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
turi būti įtraukiama bent ši informacija apie 
kiekvieną veiklos vietą:

Pagal 24 ir 25 straipsnius į uždarytų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
turi būti įtraukiama bent ši informacija, jei 
jos turima, apie kiekvieną veiklos vietą:

Or. en
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Pagrindimas

Kai kurioms valstybėms narėms būtų gana sudėtinga atlikti išsamų inventorinį aprašą 
atsižvelgiant į sienų pokyčius, įvykusius per pastarąjį šimtmetį. Pagal šią prievolę reikėtų 
ieškoti informacijos iš kitų valstybių narių ir net trečiųjų šalių archyvų.

Pakeitimas 1112
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 24 ir 25 straipsnius į uždarytų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
turi būti įtraukiama bent ši informacija apie 
kiekvieną veiklos vietą:

Pagal 24 ir 25 straipsnius į uždarytų ir 
apleistų anglių kasyklų inventorinį aprašą 
turi būti įtraukiama bent ši informacija, jei 
jos turima, apie kiekvieną veiklos vietą:

Or. en

Pakeitimas 1113
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos iv punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kasyklos kasinių schemos ir jų 
būklė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1114
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) rezultatai, gauti matuojant metano 
koncentraciją šiuose elementuose:

v) rezultatai, gauti atliekant šaltinio 
lygio tiesioginį matavimą arba kiekybinį 
įvertinimą šiuose elementuose:

Or. en

Pakeitimas 1115
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) rezultatai, gauti matuojant metano 
koncentraciją šiuose elementuose:

v) rezultatai, gauti atliekant šaltinio 
lygio tiesioginį matavimą arba kiekybinį 
įvertinimą šiuose elementuose:

Or. en

Pakeitimas 1116
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) rezultatai, gauti matuojant metano 
koncentraciją šiuose elementuose:

v) rezultatai, gauti atliekant šaltinio 
lygio tiesioginį matavimą šiuose 
taškiniuose išmetamųjų teršalų 
šaltiniuose:

Or. en

Pakeitimas 1117
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 1 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) visose ventiliacijos šachtose, 
anksčiau naudotose veikiančioje 
kasykloje, kartu nurodant:

Išbraukta.

— šachtos koordinates;
— šachtos pavadinimą (jei yra);
— sandarinimo statusą ir sandarinimo 
metodą, jei žinomas;

Or. en

Pakeitimas 1118
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 2 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) nenaudojamuose dujų išleidimo 
vamzdžiuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1119
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) nenaudojamuose dujų išleidimo 
vamzdžiuose;

2) nenaudojamuose dujų išleidimo 
vamzdžiuose, jei jie nėra saugos 
infrastruktūros dalis;
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Or. en

Pakeitimas 1120
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 3 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) nenaudojamuose dujų drenavimo 
gręžiniuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1121
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 4 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) atodangose; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1122
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) atodangose; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1123
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 5 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) identifikuojamuose geologinių 
sluoksnių įtrūkiuose, esančiuose kasyklos 
teritorijoje arba susijusiuose su jos 
anksčiau eksploatuotu anglių telkiniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1124
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) identifikuojamuose geologinių 
sluoksnių įtrūkiuose, esančiuose kasyklos 
teritorijoje arba susijusiuose su jos 
anksčiau eksploatuotu anglių telkiniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1125
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 6 papunktis
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 pastraipos v punkto 6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6) kituose užfiksuotuose 
potencialiuose taškiniuose išmetamųjų 
teršalų šaltiniuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1126
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) matuojama aparatu, kurio jautrio 
riba yra bent 10 000 ppm, kuo arčiau 
matuojamo metano išmetimo šaltinio;

ii) matuojama įranga, leidžiančia 
įvertinti metinį išmetamų teršalų kiekį 
bent 0,5 tonos metano;

Or. en

Pakeitimas 1127
Izabela-Helena Kloc
ECR frakcijos vardu
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) matuojama aparatu, kurio jautrio 
riba yra bent 10 000 ppm, kuo arčiau 
matuojamo metano išmetimo šaltinio;

ii) matuojama įranga, leidžiančia 
įvertinti metinį išmetamų teršalų kiekį 
bent 0,5 tonos metano;

Or. en

Pakeitimas 1128
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 1 pastraipos ii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) matuojama aparatu, kurio jautrio 
riba yra bent 10 000 ppm, kuo arčiau 
matuojamo metano išmetimo šaltinio;

ii) matuojama įranga, kad išmetamo 
metano kiekio matavimo tikslumas būtų 
bent 0,5 tonos per metus;

Or. en

Pakeitimas 1129
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 1 pastraipos iii punktas
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 dalies 1 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kartu su matavimo duomenimis 
turi būti pateikta ši informacija:

Išbraukta.

1) matavimo data;
2) atmosferos slėgis;
3) matavimui naudotos įrangos techniniai 
duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Metinei ataskaitai, grindžiamai sąmata, nereikia pateikti siūlomų detalių.

Pakeitimas 1130
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3 dalies 1 pastraipos iii punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) duomenys apie metano išmetimą iš 
visų 25 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
elementų, įtraukiant šią informaciją:

iii) duomenys apie metano išmetimą iš 
visų 1 dalyje nurodytų taškinių 
išmetamųjų teršalų šaltinių, įtraukiant šią 
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informaciją:

Or. en

Pakeitimas 1131
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3 dalies 1 pastraipos iii punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elemento tipą; 1) taškinio išmetamųjų teršalų 
šaltinio tipą; 

Or. en

Pakeitimas 1132
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3 dalies 1 pastraipos iii punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) iš atitinkamo elemento išmetamo 
metano kiekio įverčius.

5) iš atitinkamo taškinio išmetamųjų 
teršalų šaltinio išmetamo metano kiekio 
įverčius.

Or. en

Pakeitimas 1133
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 4 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visų elementų, kuriems taikoma 25 i) visų taškinių išmetamųjų teršalų 
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straipsnio 3 dalis, sąrašas; šaltinių, nurodytų 1 dalyje, sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 1134
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 4 dalies 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) techninės galimybės sumažinti iš 25 
straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų 
išmetamo metano kiekį;

ii) techninės galimybės sumažinti iš 
kiekvieno taškinio išmetamųjų teršalų 
šaltinio išmetamo metano kiekį;

Or. en

Pakeitimas 1135
Jutta Paulus
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 4 dalies 1 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) iš 25 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
elementų išmetamo metano kiekio 
mažinimo terminai.

iii) iš 1 dalyje nurodytų visų taškinių 
išmetamųjų teršalų šaltinių išmetamo 
metano kiekio mažinimo terminai.

Or. en

Pakeitimas 1136
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedas
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga 80–90 proc. savo žalios naftos ir gamtinių dujų paklausos gauna iš importo. 
Į ES teisės taikymo sritį nepatenka trečiųjų šalių gamintojai, įskaitant įpareigojimą matuoti 
išmetamą metano kiekį ir apie jį pranešti. Prievolė teikti duomenis importuojančioms ES 
įmonėms susiduria su sunkumais importo šaltinių atveju, kai teisinė sistema skiriasi nuo ES 
teisinės sistemos ir importuotojas negali gauti reikiamos informacijos. Kadangi dėl šios 
dalies kiltų rimtų tiekimo saugumo problemų, siūlome išbraukti.

Pakeitimas 1137
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) eksportuotojo pavadinimą ir adresą 
ir, jei skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

i) kai galima aiškiai identifikuoti 
eksportuotojus ar gamintojus, 
eksportuotojo pavadinimą ir adresą ir, jei 
skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

Or. en

Pakeitimas 1138
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) eksportuotojo pavadinimą ir adresą 
ir, jei skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

i) kai galima aiškiai identifikuoti 
eksportuotojus ar gamintojus, 
eksportuotojo pavadinimą ir adresą ir, jei 
skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
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(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamos informacijos apimtį gali būti sunku gauti, nes ne visiems tiekėjams taikomos 
tos pačios taisyklės, be to, tarp importuotojo ir gamintojo nebūtinai yra kokių nors 
komercinių santykių. Daugeliu atvejų importuojamo produkto „gamintojo“ tapatybę ir (arba) 
vietą gali būti sudėtinga arba neįmanoma nustatyti. Siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti 
aiškesnes importuotojų pareigos teikti informaciją ribas. Gamintojui nepateikus stebėsenos 
ataskaitos, importuotojai negali pateikti išsamių duomenų pagal 12 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 1139
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) eksportuotojo pavadinimą ir adresą 
ir, jei skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

i) kai galima aiškiai identifikuoti 
eksportuotojus ar gamintojus, 
eksportuotojo pavadinimą ir adresą ir, jei 
skiriasi nuo eksportuotojo, gamintojo 
(išgavėjo) pavadinimą ir adresą;

Or. en

Pakeitimas 1140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) valstybę ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, kuriuose 
energija išgauta, taip pat valstybes ir 
Sąjungos teritorinių statistinių vienetų 
nomenklatūros (NUTS) 1 lygį atitinkančius 
regionus, per kuriuos energija transportuota 

ii) valstybę ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, kuriuose 
energija išgauta, tik importui vamzdynais, 
taip pat valstybes ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, per kuriuos 
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prieš ją pateikiant Sąjungos rinkai; energija transportuota prieš ją pateikiant 
Sąjungos rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamos informacijos apimtį gali būti sunku gauti, nes ne visiems tiekėjams taikomos 
tos pačios taisyklės, be to, tarp importuotojo ir gamintojo nebūtinai yra kokių nors 
komercinių santykių. Daugeliu atvejų importuojamo produkto „gamintojo“ tapatybę ir (arba) 
vietą gali būti sudėtinga arba neįmanoma nustatyti. Siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti 
aiškesnes importuotojų pareigos teikti informaciją ribas. Gamintojui nepateikus stebėsenos 
ataskaitos, importuotojai negali pateikti išsamių duomenų pagal 12 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 1141
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) valstybę ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, kuriuose 
energija išgauta, taip pat valstybes ir 
Sąjungos teritorinių statistinių vienetų 
nomenklatūros (NUTS) 1 lygį atitinkančius 
regionus, per kuriuos energija transportuota 
prieš ją pateikiant Sąjungos rinkai;

ii) valstybę ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, kuriuose 
energija išgauta, tik importui vamzdynais, 
taip pat valstybes ir Sąjungos teritorinių 
statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 
1 lygį atitinkančius regionus, per kuriuos 
energija transportuota prieš ją pateikiant 
Sąjungos rinkai;

Or. en

Pakeitimas 1142
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių 
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dujų – ar eksportuotojas matuoja ir praneša 
savo išmetamą metano kiekį 
nepriklausomai arba pagal įsipareigojimus 
pranešti nacionalinės ŠESD apskaitos 
duomenis laikantis Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) reikalavimų ir ar jis laikosi 
UNFCCC ataskaitų teikimo reikalavimų 
arba Naftos ir dujų sektorių partnerystės 
dėl metano OGMP 2.0 standartų. Turi būti 
pridėta naujausios išmetamo metano kiekio 
ataskaitos kopija, įskaitant, kai turima, 12 
straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją. 
Turi būti nurodytas ataskaitoje naudojamas 
kiekvieno atitinkamo tipo išmetamųjų 
teršalų kiekybinio nustatymo metodas 
(kaip antai UNFCCC pakopos ar OGMP 
lygiai);

dujų, ir jei importuotojas turi prieigą prie 
šios informacijos – ar eksportuotojas 
matuoja ir praneša savo išmetamą metano 
kiekį nepriklausomai arba pagal 
įsipareigojimus pranešti nacionalinės 
ŠESD apskaitos duomenis laikantis 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (UNFCCC) reikalavimų ir ar 
jis laikosi UNFCCC ataskaitų teikimo 
reikalavimų arba Naftos ir dujų sektorių 
partnerystės dėl metano OGMP 2.0 
standartų. Turi būti pridėta naujausios 
išmetamo metano kiekio ataskaitos kopija, 
įskaitant, kai turima, 12 straipsnio 6 dalyje 
nurodytą informaciją, jei ji pateikta tokioje 
ataskaitoje. Turėtų būti nurodytas 
ataskaitoje naudojamas kiekvieno 
atitinkamo tipo išmetamųjų teršalų 
kiekybinio nustatymo metodas (kaip antai 
UNFCCC pakopos ar OGMP lygiai);

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamos informacijos apimtį gali būti sunku gauti, nes ne visiems tiekėjams taikomos 
tos pačios taisyklės, be to, tarp importuotojo ir gamintojo nebūtinai yra kokių nors 
komercinių santykių. Daugeliu atvejų importuojamo produkto „gamintojo“ tapatybę ir (arba) 
vietą gali būti sudėtinga arba neįmanoma nustatyti. Siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti 
aiškesnes importuotojų pareigos teikti informaciją ribas. Gamintojui nepateikus stebėsenos 
ataskaitos, importuotojai negali pateikti išsamių duomenų pagal 12 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 1143
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių 
dujų – ar eksportuotojas matuoja ir praneša 
savo išmetamą metano kiekį 
nepriklausomai arba pagal įsipareigojimus 
pranešti nacionalinės ŠESD apskaitos 

iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių 
dujų, ir jei importuotojas turi prieigą prie 
šios informacijos – ar eksportuotojas 
matuoja ir praneša savo išmetamą metano 
kiekį nepriklausomai arba pagal 
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duomenis laikantis Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) reikalavimų ir ar jis laikosi 
UNFCCC ataskaitų teikimo reikalavimų 
arba Naftos ir dujų sektorių partnerystės 
dėl metano OGMP 2.0 standartų. Turi būti 
pridėta naujausios išmetamo metano kiekio 
ataskaitos kopija, įskaitant, kai turima, 12 
straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją. 
Turi būti nurodytas ataskaitoje naudojamas 
kiekvieno atitinkamo tipo išmetamųjų 
teršalų kiekybinio nustatymo metodas 
(kaip antai UNFCCC pakopos ar OGMP 
lygiai);

įsipareigojimus pranešti nacionalinės 
ŠESD apskaitos duomenis laikantis 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (UNFCCC) reikalavimų ir ar 
jis laikosi UNFCCC ataskaitų teikimo 
reikalavimų arba Naftos ir dujų sektorių 
partnerystės dėl metano OGMP 2.0 
standartų. Turi būti pridėta naujausios 
išmetamo metano kiekio ataskaitos kopija, 
kai turima, įskaitant, 12 straipsnio 6 dalyje 
nurodytą informaciją, jei ji pateikta tokioje 
ataskaitoje. Turėtų būti nurodytas 
ataskaitoje naudojamas kiekvieno 
atitinkamo tipo išmetamųjų teršalų 
kiekybinio nustatymo metodas (kaip antai 
UNFCCC pakopos ar OGMP lygiai);

Or. en

Pakeitimas 1144
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių 
dujų – ar eksportuotojas matuoja ir praneša 
savo išmetamą metano kiekį 
nepriklausomai arba pagal įsipareigojimus 
pranešti nacionalinės ŠESD apskaitos 
duomenis laikantis Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) reikalavimų ir ar jis laikosi 
UNFCCC ataskaitų teikimo reikalavimų 
arba Naftos ir dujų sektorių partnerystės 
dėl metano OGMP 2.0 standartų. Turi būti 
pridėta naujausios išmetamo metano kiekio 
ataskaitos kopija, įskaitant, kai turima, 12 
straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją. 
Turi būti nurodytas ataskaitoje naudojamas 
kiekvieno atitinkamo tipo išmetamųjų 
teršalų kiekybinio nustatymo metodas 
(kaip antai UNFCCC pakopos ar OGMP 

iii) dėl naftos ir iškastinių gamtinių 
dujų – ar eksportuotojas matuoja ir praneša 
savo išmetamą metano kiekį 
nepriklausomai arba pagal įsipareigojimus 
pranešti nacionalinės ŠESD apskaitos 
duomenis laikantis Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) reikalavimų ir ar jis laikosi 
UNFCCC ataskaitų teikimo reikalavimų 
arba Naftos ir dujų sektorių partnerystės 
dėl metano OGMP 2.0 standartų. Turi būti 
pridėta naujausios išmetamo metano kiekio 
ataskaitos kopija, įskaitant, kai turima, 12 
straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją, 
jei ji pateikta tokioje ataskaitoje. Turėtų 
būti nurodytas ataskaitoje naudojamas 
kiekvieno atitinkamo tipo išmetamųjų 
teršalų kiekybinio nustatymo metodas 
(kaip antai UNFCCC pakopos ar OGMP 
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lygiai); lygiai);

Or. en

Pakeitimas 1145
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl naftos ir dujų – ar 
eksportuotojas taiko reguliavimo arba 
savanoriškas priemones savo išmetamam 
metano kiekiui kontroliuoti, įskaitant tokias 
priemones kaip nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimai arba metano 
išleidimo ir deginimo fakelais kontrolės ir 
ribojimo priemonės. Kartu turi būti 
pateiktas tokių priemonių apibūdinimas, 
įskaitant, kai yra, ataskaitas, parengtas po 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykių per paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi;

iv) dėl naftos ir dujų, ir jei 
importuotojas turi prieigą prie šios 
informacijos – ar eksportuotojas taiko 
reguliavimo arba savanoriškas priemones 
savo išmetamam metano kiekiui 
kontroliuoti, įskaitant tokias priemones 
kaip nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimai arba metano išleidimo ir deginimo 
fakelais kontrolės ir ribojimo priemonės. 
Kartu turi būti pateiktas tokių priemonių 
apibūdinimas, įskaitant, kai yra, 
atitinkamas ataskaitas, parengtas po 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykių per paskutinius metus, 
kurių duomenys turimi;

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamos informacijos apimtį gali būti sunku gauti, nes ne visiems tiekėjams taikomos 
tos pačios taisyklės, be to, tarp importuotojo ir gamintojo nebūtinai yra kokių nors 
komercinių santykių. Daugeliu atvejų importuojamo produkto „gamintojo“ tapatybę ir (arba) 
vietą gali būti sudėtinga arba neįmanoma nustatyti. Siūlomais pakeitimais siekiama nustatyti 
aiškesnes importuotojų pareigos teikti informaciją ribas. Gamintojui nepateikus stebėsenos 
ataskaitos, importuotojai negali pateikti išsamių duomenų pagal 12 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 1146
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl naftos ir dujų – ar 
eksportuotojas taiko reguliavimo arba 
savanoriškas priemones savo išmetamam 
metano kiekiui kontroliuoti, įskaitant tokias 
priemones kaip nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimai arba metano 
išleidimo ir deginimo fakelais kontrolės ir 
ribojimo priemonės. Kartu turi būti 
pateiktas tokių priemonių apibūdinimas, 
įskaitant, kai yra, ataskaitas, parengtas po 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykių per paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 
turimi;

iv) dėl naftos ir dujų, ir jei 
importuotojas turi prieigą prie šios 
informacijos – ar eksportuotojas taiko 
reguliavimo arba savanoriškas priemones 
savo išmetamam metano kiekiui 
kontroliuoti, įskaitant tokias priemones 
kaip nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimai arba metano išleidimo ir deginimo 
fakelais kontrolės ir ribojimo priemonės. 
Kartu turi būti pateiktas tokių priemonių 
apibūdinimas, įskaitant, kai yra, 
atitinkamas ataskaitas, parengtas po 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykių per paskutinius metus, 
kurių duomenys turimi;

Or. en

Pakeitimas 1147
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) dėl naftos ir dujų – ar 
eksportuotojas taiko reguliavimo arba 
savanoriškas priemones savo išmetamam 
metano kiekiui kontroliuoti, įskaitant tokias 
priemones kaip nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimai arba metano 
išleidimo ir deginimo fakelais kontrolės ir 
ribojimo priemonės. Kartu turi būti 
pateiktas tokių priemonių apibūdinimas, 
įskaitant, kai yra, ataskaitas, parengtas po 
nuotėkio aptikimo ir remonto poreikio 
tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir fakelų 
deginimo įvykių per paskutinius 
kalendorinius metus, kurių duomenys 

iv) dėl naftos ir dujų – ar 
eksportuotojas taiko reguliavimo arba 
savanoriškas priemones savo išmetamam 
metano kiekiui kontroliuoti, įskaitant tokias 
priemones kaip nuotėkio aptikimo ir 
remonto poreikio tyrimai arba metano 
išleidimo ir deginimo fakelais kontrolės ir 
ribojimo priemonės. Kartu turi būti 
pateiktas tokių priemonių apibūdinimas, 
įskaitant, kai yra, atitinkamas ataskaitas, 
parengtas po nuotėkio aptikimo ir remonto 
poreikio tyrimų ir dėl dujų išleidimo ir 
fakelų deginimo įvykių per paskutinius 
metus, kurių duomenys turimi;
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turimi;

Or. en

Pakeitimas 1148
Günther Sidl, Maria Arena

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 pastraipos vii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) nuoroda į savo metano mažinimo 
veiksmų planą pagal [įmonių išsamaus 
patikrinimo dėl tvarumo] 15 straipsnį

Or. en


