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Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podczas naprawy i konserwacji, 
w tym przedmuchiwania i obniżania 
ciśnienia w sprzęcie w celu 
przeprowadzenia napraw i konserwacji;

e) podczas naprawy, konserwacji, 
procedur badania, w tym 
przedmuchiwania, oczyszczania 
i obniżania ciśnienia w sprzęcie w celu 
przeprowadzenia napraw i konserwacji;

Or. en

Poprawka 728
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podczas naprawy i konserwacji, 
w tym przedmuchiwania i obniżania 
ciśnienia w sprzęcie w celu 
przeprowadzenia napraw i konserwacji;

e) podczas naprawy i konserwacji, 
w tym przedmuchiwania, oczyszczania 
i obniżania ciśnienia w sprzęcie w celu 
przeprowadzenia napraw i konserwacji;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku gdy metan nie spełnia 
specyfikacji rurociągu zbiorczego, pod 
warunkiem że operator analizuje próbki 

skreśla się
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metanu dwa razy w tygodniu w celu 
ustalenia, czy specyfikacje zostały 
osiągnięte, i kieruje metan do rurociągu 
zbiorczego, gdy tylko specyfikacje 
rurociągu zostaną spełnione;

Or. en

Poprawka 730
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku gdy metan nie spełnia 
specyfikacji rurociągu zbiorczego, pod 
warunkiem że operator analizuje próbki 
metanu dwa razy w tygodniu w celu 
ustalenia, czy specyfikacje zostały 
osiągnięte, i kieruje metan do rurociągu 
zbiorczego, gdy tylko specyfikacje 
rurociągu zostaną spełnione;

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku gdy metan nie spełnia 
specyfikacji rurociągu zbiorczego, pod 
warunkiem że operator analizuje próbki 
metanu dwa razy w tygodniu w celu 
ustalenia, czy specyfikacje zostały 
osiągnięte, i kieruje metan do rurociągu 
zbiorczego, gdy tylko specyfikacje 
rurociągu zostaną spełnione;

i) podczas uwalniania do atmosfery 
mieszaniny, która jest niezgodna ze 
specyfikacjami, w rezultacie 
przetwarzania gazu;
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podczas oddawania rurociągów, 
sprzętu lub obiektów do eksploatacji, 
jedynie przez okres niezbędny do usunięcia 
z rurociągu lub sprzętu wprowadzonych 
zanieczyszczeń;

j) podczas (ponownego) oddawania 
do eksploatacji rurociągów, wyposażenia 
obiektu lub odwiertów do celów 
magazynowania gazu, jedynie przez okres 
niezbędny do usunięcia z rurociągu lub 
sprzętu wprowadzonych zanieczyszczeń;

Or. en

Poprawka 733
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podczas oddawania rurociągów, 
sprzętu lub obiektów do eksploatacji, 
jedynie przez okres niezbędny do usunięcia 
z rurociągu lub sprzętu wprowadzonych 
zanieczyszczeń;

j) podczas (ponownego) oddawania 
do eksploatacji rurociągów, wyposażenia 
obiektu lub odwiertów do celów 
magazynowania gazu, jedynie przez okres 
niezbędny do usunięcia z rurociągu lub 
sprzętu wprowadzonych zanieczyszczeń;

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podczas oddawania rurociągów, 
sprzętu lub obiektów do eksploatacji, 
jedynie przez okres niezbędny do usunięcia 
z rurociągu lub sprzętu wprowadzonych 
zanieczyszczeń;

j) podczas (ponownego) oddawania 
do eksploatacji rurociągów, wyposażenia 
obiektu lub odwiertów do celów 
magazynowania gazu, jedynie przez okres 
niezbędny do usunięcia z rurociągu lub 
sprzętu wprowadzonych zanieczyszczeń;

Or. en

Poprawka 735
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) podczas opróżniania rur 
(pigowania), wydmuchu w celu naprawy 
lub oczyszczania rurociągu zbiorczego 
w celu naprawy lub konserwacji i jedynie 
wówczas, gdy gazu nie można kontrolować 
ani przekierować do nienaruszonej części 
rurociągu.

k) podczas opróżniania rur 
(pigowania), wydmuchu w celu naprawy, 
likwidacji lub oczyszczania rurociągu 
zbiorczego w celu naprawy lub 
konserwacji i jedynie wówczas, gdy gazu 
nie można kontrolować ani przekierować 
do nienaruszonej części rurociągu.

Or. en

Poprawka 736
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) podczas opróżniania rur 
(pigowania), wydmuchu w celu naprawy 
lub oczyszczania rurociągu zbiorczego 
w celu naprawy lub konserwacji i jedynie 
wówczas, gdy gazu nie można kontrolować 
ani przekierować do nienaruszonej części 

k) podczas opróżniania rur 
(pigowania), wydmuchu w celu naprawy 
lub oczyszczania rurociągu w celu naprawy 
lub konserwacji i jedynie wówczas, gdy 
gazu nie można kontrolować ani 
przekierować do nienaruszonej części 
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rurociągu. rurociągu;

Or. en

Poprawka 737
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) l) podczas prac w 
odwiertach/szybach w ramach badań lub 
testów bezpieczeństwa;
m) podczas prac dotyczących 
(ponownego) wykańczania odwiertów;
n) podczas działania hydraulicznej 
jednostki pogłębiającej w odwiercie;
o) w celu zabezpieczenia niebezpiecznych 
obszarów ze względów badań i 
bezpieczeństwa;
p) w celu usunięcia zatorów 
spowodowanych hydratami;
q) podczas odgazowywania wody 
produkowanej i uwalniania 
rozpuszczonych węglowodorów gazowych 
w wodzie produkowanej, gdy ciśnienie jest 
zmniejszane z wartości odpowiadającym 
warunkom pracy separatora do ciśnienia 
atmosferycznego;
r) podczas uwalniania do atmosfery 
węglowodorów gazowych w liczniku 
eksportu z chromatografu gazowego, co 
jest wymagane w celu zapewnienia 
zgodności ze specyfikacjami eksportowymi 
rurociągu i umowami transportowymi;
s) podczas pobierania próbek z wody 
produkowanej, kondensatu lub 
węglowodorów gazowych, co wymaga 
pewnego uwalniania do atmosfery w celu 
zapewnienia reprezentatywnej próbki lub 
w celu zapewnienia, by próbka 
znajdowała się pod ciśnieniem 
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atmosferycznym dla bezpiecznego 
transportu;
t) ze zbiorników do przechowywania 
glikolu etylenowego, w których znajduje 
się płyn powracający z systemów 
węglowodorów lub uszczelnienia 
wtórnego kompresora;
u) podczas okresowego lub ciągłego 
uwalniania do atmosfery z pierścienia 
gazowego w przypadku korozji/utraty 
bariery izolującej pierścienia odwiertu w 
celu zapewnienia, by ciśnienie 
pozostawało niższe od warunków 
projektowych do czasu zakończenia robót 
interwencyjnych w odwiercie;
v) podczas spalania w pochodni i 
uwalniania do atmosfery w przypadku 
obniżania ciśnienia w rurociągu na 
potrzeby nieplanowanych wyłączeń, gdy 
jest to wymagane w celu unikania 
formowania się hydratów (w przypadku 
formowania się hydratów jedynym 
sposobem na ich usunięcie z rurociągu 
jest obniżenie ciśnienia w systemie w 
drodze spalania w pochodni, jeśli opcja ta 
jest dostępna, lub uwalniania do 
atmosfery);
w) podczas uwalniania do atmosfery lub 
spalania w pochodni mieszaniny gazu, 
która jest niezgodna ze specyfikacjami, w 
rezultacie przetwarzania gazu;
x) podczas uwalniania do atmosfery z 
zaworów odcinających wykorzystywanych 
do segmentacji rurociągów lub odcięcia 
stacji kompresorowej i systemu 
awaryjnego wyłączania;
y) podczas działań w ramach zaprzestania 
działalności i likwidacji;
z) oraz we wszystkich uzasadnionych 
sytuacjach zgłaszanych właściwemu 
organowi i uzgadnianych z nim.

Or. en
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Poprawka 738
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) podczas uwalniania do atmosfery z 
zaworów odcinających wykorzystywanych 
do segmentacji rurociągów lub odcięcia 
stacji kompresorowej i systemu 
awaryjnego wyłączania.

Or. en

Poprawka 739
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) podczas uwalniania do atmosfery z 
zaworów odcinających wykorzystywanych 
do segmentacji rurociągów lub odcięcia 
stacji kompresorowej i systemu 
awaryjnego wyłączania;

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. m) podczas uwalniania do 
atmosfery z zaworów odcinających 
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wykorzystywanych do segmentacji 
rurociągów lub odcięcia stacji 
kompresorowej i systemu awaryjnego 
wyłączania;

Or. en

Poprawka 741
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) podczas uwalniania do atmosfery 
mieszaniny, która jest niezgodna ze 
specyfikacjami, w rezultacie 
przetwarzania gazu;

Or. en

Poprawka 742
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) we wszystkich przypadkach, gdy 
uwalnianie do atmosfery jest 
przeprowadzane w celu zapobieżenia 
sytuacji awaryjnej i ochrony życia ludzi;

Or. en

Poprawka 743
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) podczas prac w 
odwiertach/szybach w ramach badań lub 
testów bezpieczeństwa;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) podczas uwalniania do atmosfery 
w celu usunięcia zatoru spowodowanego 
hydratami gazowymi w instalacjach 
magazynowych.

Or. en

Poprawka 745
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kc) podczas uwalniania do atmosfery 
w celu usunięcia zatoru spowodowanego 
hydratami gazowymi w instalacjach 
magazynowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. podczas uwalniania do atmosfery 
w celu usunięcia zatoru spowodowanego 
hydratami gazowymi w instalacjach 
magazynowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) podczas prac dotyczących 
(ponownego) wykańczania odwiertów;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kc) podczas działania hydraulicznej 
jednostki pogłębiającej w odwiercie;

Or. en
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Poprawka 749
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kd) w celu zabezpieczenia 
niebezpiecznych obszarów ze względów 
badań i bezpieczeństwa;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ke) w celu usunięcia zatorów 
spowodowanych hydratami;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kf) podczas odgazowywania wody 
produkowanej i uwalniania 
rozpuszczonych węglowodorów gazowych 
w wodzie produkowanej, gdy ciśnienie jest 
zmniejszane z wartości odpowiadającym 
warunkom pracy separatora do ciśnienia 
atmosferycznego;
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kg) podczas uwalniania do atmosfery 
węglowodorów gazowych w liczniku 
eksportu z chromatografu gazowego, co 
jest wymagane w celu zapewnienia 
zgodności ze specyfikacjami eksportowymi 
rurociągu i umowami transportowymi;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kh) podczas pobierania próbek z wody 
produkowanej, kondensatu lub 
węglowodorów gazowych, co wymaga 
pewnego uwalniania do atmosfery w celu 
zapewnienia reprezentatywnej próbki lub 
w celu zapewnienia, by próbka 
znajdowała się pod ciśnieniem 
atmosferycznym dla bezpiecznego 
transportu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ki) ze zbiorników do przechowywania 
glikolu etylenowego, w których znajduje 
się płyn powracający z systemów 
węglowodorów lub uszczelnienia 
wtórnego kompresora;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kj) podczas okresowego lub ciągłego 
uwalniania do atmosfery z pierścienia 
gazowego w przypadku korozji/utraty 
bariery izolującej pierścienia odwiertu w 
celu zapewnienia, by ciśnienie 
pozostawało niższe od warunków 
projektowych do czasu zakończenia robót 
interwencyjnych w odwiercie;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k k (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kk) podczas spalania w pochodni i 
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uwalniania do atmosfery w przypadku 
obniżania ciśnienia w rurociągu na 
potrzeby nieplanowanych wyłączeń, gdy 
jest to wymagane w celu unikania 
formowania się hydratów (w przypadku 
formowania się hydratów jedynym 
sposobem na ich usunięcie z rurociągu 
jest obniżenie ciśnienia w systemie w 
drodze spalania w pochodni, jeśli opcja ta 
jest dostępna, lub uwalniania do 
atmosfery);

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kl) podczas uwalniania do atmosfery 
lub spalania w pochodni mieszaniny gazu, 
która jest niezgodna ze specyfikacjami, w 
rezultacie przetwarzania gazu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k m (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

km) podczas uwalniania do atmosfery z 
zaworów odcinających wykorzystywanych 
do segmentacji rurociągów lub odcięcia 
stacji kompresorowej i systemu 
awaryjnego wyłączania;
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k n (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kn) podczas działań w ramach 
zaprzestania działalności i likwidacji;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k o (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ko) we wszystkich uzasadnionych 
sytuacjach zgłaszanych właściwemu 
organowi i uzgadnianych z nim;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
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spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 
do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne, gdy stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu, gdy wtłaczanie gazu do 
systemów przetwarzania i spalania w 
pochodni prowadzi do większych emisji 
gazów cieplarnianych, gdy spalanie w 
pochodni jest technicznie niewykonalne, 
gdy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu, 
gdy uwalnianie do atmosfery skutkuje 
emisjami mniejszymi niż X kg metanu 
rocznie, gdy właściwy organ wymaga 
uwalniania do atmosfery zamiast spalania 
w pochodni ze względu na ochronę 
przyrody (np. migrację ptaków), gdy 
spalanie w pochodni nie jest dozwolone z 
uwagi na inne zobowiązania prawne. 
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 762
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie w następujących 
przypadkach:
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do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

a) gdy spalanie w pochodni jest 
technicznie niewykonalne;
b) gdy stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu;
c) gdy wtłaczanie gazu do systemów 
przetwarzania i spalania w pochodni 
prowadzi do większych emisji gazów 
cieplarnianych;
d) gdy uwalnianie do atmosfery skutkuje 
emisjami mniejszymi niż X kg metanu 
rocznie;
e) gdy właściwy organ wymaga 
uwalniania do atmosfery zamiast spalania 
w pochodni ze względu na ochronę 
przyrody (np. migrację ptaków).
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 lit. b) i 3, operatorzy uwalniają metan 
do atmosfery wyłącznie w następujących 
przypadkach:
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obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 
do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

a) gdy spalanie w pochodni jest 
technicznie niewykonalne;
b) gdy stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu;
c) gdy spalanie w pochodni nie jest 
dozwolone ze względu na inne 
zobowiązania prawne.
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 764
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 
do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 lit. b) i 3, operatorzy uwalniają metan 
do atmosfery wyłącznie w następujących 
przypadkach: gdy spalanie w pochodni jest 
technicznie niewykonalne; gdy stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu; 
gdy spalanie w pochodni nie jest 
dozwolone ze względu na inne 
zobowiązania prawne.

W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
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operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 765
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 
do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne z powodu braku palności, 
niemożności podtrzymania płomienia lub 
ze względów bezpieczeństwa lub gdy 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu. 
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 766
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 

4. W przypadku gdy uwalnianie do 
atmosfery jest dozwolone na podstawie 
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ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu 
do atmosfery zamiast spalania w pochodni.

ust. 2 i 3, operatorzy uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne z powodu braku palności, 
niemożności podtrzymania płomienia lub 
ze względów bezpieczeństwa lub gdy 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu. 
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sprzęt uwalniający metan do 
atmosfery, dla którego istnieje 
alternatywne rozwiązanie nieuwalniające 
metanu do atmosfery, należy wymienić na 
to rozwiązanie w rozsądnym czasie, ale nie 
później niż 5 lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo 
wysłanie na rynek nie jest wykonalne 
z przyczyn innych niż względy 
ekonomiczne. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Emisje metanu ze spalania w 
pochodni należy wyeliminować do 2030 r.

Or. en

Uzasadnienie

Bank Światowy wszczął w 2015 r. inicjatywę „zero rutynowego spalania gazu w pochodni”, a 
termin spełnienia tego wymogu przypada na 2030 r. Większość przedsiębiorstw paliwowych i 
gazowych przyłączyła się do tej inicjatywy i przygotowuje się do spełnienia wymogu przed 
2030 r.

Poprawka 769
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu lub 
wykorzystanie go na miejscu nie jest 
wykonalne z przyczyn innych niż względy 
ekonomiczne lub gdy stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa prowadzonej 
działalności lub personelu bądź 
bezpieczeństwa dostaw.

W specjalnym przypadku rutynowego 
spalania gazu w pochodni w zakładach 
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produkcyjnych jest ono dozwolone jedynie 
w przypadku, gdy ponowne zatłoczenie 
metanu, wykorzystanie go na miejscu albo 
wysłanie na rynek nie jest wykonalne 
z przyczyn innych niż względy 
ekonomiczne.

W takich sytuacjach, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu lub 
wykorzystanie go na miejscu nie jest 
wykonalne z przyczyn innych niż względy 
ekonomiczne lub gdy stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa prowadzonej 
działalności lub personelu bądź 
bezpieczeństwa dostaw.

W specjalnym przypadku rutynowego 
spalania gazu w pochodni w zakładach 
produkcyjnych jest ono dozwolone jedynie 
w przypadku, gdy ponowne zatłoczenie 
metanu, wykorzystanie go na miejscu albo 
wysłanie na rynek nie jest wykonalne 
z przyczyn innych niż względy 
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ekonomiczne.

W takich sytuacjach, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16 ust. 2, operatorzy 
muszą udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu lub 
wykorzystanie go na miejscu nie jest 
wykonalne z przyczyn innych niż względy 
ekonomiczne lub gdy stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa prowadzonej 
działalności lub personelu bądź 
bezpieczeństwa dostaw. W specjalnym 
przypadku rutynowego spalania gazu w 
pochodni w zakładach produkcyjnych jest 
ono dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. 
W takich sytuacjach, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16 ust. 2, operatorzy 
muszą udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.
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Or. en

Poprawka 772
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Oprócz warunków ustanowionych 
w ust. 2 i 3 spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

Or. en

Poprawka 773
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu, 
przetwarzanie gazu albo wysłanie na rynek 
nie jest wykonalne z przyczyn innych niż 
względy ekonomiczne. W takiej sytuacji, 
w ramach obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
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o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu albo wysłanie 
na rynek nie jest wykonalne z przyczyn 
innych niż względy ekonomiczne. W takiej 
sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 16, 
operatorzy muszą udowodnić właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o spalaniu w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

5. Spalanie gazu w pochodni jest 
dozwolone jedynie w przypadku, gdy 
ponowne zatłoczenie metanu, 
wykorzystanie go na miejscu, 
przetwarzanie gazu albo wysłanie na rynek 
nie jest wykonalne z przyczyn innych niż 
względy ekonomiczne. W takiej sytuacji, 
w ramach obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 16, operatorzy muszą 
udowodnić właściwym organom 
konieczność podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia ... [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja przyjmuje i 
regularnie aktualizuje akty delegowane 
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zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
ustanowienie norm technologicznych dla 
sprzętu, aby ograniczyć emisje metanu z 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni. Regularna aktualizacja 
powinna zapewnić jak najszybszą 
wymianę sprzętu uwalniającego metan do 
atmosfery na rozwiązania alternatywne 
nieuwalniające metanu do atmosfery.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wspomina się o normach bez ich dalszego zdefiniowania. Konieczne jest 
zatem zdefiniowanie norm co najmniej dla urządzeń pneumatycznych, pomp, kompresorów i 
zbiorników magazynowych. Przykłady norm technologicznych można znaleźć między innymi 
w wytycznych technicznych OGMP 2.0.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
prowadzi do efektywności redukcji emisji 
gazów cieplarnianych mniejszej od 
wartości referencyjnych ustanowionych 
przez ACER zgodnie z art. 34 niniejszego 
rozporządzenia, operatorzy muszą 
zminimalizować uwolnione emisje za 
pomocą dostępnych wydajnych środków i 
włączyć uzasadnienie do sprawozdania 
zgodnie z art. 17.

Or. en

Poprawka 777
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Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
prowadzi do efektywności redukcji emisji 
gazów cieplarnianych mniejszej od 
wartości referencyjnych ustanowionych 
przez ACER zgodnie z art. 34 niniejszego 
rozporządzenia, operatorzy muszą 
zminimalizować uwolnione emisje za 
pomocą dostępnych wydajnych środków i 
włączyć uzasadnienie do sprawozdania 
zgodnie z art. 17.

Or. en

Poprawka 778
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
prowadzi do kosztów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych wyższych od 
wartości granicznej ustanowionej przez 
ACER, operatorzy minimalizują 
uwolnione emisje za pomocą innych 
dostępnych bardziej opłacalnych środków 
i włączają uzasadnienie do sprawozdania 
zgodnie z art. 17.

Or. en
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Uzasadnienie

Gdy koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych są w konkretnym przypadku wyższe niż 
wartość graniczna ustanowiona przez ACER, operatorzy unikają wdrażania takich przepisów. 
Najistotniejszą miarą jest koszt redukcji emisji gazów cieplarnianych wyrażony w euro na 
ilość unikniętych emisji metanu. ACER należy upoważnić do ustanowienia wartości 
granicznej dla kosztów redukcji gazów cieplarnianych. Jako że nowatorskie metody redukcji 
emisji rozwijają się, ich koszty ulegną zmniejszeniu. Gdy osiągną one wartości graniczne 
ustanowione przez ACER, operatorzy będą je wdrażać.

Poprawka 779
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
prowadzi do kosztów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych wyższych od 
wartości granicznej ustanowionej przez 
ACER, operatorzy minimalizują 
uwolnione emisje za pomocą innych 
dostępnych bardziej opłacalnych środków 
i włączają uzasadnienie do sprawozdania 
zgodnie z art. 17.

Or. en

Poprawka 780
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
prowadzi do kosztów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych wyższych od 
wartości granicznej ustanowionej przez 
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ACER, operatorzy minimalizują 
uwolnione emisje za pomocą innych 
dostępnych bardziej opłacalnych środków 
i włączają uzasadnienie do sprawozdania 
zgodnie z art. 17.

Or. en

Poprawka 781
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia ... [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. operatorzy stosują 
jedynie zeroemisyjne sterowniki 
pneumatyczne i pompy.

Or. en

Poprawka 782
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu zakładu, w całości lub części, 
operatorzy stosują jedynie zeroemisyjne 
sterowniki pneumatyczne i pompy.

Or. en

Poprawka 783
Mick Wallace, Clare Daly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu zakładu, w całości lub części, 
operatorzy stosują jedynie zeroemisyjne 
sterowniki pneumatyczne i pompy.

Or. en

Poprawka 784
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu zakładu, w całości lub części, 
operatorzy stosują jedynie zeroemisyjne 
sterowniki pneumatyczne i pompy.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W przypadku budowy, wymiany w 
całości lub części lub remontu zakładu 
należy zainstalować nowy lub 
wyremontowany sprzęt lub elementy w 
celu unikania/zminimalizowania 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni zgodnie z odpowiednimi 
technologicznymi normami europejskimi.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
wymaga zgody właściwych organów, 
udzielenia zezwolenia, zakupów, 
wystarczającej dostępności odpowiedniego 
sprzętu na rynku i instalacji nowego 
sprzętu, operatorzy stosują jak najkrótszy 
harmonogram. Właściwe organy mogą 
wnioskować o dane szczegółowe na temat 
harmonogramu oraz o modyfikacje. W 
przypadku uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni, które miały miejsce 
w okresie wdrażania, właściwe organy 
znoszą kary wynikające z art. 30.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
wymaga zgody właściwych organów, 
udzielenia zezwolenia, zakupów, 
wystarczającej dostępności odpowiedniego 
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sprzętu na rynku i instalacji nowego 
sprzętu, operatorzy stosują jak najkrótszy 
harmonogram. Właściwe organy mogą 
wnioskować o dane szczegółowe na temat 
harmonogramu oraz o modyfikacje. W 
przypadku uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni, które miały miejsce 
w okresie wdrażania, właściwe organy 
znoszą kary wynikające z art. 30.

Or. en

Poprawka 788
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
wymaga zgody właściwych organów, 
udzielenia zezwolenia, zakupów i 
instalacji nowego sprzętu, operatorzy 
stosują jak najkrótszy harmonogram. 
Właściwe organy mogą wnioskować o 
dane szczegółowe na temat 
harmonogramu oraz o modyfikacje. W 
przypadku uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni, które miały miejsce 
w okresie wdrażania, właściwe organy 
znoszą kary wynikające z art. 30.

Or. en

Poprawka 789
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Sprzęt uwalniający metan do 
atmosfery, dla którego istnieje 
alternatywne rozwiązanie nieuwalniające 
metanu do atmosfery, należy wymienić 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 31 w 
celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez ustanowienie norm 
technologicznych dla sprzętu będącego 
źródłem emisji na etapie projektowania i 
wymiany sprzętu uwalniającego metan do 
atmosfery, dla którego istnieje 
alternatywne rozwiązanie nieuwalniające 
metanu.

Or. en

Poprawka 790
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Sprzęt uwalniający metan do 
atmosfery, dla którego istnieje 
alternatywne rozwiązanie nieuwalniające 
metanu do atmosfery, należy wymienić 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. 
Komisja może przyjąć akt delegowany w 
celu wdrożenia wymiany do dnia 31 
grudnia 2023 r.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE737.463v01-00 36/221 AM\1265657PL.docx

PL

Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W przypadku budowy, wymiany w 
całości lub części lub remontu zakładu 
należy zainstalować nowy lub 
wyremontowany sprzęt lub elementy w 
celu unikania/zminimalizowania 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni zgodnie z odpowiednimi 
technologicznymi normami europejskimi.

Or. en

Poprawka 792
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
określenie i ustanowienie możliwości 
stosowania norm dla urządzeń 
pneumatycznych i pomp, kompresorów, 
zbiorników magazynowych lub innych 
elementów uwalniających metan do 
atmosfery do celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 793
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
określenie i ustanowienie możliwości 
stosowania norm dla urządzeń 
pneumatycznych i pomp, kompresorów, 
zbiorników magazynowych lub innych 
elementów uwalniających metan do 
atmosfery do celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 794
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
wymaga zgody właściwych organów, 
udzielenia zezwolenia, zakupów i 
instalacji nowego sprzętu, operatorzy 
stosują jak najkrótszy harmonogram. 
Właściwe organy mogą wnioskować o 
dane szczegółowe na temat 
harmonogramu oraz o modyfikacje.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy wdrażanie 
przepisów w sprawie uwalniania do 
atmosfery lub spalania w pochodni 
wymaga zgody właściwych organów, 
udzielenia zezwolenia, zakupów i 
instalacji nowego sprzętu, operatorzy 
stosują jak najkrótszy harmonogram. 
Właściwe organy mogą wnioskować o 
dane szczegółowe na temat 
harmonogramu oraz o modyfikacje.

Or. en

Poprawka 796
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Sprzęt, który można wymienić na 
sprzęt nieuwalniający metanu do 
atmosfery, należy wymienić najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 
przyjmuje akt delegowany w celu 
wdrożenia wymiany do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Or. en

Poprawka 797
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W przypadku budowy, wymiany w 
całości lub części lub modernizacji 
zakładu należy zainstalować nowy lub 
wyremontowany sprzęt lub elementy w 
celu unikania lub zminimalizowania 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni zgodnie z odpowiednimi 
normami technologicznymi.

Or. en

Poprawka 798
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy powiadamiają właściwe organy 
o wszystkich przypadkach uwolnienia do 
atmosfery i spalenia w pochodni:

Operatorzy powiadamiają właściwe organy 
o wszystkich przypadkach uwolnienia do 
atmosfery i spalenia w pochodni ponad 
5000 kg metanu spowodowanych 
incydentem, sytuacją awaryjną lub 
niesprawnością.

Or. en

Poprawka 799
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 800
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością;

a) ponad [5000 kg] metanu 
spowodowanych incydentem, sytuacją 
awaryjną lub niesprawnością;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością;

a) ponad [5000 kg] metanu 
spowodowanych incydentem, sytuacją 
awaryjną lub niesprawnością;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością;

a) ponad [5000 kg] metanu 
spowodowanych incydentem, sytuacją 
awaryjną lub niesprawnością;
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Or. en

Poprawka 803
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością;

a) spowodowanych sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zgłaszanie takich incydentów powinno być obowiązkowe tylko w przypadku wystąpienia 
obydwu warunków wstępnych. Kontrolowane spalanie w pochodni, które ma miejsce podczas 
wyłączania systemu, należy zgłaszać w sprawozdaniu rocznym.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) trwających łącznie co najmniej 8 
godzin w ciągu 24-godzinnego okresu od 
wystąpienia pojedynczego przypadku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) trwających łącznie co najmniej 8 
godzin w ciągu 24-godzinnego okresu od 
wystąpienia pojedynczego przypadku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 806
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) trwających łącznie co najmniej 8 
godzin w ciągu 24-godzinnego okresu od 
wystąpienia pojedynczego przypadku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 807
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) trwających łącznie co najmniej 8 
godzin w ciągu 24-godzinnego okresu od 
wystąpienia pojedynczego przypadku.

skreśla się

Or. en

Poprawka 808
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 96 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim. Wyżej wspomniane 
powiadomienia dotyczące takich zdarzeń 
powinny być obowiązkowe jedynie w 
przypadku wystąpienia obydwu warunków 
opisanych w art. 16 ust. 1 lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek powiadamiania właściwego organu o każdym przypadku uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni w ciągu 48 godzin jest technicznie niewykonalny, biorąc pod uwagę 
realia operacyjne. Proponujemy przedłużenie czasu na zgłaszanie wycieku spowodowanego 
uwalnianiem do atmosfery lub spalaniem w pochodni z 48 do 96 godzin. Ponadto zgłaszanie 
takich incydentów powinno być obowiązkowe tylko w przypadku wystąpienia obydwu 
warunków wstępnych (art. 16 ust. 1 lit. a) i b)), tj. jeśli są spowodowane sytuacją awaryjną 
lub niesprawnością oraz trwają łącznie co najmniej 8 godzin w ciągu 24-godzinnego okresu 
od wystąpienia pojedynczego przypadku.

Poprawka 809
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się bez 
zbędnej zwłoki po zdarzeniu. Wymogi 
mające zastosowanie do tego 
powiadomienia będą zgodne z przepisami 
krajowymi lub lokalnymi dotyczącymi 
zgłaszania incydentów, sytuacji 
awaryjnych lub innych wyjątkowych 
okoliczności, jeżeli takie przepisy już 
istnieją.
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Or. en

Poprawka 810
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się bez 
zbędnej zwłoki po zdarzeniu. Wymogi 
mające zastosowanie do tego 
powiadomienia będą zgodne z przepisami 
krajowymi lub lokalnymi dotyczącymi 
zgłaszania incydentów, sytuacji 
awaryjnych lub innych wyjątkowych 
okoliczności, jeżeli takie przepisy już 
istnieją.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się bez 
zbędnej zwłoki po zdarzeniu. Wymogi 
mające zastosowanie do tego 
powiadomienia będą zgodne z przepisami 
krajowymi lub lokalnymi dotyczącymi 
zgłaszania incydentów, sytuacji 
awaryjnych lub innych wyjątkowych 
okoliczności, jeżeli takie przepisy już 
istnieją.

Or. en
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Poprawka 812
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu. Wymogi 
mające zastosowanie do tego 
powiadomienia będą zgodne z przepisami 
krajowymi lub lokalnymi dotyczącymi 
zgłaszania incydentów, sytuacji 
awaryjnych lub innych wyjątkowych 
okoliczności, jeżeli takie przepisy już 
istnieją.

Or. en

Poprawka 813
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, dokonuje się 
niezwłocznie po zdarzeniu i najpóźniej 
w ciągu 96 godzin od rozpoczęcia 
zdarzenia lub od chwili, w której operator 
dowiedział się o nim.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek powiadamiania właściwego organu o każdym przypadku uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni w ciągu 48 godzin jest technicznie niewykonalny, biorąc pod uwagę 
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realia operacyjne. Termin należy przedłużyć do 96 godzin.

Poprawka 814
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom kwartalne 
sprawozdania dotyczące wszystkich 
przypadków uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni, o których mowa 
w ust. 1 i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom roczne sprawozdania 
dotyczące wszystkich przypadków 
uwolnienia do atmosfery i spalenia 
w pochodni, o których mowa w ust. 1 
i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II. Informacje 
te zostaną ujęte w rocznych raportach na 
temat wielkości emisji, o których mowa w 
art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę obowiązek bieżącego zgłaszania każdej sytuacji awaryjnej, należy 
rozważyć zmniejszenie częstotliwości regularnych sprawozdań dotyczących uwalniania do 
atmosfery i spalania w pochodni z okresów kwartalnych na roczne. Poszczególne zdarzenia 
należy zgłaszać natychmiast, a łączne emisje należy jednak ujmować w rocznym 
sprawozdaniu dotyczącym metanu. Włączenie tych informacji może ograniczyć obciążenie 
administracyjne i finansowe oraz obciążenie pracą na poziomie operatora.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom kwartalne 
sprawozdania dotyczące wszystkich 

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom informacje dotyczące 
przypadków uwolnienia do atmosfery 
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przypadków uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni, o których mowa 
w ust. 1 i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

i spalenia w pochodni, o których mowa 
w ust. 1 i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II, w ramach 
każdego raportu, o którym mowa w art. 
12.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom kwartalne 
sprawozdania dotyczące wszystkich 
przypadków uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni, o których mowa 
w ust. 1 i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom roczne sprawozdania 
dotyczące wszystkich przypadków 
uwolnienia do atmosfery i spalenia 
w pochodni, o których mowa w ust. 1 
i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane są dłuższe ramy czasowe, aby zmniejszyć i zracjonalizować obciążenie 
administracyjne.

Poprawka 817
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom kwartalne 

2. Operatorzy przedkładają 
właściwym organom roczne sprawozdania 
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sprawozdania dotyczące wszystkich 
przypadków uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni, o których mowa 
w ust. 1 i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

dotyczące wszystkich przypadków 
uwolnienia do atmosfery i spalenia 
w pochodni, o których mowa w ust. 1 
i w art. 15, zgodnie z elementami 
określonymi w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę obowiązek bieżącego zgłaszania każdej sytuacji awaryjnej związanej z 
uwalnianiem do atmosfery lub spalaniem w pochodni, wystarczające powinno być 
przedkładanie sprawozdań dotyczących uwalniania do atmosfery i spalania w pochodni raz 
do roku.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy co roku 
udostępniają opinii publicznej i Komisji 
sprawozdania określone w niniejszym 
artykule zgodnie z art. 5 ust. 4.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji, 
wymiany lub remontu nowych urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych 
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spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o całkowitej skuteczności niszczenia 
i usuwania węglowodorów.

lub innych urządzeń do spalania mających 
zastąpić pochodnie operatorzy instalują 
wyłącznie urządzenia do spalania 
o skuteczności niszczenia i usuwania 
węglowodorów na poziomie co najmniej 
98 % lub zgodne z mającą zastosowanie 
normą krajową, w zależności od sytuacji.

Or. en

Poprawka 820
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 
spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o całkowitej skuteczności niszczenia 
i usuwania węglowodorów.

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji, 
wymiany lub remontu nowych urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych 
lub innych urządzeń do spalania mających 
zastąpić pochodnie operatorzy instalują 
wyłącznie urządzenia do spalania 
o skuteczności niszczenia i usuwania 
węglowodorów na poziomie co najmniej 
98 % lub zgodne z mającą zastosowanie 
normą krajową, w zależności od sytuacji.

Or. en

Poprawka 821
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 
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spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o całkowitej skuteczności niszczenia 
i usuwania węglowodorów.

spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o skuteczności niszczenia i usuwania 
węglowodorów na poziomie co najmniej 
95 %.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność na poziomie 100 % pochodni z samozapłonem lub palnikiem stałego zapłonu 
odnosi się do czystego metanu, podczas gdy w przemyśle gazowym wykorzystywany jest gaz z 
dodatkiem azotanów i siarczanów. W związku z tym poziom skuteczności należy odpowiednio 
dostosować do 95 %.

Poprawka 822
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 
spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o całkowitej skuteczności niszczenia 
i usuwania węglowodorów.

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 
spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o skuteczności niszczenia i usuwania 
węglowodorów na poziomie co najmniej 
95 %.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność na poziomie 100 % pochodni z samozapłonem lub palnikiem stałego zapłonu 
odnosi się do czystego metanu, podczas gdy w przemyśle gazowym często wykorzystywany jest 
gaz z dodatkiem azotanów i siarczanów. W związku z tym poziom skuteczności należy 
odpowiednio dostosować do 95 %.
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Poprawka 823
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku budowy, wymiany 
lub remontu obiektu lub instalacji nowych 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub innych urządzeń do 
spalania operatorzy instalują wyłącznie 
urządzenia do spalania z samozapłonem 
lub palnikiem stałego zapłonu oraz 
o całkowitej skuteczności niszczenia 
i usuwania węglowodorów.

1. Operatorzy instalują wszystkie 
urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych z urządzeniami do 
spalania z samozapłonem lub palnikiem 
stałego zapłonu oraz o całkowitej 
skuteczności niszczenia i usuwania 
węglowodorów do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 824
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy zapewniają, aby do 
dnia … [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
wszystkie urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy zapewniają, aby do 
dnia … [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
wszystkie urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

2. Operatorzy zapewniają, aby do 
2030 r. wszystkie urządzenia do spalania 
odpadów petrochemicznych lub inne 
urządzenia do spalania spełniały wymogi 
określone w ust. 1.

Or. en

Poprawka 826
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy zapewniają, aby do dnia 
… [12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. wszystkie 
urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

2. Operatorzy zapewniają, aby do dnia 
… [36 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. wszystkie 
urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania wykorzystywane w normalnych 
działaniach spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty tego sprzętu są wysokie, a ich zakup w wielu przypadkach powinien być zgodny z 
prawem zamówień publicznych, wymagającym stosowania długiej i szczegółowej procedury. 
Termin 12 miesięcy jest w tym kontekście nierealistyczny.

Poprawka 827
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy zapewniają, aby do dnia 
… [12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. wszystkie 
urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

2. Operatorzy zapewniają, aby do dnia 
… [36 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. wszystkie 
urządzenia do spalania odpadów 
petrochemicznych lub inne urządzenia do 
spalania spełniały wymogi określone 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty tego sprzętu są wysokie, a ich zakup w wielu przypadkach powinien być zgodny z 
prawem zamówień publicznych, wymagającym stosowania długiej i szczegółowej procedury. 
Termin 12 miesięcy jest w tym kontekście nierealistyczny.

Poprawka 828
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy przeprowadzają 
cotygodniowe inspekcje urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

3. Operatorzy przeprowadzają 
kwartalne inspekcje urządzeń do spalania 
odpadów petrochemicznych lub prowadzą 
ciągłe monitorowanie pochodni zgodnie 
z elementami określonymi w załączniku 
III.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze, inspekcje mogą trwać od kilku godzin do kilku tygodni. Cotygodniowe inspekcje 
są w związku z tym technicznie niewykonalne. Po drugie, ważne jest, aby uniknąć nakazu 
stosowania zestawu technologii do przeprowadzania badania LDAR z uwagi na szereg 
dostępnych innowacyjnych technologii alternatywnych (takich jak ciągłe monitorowanie).
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Poprawka 829
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy przeprowadzają 
cotygodniowe inspekcje urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

3. Operatorzy przeprowadzają 
kwartalne inspekcje urządzeń do spalania 
odpadów petrochemicznych lub prowadzą 
ciągłe monitorowanie pochodni zgodnie 
z elementami określonymi w załączniku 
III.

Or. en

Poprawka 830
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy przeprowadzają 
cotygodniowe inspekcje urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

3. Operatorzy prowadzą ciągłe 
monitorowanie i przeprowadzają co 
najmniej cotygodniowe inspekcje urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy przeprowadzają 
cotygodniowe inspekcje urządzeń do 

3. Operatorzy prowadzą ciągłe 
monitorowanie i przeprowadzają co 
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spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

najmniej cotygodniowe inspekcje urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy przeprowadzają 
cotygodniowe inspekcje urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

3. Operatorzy przeprowadzają 
comiesięczne inspekcje urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
zgodnie z elementami określonymi 
w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana cotygodniowa częstotliwość inspekcji urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych jest zbyt duża, by była wykonalna. Nie byłaby to praktyka racjonalna pod 
względem kosztów, w związku z czym nakładałaby nierealistycznie duże obciążenie na 
operatorów.

Poprawka 833
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktu delegowanego zgodnie 
z art. 31 w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez ustanowienie norm 
technologicznych dla sprzętu 
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nieszczelnego lub będącego źródłem 
emisji na etapie projektowania.

Or. en

Poprawka 834
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Zdarzenia będące źródłem 

nieproporcjonalnie wysokich emisji
1. Do dnia … [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
operatorzy przekazują właściwym 
organom program zawierający środki i 
protokoły na potrzeby wykrywania 
zdarzeń będących źródłem 
nieproporcjonalnie wysokich emisji i 
przeciwdziałania nim, w szczególności z 
wykorzystaniem najnowszych danych z 
międzynarodowego obserwatorium emisji 
metanu.

Or. en

Poprawka 835
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwierty nieczynne Odwierty nieczynne oraz odwierty 
permanentnie zaczopowane i opuszczone

Or. en
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Poprawka 836
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia … [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich odwiertów 
nieczynnych na ich terytorium lub 
podlegających ich jurysdykcji, zawierający 
co najmniej elementy określone 
w załączniku IV.

1. W terminie sześciu miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich odwiertów 
nieczynnych oraz odwiertów 
permanentnie zaczopowanych i 
opuszczonych na ich terytorium lub 
podlegających ich jurysdykcji, zawierający 
co najmniej elementy określone 
w załączniku IV.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia … [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich odwiertów 
nieczynnych na ich terytorium lub 
podlegających ich jurysdykcji, zawierający 
co najmniej elementy określone 
w załączniku IV.

1. Do dnia … [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich odwiertów 
nieczynnych na ich terytorium lub 
podlegających ich jurysdykcji, zawierający 
co najmniej elementy określone 
w załączniku IV.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponujemy dłuższy okres wdrażania, gdyż w celu sporządzenia rejestru wymagane jest 
także nakazanie i wdrożenie przekazywania danych przedsiębiorstw.

Poprawka 838
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno umożliwiać stosowanie różnorodnych metod kwantyfikacji (obliczeń 
inżynierskich, narzędzi symulacyjnych, współczynników emisji) jako cennych alternatyw dla 
bezpośredniego pomiaru emisji. Ma to szczególne zastosowanie do odwiertów nieczynnych, 
biorąc pod uwagę, że po likwidacji odwiertów grunty są zwracane właścicielowi, w związku z 
czym dostęp do odwiertu nieczynnego jest ograniczony.

Poprawka 839
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienioną definicją odwiertów nieczynnych nie ma potrzeby wprowadzania 
szczególnych przepisów dla odwiertów nieczynnych, gdyż będą one objęte standardowymi 
przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach.

Poprawka 840
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

2. Sprawozdania zawierające 
informacje na temat pomiarów lub 
kwantyfikacji emisji metanu ze wszystkich 
odwiertów nieczynnych, o których mowa 
w ust. 1, są przekazywane właściwym 
organom zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 12 w odniesieniu do obsługiwanych 
aktywów.

Jeżeli pięć kolejnych kwantyfikacji 
odwiertów nieczynnych wykaże brak 
emisji metanu, taki odwiert nieczynny 
uznaje się za wolny od emisji i nie 
wymaga się żadnych dalszych 
kwantyfikacji i sprawozdań.

Or. en

Poprawka 841
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 

2. Pomiar emisji metanu do 
atmosfery i wody, stosownie do przypadku, 
przeprowadza się we wszystkich 
odwiertach nieczynnych oraz odwiertach 
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rozporządzenia] r. permanentnie zaczopowanych i 
opuszczonych do dnia … [12 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

W przypadku gdy właściwe organy 
dysponują wiarygodnymi dowodami 
potwierdzającymi brak emisji metanu z 
odwiertów permanentnie zaczopowanych i 
opuszczonych w ciągu ostatnich pięciu lat, 
obowiązek dotyczący odwiertów 
permanentnie zaczopowanych i 
opuszczonych ustanowiony w niniejszym 
ustępie nie będzie miał zastosowania do 
takich odwiertów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

2. Emisje metanu w odwiertach 
nieczynnych mierzy się na poziomie źródła 
co najmniej co 12 miesięcy do dnia … [18 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Jeżeli pięć 
kolejnych pomiarów [w odstępach 
rocznych] odwiertów nieczynnych wykaże 
brak emisji metanu, taki odwiert uznaje 
się za wolny od emisji i nie wymaga się 
żadnych dalszych kwantyfikacji i 
sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący obowiązkowej instalacji urządzeń do wykrywania emisji metanu we 
wszystkich odwiertach nieczynnych nie jest wykonalny, biorąc pod uwagę, że nie jest znane 
rozwiązanie techniczne w obiektach lądowych do pomiaru wycieków metanu. W związku z tym 
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wniosek skutkowałby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Ponadto ryzyko szkody 
materialnej jest bardzo wysokie ze względu na możliwość kradzieży instrumentów 
umieszczonych w opuszczonym obiekcie bez nadzoru.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

2. Sprzęt do pomiaru emisji metanu 
instaluje się we wszystkich odwiertach 
nieczynnych do dnia … [18 miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r., z wyjątkiem odwiertów 
permanentnie zaczopowanych zgodnie z 
wymogami regulacyjnymi odpowiednich 
właściwych organów.

Or. en

Poprawka 844
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania zawierające 
pomiary, o których mowa w ust. 2, 
przedkłada się właściwym organom do 
dnia … [24 miesiące od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 30 marca każdego 
roku, a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 

3. Sprawozdania zawierające 
informacje na temat kwantyfikacji emisji 
metanu z odwiertów nieczynnych 
przedkłada się właściwym organom do 
dnia … [24 miesiące od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 30 marca każdego 
roku, a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
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oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno umożliwiać stosowanie różnorodnych metod kwantyfikacji (obliczeń 
inżynierskich, narzędzi symulacyjnych, współczynników emisji) jako cennych alternatyw dla 
bezpośredniego pomiaru emisji. Ma to szczególne zastosowanie do odwiertów nieczynnych, 
biorąc pod uwagę, że po likwidacji odwiertów grunty są zwracane właścicielowi, w związku z 
czym dostęp do odwiertu nieczynnego jest ograniczony.

Poprawka 845
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania zawierające 
pomiary, o których mowa w ust. 2, 
przedkłada się właściwym organom do 
dnia … [24 miesiące od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 30 marca każdego 
roku, a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

3. Sprawozdania zawierające 
informacje na temat kwantyfikacji emisji 
metanu z odwiertów nieczynnych 
przedkłada się właściwym organom do 
dnia … [24 miesiące od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 30 marca każdego 
roku, a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się 
właściwym organom do dnia … [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku, 
a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się w 
stosownych przypadkach właściwym 
organom do dnia … [24 miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r., a następnie do dnia 30 
marca każdego roku, a obejmują one 
ostatni dostępny rok kalendarzowy. Przed 
przedłożeniem właściwym organom 
sprawozdania określone w niniejszym 
ustępie są oceniane przez weryfikatora 
i załącza się do nich oświadczenie 
weryfikacyjne wydane zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en

Poprawka 847
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się 
właściwym organom do dnia … [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku, 
a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się 
właściwym organom do dnia … [18 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku, 
a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en
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Poprawka 848
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się 
właściwym organom do dnia … [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku, 
a obejmują one ostatni dostępny rok 
kalendarzowy. Przed przedłożeniem 
właściwym organom sprawozdania 
określone w niniejszym ustępie są oceniane 
przez weryfikatora i załącza się do nich 
oświadczenie weryfikacyjne wydane 
zgodnie z art. 8 i 9.

3. Sprawozdania zawierające pomiary, 
o których mowa w ust. 2, przedkłada się 
właściwym organom w ciągu 18 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie do dnia 30 
marca każdego roku, a obejmują one 
ostatni dostępny rok kalendarzowy. Przed 
przedłożeniem właściwym organom 
sprawozdania określone w niniejszym 
ustępie są oceniane przez weryfikatora 
i załącza się do nich oświadczenie 
weryfikacyjne wydane zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en

Poprawka 849
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w ciągu pięciu kolejnych lat 
nie wykrywa się emisji z odwiertów 
nieczynnych, obowiązki wynikające z ust. 
3 przestają obowiązywać względem tego 
odwiertu.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie pomiarów lub kwantyfikacji w odwiertach nieczynnych o pomijalnych lub 
zerowych emisjach metanu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Po wskazanym okresie 
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należy zaprzestać dalszych kwantyfikacji.

Poprawka 850
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w ciągu pięciu kolejnych lat 
nie wykrywa się emisji z odwiertów 
nieczynnych, obowiązki wynikające z ust. 
3 przestają obowiązywać względem tego 
odwiertu.

Or. en

Poprawka 851
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy udostępniają 
opinii publicznej i Komisji sprawozdania 
określone w niniejszym artykule 
w terminie trzech miesięcy od ich 
przedłożenia przez operatorów i zgodnie 
z art. 5 ust. 4.

4. Właściwe organy udostępniają 
opinii publicznej i Komisji sprawozdania 
określone w niniejszym artykule 
w terminie trzech miesięcy od ich 
przedłożenia i zgodnie z art. 5 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z tych odwiertów mogą nie posiadać operatorów, więc to odniesienie należy usunąć, 
aby uniknąć wątpliwości, że państwa członkowskie nadal muszą spełniać wymogi dotyczące 
sprawozdawczości i publikacji.

Poprawka 852
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Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków określonych w ust. 2 i 3, 
chyba że można zidentyfikować stronę 
odpowiedzialną, w którym to przypadku 
strona ta ponosi odpowiedzialność.

5. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków określonych w ust. 3, chyba 
że można zidentyfikować stronę 
odpowiedzialną, w którym to przypadku 
strona ta ponosi odpowiedzialność.

Or. en

Poprawka 853
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków określonych w ust. 2 i 3, 
chyba że można zidentyfikować stronę 
odpowiedzialną, w którym to przypadku 
strona ta ponosi odpowiedzialność.

5. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków określonych w ust. 3, chyba 
że można zidentyfikować stronę 
odpowiedzialną, w którym to przypadku 
strona ta ponosi odpowiedzialność.

Or. en

Poprawka 854
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują Państwa członkowskie opracowują plan 
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i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium.

ograniczania emisji mający na celu 
rekultywację, remediację i permanentne 
zaczopowanie odwiertów nieczynnych 
znajdujących się na ich terytorium do dnia 
… [12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. i wdrażają 
go do dnia … [24 miesiące od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium.

Państwa członkowskie opracowują do dnia 
... [12 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. plan 
ograniczania emisji mający na celu 
rekultywację, remediację i permanentne 
zaczopowanie odwiertów nieczynnych 
znajdujących się na ich terytorium. Plan 
ten należy wdrożyć do dnia ... [24 miesiące 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 856
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 

Do dnia ... [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
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terytorium. i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium oraz wdrażają go do dnia ... [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 857
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium.

W ciągu 18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie opracowują plan 
ograniczania emisji mający na celu 
rekultywację, remediację i permanentne 
zaczopowanie odwiertów nieczynnych 
znajdujących się na ich terytorium i 
wdrażają go w ciągu 12 miesięcy od 
pierwszych sprawozdań, o których mowa 
w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W Europie znajduje się wiele odwiertów, które nadal potencjalnie emitują metan. Plan 
ograniczania emisji będzie wymagany w celu znajdowania, zamknięcia i monitorowania tych 
odwiertów. Mogłoby to umożliwić znaczne redukcje emisji metanu, a także stwarzać 
możliwości zatrudnienia w obszarze remediacji i monitorowania odwiertów. Aby zapewnić 
terminowe wdrażanie planów ograniczania emisji, potrzebne są jasne terminy. Plany 
ograniczania emisji mogą być opracowywane równolegle względem wykazów, gdyż 
dochodzenia mające na celu ukończenie wykazów należy prowadzić z uwzględnieniem opcji 
ograniczania emisji.

Poprawka 858
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium.

Państwa członkowskie lub odpowiedzialne 
podmioty opracowują i wdrażają plan 
ograniczania emisji mający na celu 
rekultywację, remediację i permanentne 
zaczopowanie odwiertów nieczynnych 
znajdujących się na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 859
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan ograniczania emisji mający 
na celu rekultywację, remediację 
i permanentne zaczopowanie odwiertów 
nieczynnych znajdujących się na ich 
terytorium.

Państwa członkowskie lub odpowiedzialne 
podmioty opracowują i wdrażają plan 
ograniczania emisji mający na celu 
rekultywację, remediację i permanentne 
zaczopowanie odwiertów nieczynnych 
znajdujących się na ich terytorium.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamiennie państwa członkowskie 
zapewniają pomiar wycieku metanu z 
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odwiertów nieczynnych co miesiąc przez 
jeden rok. Jeśli nie są wykrywane wycieki, 
dany odwiert należy uznać za zamknięty, a 
obowiązek przekazywania dalszych 
pomiarów przestaje mieć zastosowanie.

Or. en

Poprawka 861
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas identyfikowania odwiertów 
nieczynnych państwa członkowskie 
przeprowadzają wiarygodną i obiektywną 
ocenę opartą na najaktualniejszych 
danych naukowych, w tym danych 
międzynarodowego obserwatorium emisji 
metanu (IMEO).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 2 – litera d
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) coroczne kontrole w celu 
dopilnowania, aby zaczopowane odwierty 
nie były już źródłem emisji metanu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 863



AM\1265657PL.docx 71/221 PE737.463v01-00

PL

Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych 
i odkrywkowych kopalń węgla.

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych 
i odkrywkowych kopalń węgla w Unii i do 
importerów.

Or. en

Poprawka 864
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych 
i odkrywkowych kopalń węgla.

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych kopalń węgla.

Or. en

Poprawka 865
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych 
i odkrywkowych kopalń węgla.

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
do czynnych podziemnych kopalń węgla.

Or. en
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Uzasadnienie

Badania dotyczące wielkości emisji metanu z odkrywkowych kopalń węgla brunatnego 
pokazują, że emisje są niskie i marginalne, w granicach wykrywalności. Kosztowne wymogi 
nakładane przez rozporządzenie są w związku z tym nieadekwatne.

Poprawka 866
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisje metanu występujące 
podczas działalności powydobywczej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Procesy zdefiniowane jako działalność powydobywcza nie powinny wliczać się do wielkości 
emisji metanu z kopalń węgla. Za transport lub przechowywanie wydobytego materiału mogą 
odpowiadać różne podmioty. Ponadto operator kopalni węgla może nie być odpowiedzialny 
za długość czasu transportu ani długość okresu przechowywania. W związku z tym nie będzie 
możliwe obliczenie występujących emisji i wskazanie odpowiedzialnego podmiotu.

Poprawka 867
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisje metanu występujące 
podczas działalności powydobywczej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Transport i przechowywanie metanu mogą być prowadzone przez podmioty inne niż operator 
kopalni węgla, w związku z czym wskazanie odpowiedzialnego podmiotu i obliczenie 
dokładnych emisji mogą być niemożliwe.
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Poprawka 868
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisje metanu występujące 
podczas działalności powydobywczej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest dostępna metodyka szacowania emisji z węgla wydobytego na powierzchnię. Ponadto 
istnieje problem podziału odpowiedzialności między różnymi podmiotami zaangażowanymi w 
wydobycie, przetwarzanie, transport i przechowywanie węgla.

Poprawka 869
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisje metanu występujące 
podczas działalności powydobywczej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest dostępna metodyka szacowania emisji z węgla wydobytego na powierzchnię. Ponadto 
istnieje problem podziału odpowiedzialności między różnymi podmiotami zaangażowanymi w 
wydobycie, przetwarzanie, transport i przechowywanie węgla.

Poprawka 870
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Emisje metanu z czynnych 
odkrywkowych kopalń węgla obejmują 
następujące emisje:

skreśla się

a) emisje metanu występujące w kopalni 
węgla podczas procesu wydobywczego;
b) emisje metanu występujące podczas 
działalności powydobywczej.

Or. en

Uzasadnienie

Badania dotyczące wielkości emisji metanu z odkrywkowych kopalń węgla brunatnego 
pokazują, że emisje są niskie i marginalne, w granicach wykrywalności. Kosztowne wymogi 
nakładane przez rozporządzenie są w związku z tym nieadekwatne.

Poprawka 871
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Emisje metanu z czynnych 
odkrywkowych kopalń węgla obejmują 
następujące emisje:

skreśla się

a) emisje metanu występujące w kopalni 
węgla podczas procesu wydobywczego;
b) emisje metanu występujące podczas 
działalności powydobywczej.

Or. en

Uzasadnienie

Wykazano, że emisje metanu z odkrywkowych kopalń węgla brunatnego są na poziomie 
marginalnym.
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Poprawka 872
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą pomiar 
ciągły emisji metanu z powietrza 
wentylacyjnego kopalń i określają 
ilościowo te emisje we wszystkich 
wylotowych szybach wentylacyjnych 
użytkowanych przez operatora kopalni, 
wykorzystując urządzenia o progu 
wrażliwości na stężenie metanu 
wynoszącym co najmniej 100 części na 
milion. Operatorzy prowadzą również 
pomiary comiesięczne na podstawie 
próbek.

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą 
bezpośredni pomiar na poziomie źródła 
lub określają ilościowo te emisje we 
wszystkich wylotowych szybach 
wentylacyjnych użytkowanych przez 
operatora kopalni. Operatorzy kopalń 
przekazują właściwym organom 
sprawozdania z uwolnienia metanu na 
szyb wentylacyjny rocznie w kilotonach 
metanu z wykorzystaniem urządzeń i 
metodyki charakteryzujących się 
dokładnością pomiaru z tolerancją +/- 5 
% zgłaszanych ilości. Operatorzy 
prowadzą również pomiary comiesięczne 
na podstawie próbek.

Or. en

Poprawka 873
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą pomiar 
ciągły emisji metanu z powietrza 
wentylacyjnego kopalń i określają 
ilościowo te emisje we wszystkich 
wylotowych szybach wentylacyjnych 
użytkowanych przez operatora kopalni, 

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą 
bezpośredni pomiar ciągły emisji metanu 
na poziomie źródła we wszystkich 
wylotowych szybach wentylacyjnych. 
Operatorzy kopalń zgłaszają właściwym 
organom uwolnienia metanu na szyb 
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wykorzystując urządzenia o progu 
wrażliwości na stężenie metanu 
wynoszącym co najmniej 100 części na 
milion. Operatorzy prowadzą również 
pomiary comiesięczne na podstawie 
próbek.

wentylacyjny rocznie w kilotonach 
metanu przy użyciu urządzeń 
charakteryzujących się dokładnością 
pomiaru z tolerancją wynoszącą 0,5 kt 
metanu rocznie. Operatorzy prowadzą 
również pomiary comiesięczne na 
podstawie próbek.

Or. en

Poprawka 874
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą pomiar 
ciągły emisji metanu z powietrza 
wentylacyjnego kopalń i określają 
ilościowo te emisje we wszystkich 
wylotowych szybach wentylacyjnych 
użytkowanych przez operatora kopalni, 
wykorzystując urządzenia o progu 
wrażliwości na stężenie metanu 
wynoszącym co najmniej 100 części na 
milion. Operatorzy prowadzą również 
pomiary comiesięczne na podstawie 
próbek.

1. W przypadku podziemnych kopalń 
węgla operatorzy kopalń prowadzą 
bezpośredni pomiar na poziomie źródła 
lub określają ilościowo te emisje we 
wszystkich wylotowych szybach 
wentylacyjnych użytkowanych przez 
operatora kopalni. Operatorzy kopalń 
przekazują właściwym organom 
sprawozdania z uwolnienia metanu na 
szyb wentylacyjny rocznie w kilotonach 
metanu przy użyciu urządzeń i metodyki 
charakteryzujących się dokładnością 
pomiaru z tolerancją +/- 5 % zgłaszanych 
ilości. 

Or. en

Poprawka 875
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą pomiar ciągły objętości metanu 
uwolnionego do atmosfery i spalonego 
w pochodni, niezależnie od przyczyn 
takiego uwalniania i spalania.

2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą bezpośredni pomiar ciągły na 
poziomie źródła lub określają ilościowo 
objętości metanu uwolnionego do 
atmosfery i spalonego w pochodni, 
niezależnie od przyczyn takiego 
uwalniania i spalania.

Or. en

Poprawka 876
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą pomiar ciągły objętości metanu 
uwolnionego do atmosfery i spalonego 
w pochodni, niezależnie od przyczyn 
takiego uwalniania i spalania.

2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą bezpośredni pomiar na poziomie 
źródła lub określają ilościowo objętości 
metanu uwolnionego do atmosfery 
i spalonego w pochodni, niezależnie od 
przyczyn takiego uwalniania i spalania.

Or. en

Poprawka 877
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą pomiar ciągły objętości metanu 
uwolnionego do atmosfery i spalonego 
w pochodni, niezależnie od przyczyn 
takiego uwalniania i spalania.

2. Operatorzy stacji odmetanowania 
prowadzą bezpośredni pomiar ciągły 
całkowitych uwolnień metanu 
uwolnionego do atmosfery i spalonego 
w pochodni, niezależnie od przyczyn 
takiego uwalniania i spalania.
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Or. en

Poprawka 878
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
kwartał, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Badania dotyczące wielkości emisji metanu z odkrywkowych kopalń węgla brunatnego 
pokazują, że emisje są niskie i marginalne, w granicach wykrywalności. Kosztowne wymogi 
nakładane przez rozporządzenie są w związku z tym nieadekwatne.

Poprawka 879
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 

skreśla się
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kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
kwartał, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

Or. en

Uzasadnienie

Proces uwęglania prowadzi do powstawania metanu termicznego tylko w bardzo dojrzałym 
węglu brunatnym, węglu kamiennym i antracycie, ale nie w zwykłym węglu brunatnym. 
Pomiary emisji metanu termicznego z węgla brunatnego, powszechnie wydobywanego w całej 
Europie w kopalniach odkrywkowych, wykazują, że emisje są niskie i marginalne, w 
granicach wykrywalności.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
kwartał, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

3. Operatorzy odkrywkowych kopalń 
węgla spełniają wymogi niniejszego 
rozdziału, stosując średnie krajowe 
współczynniki emisji specyficzne dla 
danych złóż, zgodnie ze sprawozdaniami 
krajowymi przygotowywanymi dla 
UNFCCC. Te współczynniki opierają się 
na maksymalnych poziomach zawartości 
metanu w węglu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
kwartał, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
roku, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek w nieuzasadniony sposób zwiększyłby wielkość obszaru objętego pomiarem.

Poprawka 882
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
kwartał, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

3. W przypadku odkrywkowych 
kopalń węgla operatorzy kopalń stosują 
współczynniki emisji metanu z kopalń 
węgla specyficzne dla danych złóż w celu 
kwantyfikacji emisji pochodzących 
z działalności wydobywczej. Operatorzy 
kopalń ustalają te współczynniki emisji co 
roku, zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi, i uwzględniają emisje metanu 
z otaczających warstw.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary i kwantyfikację, o których mowa 
w ust. 1–3, przeprowadza się zgodnie 
z odpowiednimi normami europejskimi 
lub międzynarodowymi.

Pomiary i kwantyfikację przeprowadza się 
w sposób, o którym mowa w ust. 1–3.

Or. en

Poprawka 884
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli chodzi o pomiar ciągły, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy część 
urządzeń pomiarowych nie działa przez 
pewien okres, odczyty dokonane 
w okresach działania urządzeń można 
wykorzystać do proporcjonalnego 
oszacowania danych za okres, w którym 
urządzenia nie funkcjonowały.

Jeśli chodzi o bezpośredni pomiar ciągły 
na poziomie źródła lub określanie 
ilościowe, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w przypadku gdy część urządzeń 
pomiarowych nie działa przez pewien 
okres, odczyty dokonane w okresach 
działania urządzeń można wykorzystać do 
proporcjonalnego oszacowania danych za 
okres, w którym urządzenia nie 
funkcjonowały.

Or. en

Poprawka 885
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli chodzi o pomiar ciągły, o którym Jeśli chodzi o bezpośredni pomiar na 
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mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy część 
urządzeń pomiarowych nie działa przez 
pewien okres, odczyty dokonane 
w okresach działania urządzeń można 
wykorzystać do proporcjonalnego 
oszacowania danych za okres, w którym 
urządzenia nie funkcjonowały.

poziomie źródła lub określanie ilościowe, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 
gdy część urządzeń pomiarowych nie 
działa przez pewien okres, odczyty 
dokonane w okresach działania urządzeń 
można wykorzystać do proporcjonalnego 
oszacowania danych za okres, w którym 
urządzenia nie funkcjonowały.

Or. en

Poprawka 886
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli chodzi o pomiar ciągły, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy część 
urządzeń pomiarowych nie działa przez 
pewien okres, odczyty dokonane 
w okresach działania urządzeń można 
wykorzystać do proporcjonalnego 
oszacowania danych za okres, w którym 
urządzenia nie funkcjonowały.

Jeśli chodzi o bezpośredni pomiar ciągły 
na poziomie źródła, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, w przypadku gdy część 
urządzeń pomiarowych nie działa przez 
pewien okres, odczyty dokonane 
w okresach działania urządzeń można 
wykorzystać do proporcjonalnego 
oszacowania danych za okres, w którym 
urządzenia nie funkcjonowały.

Or. en

Poprawka 887
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru 
ciągłego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
muszą działać przez ponad 90 % okresu, 
przez który są wykorzystywane do 

Urządzenia wykorzystywane do 
bezpośredniego pomiaru ciągłego na 
poziomie źródła lub określania 
ilościowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 



AM\1265657PL.docx 83/221 PE737.463v01-00

PL

monitorowania emisji, z wyłączeniem 
przestoju potrzebnego do ich ponownej 
kalibracji.

muszą działać przez ponad 90 % okresu, 
przez który są wykorzystywane do 
monitorowania emisji, z wyłączeniem 
przestoju potrzebnego do ich ponownej 
kalibracji.

Or. en

Poprawka 888
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru 
ciągłego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
muszą działać przez ponad 90 % okresu, 
przez który są wykorzystywane do 
monitorowania emisji, z wyłączeniem 
przestoju potrzebnego do ich ponownej 
kalibracji.

Urządzenia wykorzystywane do 
bezpośredniego pomiaru na poziomie 
źródła lub określania ilościowego, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Or. en

Poprawka 889
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru 
ciągłego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
muszą działać przez ponad 90 % okresu, 
przez który są wykorzystywane do 
monitorowania emisji, z wyłączeniem 
przestoju potrzebnego do ich ponownej 
kalibracji.

Urządzenia wykorzystywane do 
bezpośredniego pomiaru ciągłego na 
poziomie źródła, o którym mowa w ust. 1 
i 2, muszą działać przez ponad 90 % 
okresu, przez który są wykorzystywane do 
monitorowania emisji, z wyłączeniem 
przestoju potrzebnego do ich ponownej 
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kalibracji.

Or. en

Poprawka 890
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operatorzy kopalń węgla szacują 
emisje z działalności powydobywczej 
z zastosowaniem aktualizowanych 
corocznie współczynników emisji 
z działalności powydobywczej na 
podstawie próbek węgla specyficznych dla 
danych złóż i zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Procesy zdefiniowane jako działalność powydobywcza nie powinny wliczać się do wielkości 
emisji metanu z kopalń węgla. Za transport lub przechowywanie wydobytego materiału mogą 
odpowiadać różne podmioty. Ponadto operator kopalni węgla może nie być odpowiedzialny 
za długość czasu transportu ani długość okresu przechowywania. W związku z tym nie będzie 
możliwe obliczenie występujących emisji i wskazanie odpowiedzialnego podmiotu.

Poprawka 891
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operatorzy kopalń węgla szacują 
emisje z działalności powydobywczej 
z zastosowaniem aktualizowanych 
corocznie współczynników emisji 

skreśla się
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z działalności powydobywczej na 
podstawie próbek węgla specyficznych dla 
danych złóż i zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest dostępna metodyka szacowania emisji z węgla wydobytego na powierzchnię. Ponadto 
istnieje problem podziału odpowiedzialności między różnymi podmiotami zaangażowanymi w 
wydobycie, przetwarzanie, transport i przechowywanie węgla.

Poprawka 892
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operatorzy kopalń węgla szacują 
emisje z działalności powydobywczej 
z zastosowaniem aktualizowanych 
corocznie współczynników emisji 
z działalności powydobywczej na 
podstawie próbek węgla specyficznych dla 
danych złóż i zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operatorzy kopalń węgla szacują 
emisje z działalności powydobywczej 

5. Operatorzy kopalń węgla szacują w 
stosownych przypadkach emisje 
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z zastosowaniem aktualizowanych 
corocznie współczynników emisji 
z działalności powydobywczej na 
podstawie próbek węgla specyficznych dla 
danych złóż i zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi.

z działalności powydobywczej 
z zastosowaniem aktualizowanych 
corocznie współczynników emisji 
z działalności powydobywczej na 
podstawie próbek węgla specyficznych dla 
danych złóż i zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pomiary w państwach członkowskich 
w pierwszym roku wykażą, że emisje 
metanu są pomijalne, a fakt ten zostanie 
zawarty w certyfikowanym sprawozdaniu, 
uzyskują one zwolnienie z obowiązku 
zgłaszania i przeprowadzania pomiarów, 
w szczególności na obszarach objętych 
procesem stopniowego wycofywania 
węgla.

Or. en

Poprawka 895
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 3 a (nowy)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pomiary w pierwszym roku wykażą, 
że emisje metanu są pomijalne, a fakt ten 
zostanie zaprezentowany w 
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certyfikowanym sprawozdaniu, operatorzy 
kopalń i operatorzy są zwolnieni z 
obowiązku zgłaszania i przeprowadzania 
pomiarów, w szczególności na obszarach 
objętych procesem wycofywania węgla.

Or. en

Poprawka 896
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
emisji metanu z podziemnych kopalń 
węgla, o których mowa w art. 19 ust. 2.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
emisji metanu z podziemnych kopalń 
węgla, o których mowa w art. 19 ust. 2.

Na zasadzie odstępstwa niniejsza sekcja 
nie ma zastosowania do czynnych 
podziemnych kopalń węgla, które są ujęte 
w planie zamknięcia i mają zakończyć 
działalność do 2037 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przygotować się na skuteczne ograniczanie emisji metanu po zamknięciu kopalni, 
kopalnie, które są ujęte w planie zamknięcia i które mają zakończyć działalność do 2037 r., 
powinny być traktowane tak samo jak zamknięte kopalnie. Operatorzy mogą następnie 
zainstalować urządzenia ograniczające emisje, które są odpowiednie także dla etapu 
powydobywczego.

Poprawka 897
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit 1



PE737.463v01-00 88/221 AM\1265657PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
emisji metanu z podziemnych kopalń 
węgla, o których mowa w art. 19 ust. 2.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
emisji metanu z podziemnych kopalń 
węgla, o których mowa w art. 19 ust. 2. Na 
zasadzie odstępstwa niniejsza sekcja nie 
ma zastosowania do czynnych 
podziemnych kopalń węgla, które są ujęte 
w planie zamknięcia i mają zakończyć 
działalność do 2037 r.

Or. en

Poprawka 898
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji, w tym 
gdy ciśnienie i stężenie metanu są zbyt 
niskie, aby umożliwić wychwycenie i 
wyregulowanie ciśnienia gazu w 
rurociągu do odbiorcy. W takich 
przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en
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Poprawka 899
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

1. Od dnia [1 stycznia 2028] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni, w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
poniżej 95 %, oraz uwalniania do 
atmosfery metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności, w tym w 
przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa 
personelu, lub nieuniknionej i absolutnie 
niezbędnej konserwacji. W takich 
przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Uzasadnienie

Ujęcie metanu stanowi zmienną na przestrzeni czasu i zależy od wielu czynników naturalnych 
i technologicznych. Ze względów bezpieczeństwa publicznego ujęcia metanu nie można 
dostosowywać do popytu na niego, gdyż zwiększałoby to w sposób niemożliwy do 
zaakceptowania ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Powyższy wniosek nadal 
będzie wymagał istotnej modernizacji stacji odmetanowania (w związku z czym termin 
przesunięto do 2028 r.), ale jednocześnie oferuje możliwość bezpiecznej eksploatacji stacji 
odmetanowania i kopalni w ujęciu ogólnym.
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Poprawka 900
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

1. Od dnia [1 stycznia 2028] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni, w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
poniżej 95 %, metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności, w tym w 
przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa 
personelu, lub nieuniknionej i absolutnie 
niezbędnej konserwacji. W takich 
przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Uzasadnienie

Kopalniom węgla należy zapewnić więcej czasu na wdrożenie wymogów niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni, w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
poniżej 98 %, metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, zagrożenia bezpieczeństwa, 
niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 902
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub 
nieuniknionej i absolutnie niezbędnej 
konserwacji. W takich przypadkach 
operatorzy stacji odmetanowania uwalniają 

1. Od dnia 1 stycznia 2025 r. zakazuje 
się spalania w pochodni, w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
poniżej 99 %, oraz uwalniania do 
atmosfery metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej. W takich przypadkach 
operatorzy stacji odmetanowania uwalniają 
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metan do atmosfery wyłącznie wówczas, 
gdy spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

metan do atmosfery wyłącznie wówczas, 
gdy spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Poprawka 903
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
i spalania w pochodni metanu ze stacji 
odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnej, niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

1. Od dnia [1 stycznia 2025] r. 
zakazuje się uwalniania do atmosfery 
metanu ze stacji odmetanowania, 
z wyjątkiem sytuacji awaryjnej, 
niesprawności lub nieuniknionej 
i absolutnie niezbędnej konserwacji. 
W takich przypadkach operatorzy stacji 
odmetanowania uwalniają metan do 
atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 
spalanie w pochodni jest technicznie 
niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności 
lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach 
obowiązków sprawozdawczych 
określonych w art. 23, operatorzy stacji 
odmetanowania udowadniają właściwym 
organom konieczność podjęcia decyzji 
o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni.

Or. en

Uzasadnienie

It is impossible to completely reduce methane emissions from drainage stations. One of the 
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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.

Poprawka 904
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla, z 
wyjątkiem sytuacji, w których stanowiłoby 
to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa górników i zwiększałoby 
ryzyko dla bezpieczeństwa pracy w 
zakładach górniczych.

Or. en

Poprawka 905
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybu wentylacyjnego w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 8 ton 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.
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Or. en

Uzasadnienie

Wentylacja z powietrzem jest wykorzystywana do rozcieńczania i usuwania metanu w 
podziemnych kopalniach węgla. Wszelki wymóg regulacyjny dotyczący ograniczania emisji 
metanu z szybów wentylacyjnych stwarzałby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników kopalń. Obecnie nie są dostępne żadne opłacalne technologie 
wychwytywania, niszczenia lub wykorzystywania metanu z szybów wentylacyjnych. Limit 8 
ton metanu na kilotonę wydobytego węgla byłby zgodny z obecnymi wymogami regulacyjnymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa.

Poprawka 906
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla emitujących ponad 0,5 tony metanu 
na kilotonę wydobytego węgla.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybu wentylacyjnego w kopalniach, 
innych niż kopalnie węgla koksowego, 
ponad 8 ton metanu na kilotonę 
wydobytego węgla.
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Or. en

Poprawka 908
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 
metanu na kilotonę wydobytego węgla.

2. Od dnia 1 stycznia 2030 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybu wentylacyjnego w kopalniach, 
innych niż kopalnie węgla koksowego, 
ponad 8 ton metanu na kilotonę 
wydobytego węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją komercyjnie sprawdzone technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z 
szybów wentylacyjnych. Techniczna wartość graniczna dla technologii wychwytywania 
metanu wynosi 0,4–0,6 %, natomiast komercyjna wartość graniczna rozpoczyna się od 1 %, 
co znacznie przekracza poziom dozwolony przez przepisy krajowe w szybach wentylacyjnych. 
Biorąc pod uwagę niepewność co do przyszłej dostępności tych technologii i ich kosztów, zbyt 
wcześnie jest, by ustanawiać rygorystyczny limit 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego 
węgla i należy obniżyć go do 8 ton metanu na kilotonę.

Poprawka 909
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla, innych niż kopalnie węgla 
koksowego, emitujących ponad 0,5 tony 

2. Od dnia 1 stycznia 2030 r. zakazuje 
się uwalniania metanu do atmosfery 
z szybu wentylacyjnego w kopalniach, 
innych niż kopalnie węgla koksowego, 
ponad 8 ton metanu na kilotonę 
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metanu na kilotonę wydobytego węgla. wydobytego węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją komercyjnie sprawdzone technologie ekonomicznego wychwytywania, niszczenia 
lub wykorzystywania metanu z szybów wentylacyjnych. Zbyt wcześnie jest, by ustanawiać 
rygorystyczny limit 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla. W rozporządzeniu należy 
wziąć pod uwagę specyfikę działalności górniczej w pokładach o różnym stopniu nasycenia 
metanem, co dodatkowo może okresowo zmieniać się nawet w jednej kopalni. Wskaźnik 
powinien odnosić się do jednego szybu wentylacyjnego, a nie do kopalni.

Poprawka 910
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń 
węgla koksowego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 911
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Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń 
węgla koksowego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją komercyjnie sprawdzone technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z 
szybów wentylacyjnych. Jest to jeszcze trudniejsze w przypadku kopalń węgla koksowego, w 
których emisje metanu są niestabilne. Komisja nie była w stanie uzasadnić ram czasowych 
wynoszących 3 lata dla wydania aktu delegowanego w sprawie węgla koksowego, oprócz 
odniesienia do niesprecyzowanego rozwoju technologii w przyszłości. Problemem emisji 
metanu z kopalń węgla koksowego należy zająć się podczas następnej rewizji rozporządzenia.

Poprawka 912
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń 

skreśla się
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węgla koksowego.

Or. en

Uzasadnienie

Węgiel koksowy nie powinien podlegać ograniczeniom i regulacjom dotyczącym metanu, 
przynajmniej dopóki jest ujęty w unijnym wykazie surowców krytycznych.

Poprawka 913
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń węgla 
koksowego.

3. Komisja monitoruje rozwój i 
wdrażanie technologii umożliwiających 
redukcję emisji metanu z szybów 
wentylacyjnych. W razie konieczności 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń węgla 
koksowego.

Or. en

Poprawka 914
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 

3. Od dnia 1 stycznia 2027 r. zakazuje 
się uwalniania do atmosfery metanu 
z szybów wentylacyjnych w kopalniach 
węgla koksowego emitujących ponad 3 
tony metanu na kilotonę wydobytego 



AM\1265657PL.docx 99/221 PE737.463v01-00

PL

wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń 
węgla koksowego.

węgla.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery metanu z szybów 
wentylacyjnych w przypadku kopalń węgla 
koksowego.

3. Trzy lata od daty sklasyfikowania 
węgla koksowego jako surowca 
niekrytycznego Komisja przyjmuje akt 
delegowany zgodnie z art. 31 w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 
poprzez wprowadzenie ograniczeń 
dotyczących uwalniania do atmosfery 
metanu z szybów wentylacyjnych 
w przypadku kopalń węgla koksowego.

Or. en

Poprawka 916
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia [1 stycznia 2025] r. operatorzy 
stacji odmetanowania powiadamiają 
właściwe organy o wszystkich 
przypadkach uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni:

Od dnia [1 stycznia 2028] r. operatorzy 
stacji odmetanowania powiadamiają 
właściwe organy o wszystkich 
przypadkach uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
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poniżej 95 %:

Or. en

Poprawka 917
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia [1 stycznia 2025] r. operatorzy 
stacji odmetanowania powiadamiają 
właściwe organy o wszystkich 
przypadkach uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni:

Od dnia [1 stycznia 2028] r. operatorzy 
stacji odmetanowania powiadamiają 
właściwe organy o wszystkich 
przypadkach uwolnienia do atmosfery 
i spalenia w pochodni w przypadku 
skuteczności niszczenia i usuwania 
poniżej 95 %:

Or. en

Poprawka 918
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
następujących emisji metanu 
z nieczynnych i zamkniętych podziemnych 
kopalń węgla, w których zaprzestano 
wydobycia węgla:

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
następujących emisji metanu 
z zamkniętych i nieczynnych podziemnych 
kopalń węgla, w których zaprzestano 
wydobycia węgla:

Or. en

Poprawka 919
Stanislav Polčák
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) emisje metanu z urządzeń do 
wydobywania węgla, których użytkowania 
zaprzestano;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. cs

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – litera c
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisje metanu z innych ściśle 
określonych punktowych źródeł emisji, jak 
określono w załączniku VII część 1.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wobec oczekiwanej i możliwej do osiągnięcia redukcji emisji proponowana litera może 
skutkować niezidentyfikowanym zakresem geograficznym i brakiem pewności prawa. W 
związku z tym proponujemy jej skreślenie.

Poprawka 921
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 – litera c – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Niniejsza sekcja nie ma 
zastosowania do metanu 
wykorzystywanego do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła (spalanie 
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energetyczne metanu w silnikach lub 
kotłach).

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość stosowania metanu jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i 
ciepła, tym bardziej że metan musi zostać usunięty z zamkniętej kopalni. Spalanie metanu w 
celu produkcji energii jest korzystne dla środowiska.

Poprawka 922
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do 
metanu wykorzystywanego do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła (spalanie 
energetyczne metanu w silnikach lub 
kotłach).

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość stosowania metanu jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i 
ciepła, tym bardziej że metan musi zostać usunięty z zamkniętej kopalni. Spalanie metanu w 
celu produkcji energii jest korzystne dla środowiska.

Poprawka 923
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 

1. Do dnia... [24 miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich zamkniętych 
kopalń węgla i nieczynnych kopalń węgla 
na ich terytorium lub podlegających ich 
jurysdykcji, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część 1 i zawierający co 
najmniej elementy określone w tym 
załączniku.

rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich zamkniętych 
i nieczynnych podziemnych kopalń węgla 
na ich terytorium lub podlegających ich 
jurysdykcji, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część 1 i zawierający co 
najmniej elementy określone w tym 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Dla niektórych państw członkowskich opracowanie wykazu byłoby dużym wyzwaniem z uwagi 
na zmianę granic w ostatnim stuleciu. Obowiązek ten wymagałby uzyskania informacji z 
archiwów innego państwa członkowskiego, a nawet państw trzecich.

Poprawka 924
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich zamkniętych 
kopalń węgla i nieczynnych kopalń węgla 
na ich terytorium lub podlegających ich 
jurysdykcji, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część 1 i zawierający co 
najmniej elementy określone w tym 
załączniku.

1. Do dnia... [24 miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwa członkowskie 
ustanawiają i podają do wiadomości 
publicznej wykaz wszystkich zamkniętych 
i nieczynnych podziemnych kopalń węgla 
na ich terytorium lub podlegających ich 
jurysdykcji, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część 1 i zawierający co 
najmniej elementy określone w tym 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Dla niektórych państw członkowskich opracowanie wykazu w proponowanych ramach 
czasowych byłoby dużym wyzwaniem z uwagi na zmianę granic w ostatnim stuleciu. 
Obowiązek ten wymagałby uzyskania informacji z archiwów innego państwa członkowskiego, 
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a nawet państw trzecich. Należy zatem przedłużyć termin.

Poprawka 925
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas identyfikowania 
zamkniętych kopalń węgla i nieczynnych 
kopalń węgla państwa członkowskie 
przeprowadzają wiarygodną i obiektywną 
ocenę opartą na najaktualniejszych 
danych naukowych, w tym danych 
międzynarodowego obserwatorium emisji 
metanu (IMEO).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomiary stężenia metanu 
przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi i co najmniej raz na 
godzinę w odniesieniu do wszystkich 
elementów wymienionych w załączniku 
VII część 1 ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

skreśla się

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, których 
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działalność zakończyła się od dnia... [50 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.
Próg wrażliwości urządzeń pomiarowych 
stosowanych do pomiarów, o których 
mowa w ust. 2, musi wynosić co najmniej 
10 000 części na milion.
Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy są nieproporcjonalne i nieuzasadnione w stosunku do możliwej do 
osiągnięcia redukcji emisji.

Poprawka 927
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary stężenia metanu przeprowadza 
się zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten został przeniesiony do nowego akapitu drugiego.

Poprawka 928
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu. Jeżeli pomiary 
w danym obszarze emisji wykazały brak 
emisji metanu w ciągu 5 kolejnych lat, 
można przeprowadzić dochodzenie w celu 
ustalenia, w jakich okolicznościach 
można ograniczyć dalsze monitorowanie 
lub zaniechać go.

Or. en

Poprawka 929
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary stężenia metanu przeprowadza 
się zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Urządzenia przeprowadzają pomiary lub 
kwantyfikacje zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi i co najmniej raz na 
godzinę, z wystarczającym poziomem 
jakości, aby umożliwić reprezentatywne 
oszacowanie rocznych emisji metanu, 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Or. en

Poprawka 930
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Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (v), w przypadku których stwierdzono 
emisję metanu. Jeżeli pomiary nie 
wykazują żadnych emisji przez trzy 
kolejne lata, nie są podejmowane dalsze 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele nieczynnych kopalń nie emituje metanu. Nałożenie wymogów dotyczących 
cogodzinnych pomiarów na kopalnie o zerowych emisjach stanowiłoby zbędne obciążenie 
finansowe i administracyjne.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Pomiary stężenia metanu przeprowadza się 
zgodnie z odpowiednimi normami 
naukowymi i co najmniej raz na godzinę 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu. Jeżeli pomiary 
nie wykazują żadnych emisji przez trzy 
kolejne lata, nie są podejmowane dalsze 
działania.

Or. en
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Poprawka 932
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [50 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Od dnia... [36 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
należy mierzyć emisje metanu we 
wszystkich zamkniętych i nieczynnych 
podziemnych kopalniach węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [20 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Urządzenia pomiarowe 
instaluje się na wszystkich elementach 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (v), w przypadku których stwierdzono 
emisje powyżej 0,5 ton metanu rocznie.

Or. en

Poprawka 933
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [50 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Od dnia... [36 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
należy mierzyć emisje metanu we 
wszystkich zamkniętych i nieczynnych 
podziemnych kopalniach węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [20 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Urządzenia pomiarowe 
instaluje się na wszystkich elementach 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (v), w przypadku których stwierdzono 
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emisje powyżej 0,5 ton metanu rocznie.

Or. en

Poprawka 934
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [50 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla.

Or. en

Poprawka 935
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, których 
działalność zakończyła się od dnia... [50 
lat przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Od dnia... [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v) 
w przypadku zamkniętych kopalń węgla 
i nieczynnych kopalń węgla, w których 
istnieje ryzyko wycieku metanu.
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Or. cs

Poprawka 936
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia wykonują bezpośrednie 
pomiary na poziomie źródła zgodnie 
z odpowiednimi normami naukowymi i co 
najmniej raz na godzinę w odniesieniu do 
wszystkich elementów wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v), 
w przypadku których stwierdzono emisję 
metanu.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie oryginalnego akapitu pierwszego niniejszego ust. 2 zaproponowanego przez 
Komisję.

Poprawka 937
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próg wrażliwości urządzeń pomiarowych 
stosowanych do pomiarów, o których 
mowa w ust. 2, musi wynosić co najmniej 
10 000 części na milion.

Urządzenia wykonują pomiary lub 
kwantyfikacje zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi i co najmniej raz na 
godzinę, z wystarczającym poziomem 
jakości, aby umożliwić reprezentatywne 
oszacowanie rocznych emisji metanu, 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
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stwierdzono emisję metanu.

Or. en

Poprawka 938
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próg wrażliwości urządzeń pomiarowych 
stosowanych do pomiarów, o których 
mowa w ust. 2, musi wynosić co najmniej 
10 000 części na milion.

Urządzenia wykonują pomiary lub 
kwantyfikacje zgodnie z odpowiednimi 
normami naukowymi i co najmniej raz na 
godzinę, z wystarczającym poziomem 
jakości, aby umożliwić reprezentatywne 
oszacowanie rocznych emisji metanu, 
w odniesieniu do wszystkich elementów 
wymienionych w załączniku VII część 1 
ppkt (vi), w przypadku których 
stwierdzono emisję metanu.

Or. en

Poprawka 939
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próg wrażliwości urządzeń pomiarowych 
stosowanych do pomiarów, o których 
mowa w ust. 2, musi wynosić co najmniej 
10 000 części na milion.

Urządzenia pomiarowe instaluje się na 
wszystkich elementach wymienionych 
w załączniku VII część 1 ppkt (v), w 
przypadku których stwierdzono emisje 
powyżej 0,5 ton metanu rocznie, na 
podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 
1.

Or. en
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Poprawka 940
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji. Do obszarów, w 
których stosowane są urządzenia do 
odgazowywania związane z 
bezpieczeństwem, np. osłony 
odpowietrzające, mogą mieć zastosowanie 
wyjątki pod względem odstępów 
kwartalnych.

Or. en

Poprawka 941
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 70 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Or. en

Poprawka 942
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 90 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Urządzenia pomiarowe muszą działać 
przez ponad 70 % okresu, przez który są 
wykorzystywane do monitorowania emisji, 
z wyłączeniem przestoju potrzebnego do 
ich ponownej kalibracji.

Or. en

Poprawka 943
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania zawierające szacunki 
rocznych danych dotyczących emisji 
metanu na poziomie źródła przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku.

Sprawozdania zawierające szacunki 
rocznych danych dotyczących emisji 
metanu na poziomie źródła przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [36 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku.

Or. en

Poprawka 944
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania zawierające szacunki 
rocznych danych dotyczących emisji 

Sprawozdania zawierające szacunki 
rocznych danych dotyczących emisji 
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metanu na poziomie źródła przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku.

metanu na poziomie źródła przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [36 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 
do dnia 30 marca każdego roku.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania obejmują ostatni dostępny 
rok kalendarzowy i zawierają elementy 
określone w załączniku VII część 3.

Sprawozdania obejmują ostatni dostępny 
rok kalendarzowy i zawierają elementy 
określone w załączniku VII część 3. Jeśli 
organ posiada już ustanowiony 
mechanizm kontroli, należy wziąć pod 
uwagę przykłady jego najlepszych praktyk.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania obejmują ostatni dostępny 
rok kalendarzowy i zawierają elementy 
określone w załączniku VII część 3.

Sprawozdania obejmują ostatni dostępny 
rok kalendarzowy i zawierają elementy 
określone w załączniku VII część 3.

Nie jest to konieczne, jeśli właściwe 
organy ustanowiły już mechanizm 
kontroli.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przedłożeniem właściwym organom 
sprawozdania określone w niniejszym 
ustępie są oceniane przez weryfikatora 
i załącza się do nich oświadczenie 
weryfikacyjne wydane zgodnie z art. 8 i 9.

skreśla się

Or. en

Poprawka 948
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy kopalń są 
odpowiedzialni za spełnienie wymogów, 
o których mowa w ust. 2 i 3, w odniesieniu 
do zamkniętych kopalń. Państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
spełnienie wymogów, o których mowa 
w ust. 2 i 3, w odniesieniu do nieczynnych 
kopalń.

4. Operatorzy kopalń lub operatorzy 
aktywów są odpowiedzialni za spełnienie 
wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
w odniesieniu do zamkniętych kopalń. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za spełnienie wymogów, o których mowa 
w ust. 2 i 3, w odniesieniu do nieczynnych 
kopalń.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich kopalnie przeznaczone do zamknięcia są przenoszone 
do specjalnych przedsiębiorstw zarządzających ich aktywami.

Poprawka 949
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy kopalń są 
odpowiedzialni za spełnienie wymogów, 
o których mowa w ust. 2 i 3, w odniesieniu 
do zamkniętych kopalń. Państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
spełnienie wymogów, o których mowa 
w ust. 2 i 3, w odniesieniu do nieczynnych 
kopalń.

4. Operatorzy kopalń lub operatorzy 
aktywów są odpowiedzialni za spełnienie 
wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
w odniesieniu do zamkniętych kopalń. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za spełnienie wymogów, o których mowa 
w ust. 2 i 3, w odniesieniu do nieczynnych 
kopalń.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich kopalnie przeznaczone do zamknięcia są przenoszone 
do specjalnych przedsiębiorstw zarządzających tymi aktywami.

Poprawka 950
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli pomiar lub kwantyfikacja 
elementu wymienionego w załączniku VII 
nie wykazuje stężenia metanu 
przekraczającego 1 tonę metanu przez trzy 
kolejne lata, podmiot odpowiedzialny jest 
zwolniony z wymogów 2 i 3 w odniesieniu 
do tego elementu.

Or. en

Poprawka 951
Anna Zalewska
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w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli pomiar lub kwantyfikacja 
elementu wymienionego w załączniku VII 
nie wykazuje stężenia metanu 
przekraczającego 1 tonę metanu przez trzy 
kolejne lata, podmiot odpowiedzialny jest 
zwolniony z wymogów 2 i 3 w odniesieniu 
do tego elementu. 

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla.

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują do dnia ... [1 rok od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. plan ograniczania emisji 
w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla. Państwa 
członkowskie wdrażają go do dnia ... [2 
lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 953
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla.

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z zamkniętych i nieczynnych podziemnych 
kopalń węgla, których działalność 
zakończyła się od dnia... [20 lat przed datą 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 954
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla.

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z zamkniętych i nieczynnych podziemnych 
kopalń węgla, których działalność 
zakończyła się od dnia... [20 lat przed datą 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 955
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wykazu, o którym mowa Na podstawie wykazu, o którym mowa 
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w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla.

w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla, a operatorzy 
kopalń opracowują i wdrażają plan 
ograniczania emisji w celu zniwelowania 
emisji metanu z zamkniętych kopalń 
węgla.

Or. cs

Poprawka 956
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z nieczynnych kopalń węgla.

Na podstawie wykazu, o którym mowa 
w art. 25, państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają plan ograniczania 
emisji w celu zniwelowania emisji metanu 
z zamkniętych i nieczynnych kopalń 
węgla.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan ograniczania emisji przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [36 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. i zawiera on 
co najmniej elementy określone 
w załączniku VII część 4.

Plan ograniczania emisji przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [36 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., jeżeli 
pomiary przeprowadzone na podstawie 
art. 25 wykazały istotny wyciek metanu, 
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który można usunąć w opłacalny sposób, 
i zawiera on co najmniej elementy 
określone w załączniku VII część 4.

Or. en

Poprawka 958
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan ograniczania emisji przedkłada się 
właściwym organom do dnia... [36 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. i zawiera on 
co najmniej elementy określone 
w załączniku VII część 4.

Plan ograniczania emisji przedkłada się 
właściwym organom w ciągu 18 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i zawiera on co najmniej 
elementy określone w załączniku VII część 
4.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 1 stycznia 2030 r. zakazuje 
się uwalniania do atmosfery i spalania 
w pochodni w przypadku urządzeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 2, chyba że 
wykorzystywanie lub ograniczanie emisji 
jest technicznie niewykonalne lub stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
środowiskowego lub bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu. 
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 25, 
operatorzy kopalń lub państwa 
członkowskie udowadniają konieczność 

2. Od dnia 1 stycznia 2030 r. zakazuje 
się uwalniania do atmosfery i spalania 
w pochodni w przypadku urządzeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 2, chyba że 
wykorzystywanie lub ograniczanie emisji 
jest technicznie niewykonalne lub stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
środowiskowego lub bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności lub personelu. 
W takiej sytuacji, w ramach obowiązków 
sprawozdawczych określonych w art. 25, 
operatorzy kopalń lub państwa 
członkowskie udowadniają konieczność 
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podjęcia decyzji o uwalnianiu do atmosfery 
lub spalaniu w pochodni zamiast 
wykorzystania lub ograniczania emisji.

podjęcia decyzji o uwalnianiu do atmosfery 
lub spalaniu w pochodni zamiast 
wykorzystania lub ograniczania emisji.

W przypadku zamkniętych kopalń węgla:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Powinno być możliwe 
wychwytywanie metanu w drodze 
odgazowywania.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Mogą być nadal stosowane 
urządzenia do odgazowywania związane z 
bezpieczeństwem, np. osłony 
odpowietrzające.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie ma wpływu na 
wykorzystywanie gazu kopalnianego jako 
zasobu energetycznego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia dozwolone jest 
gromadzenie wód kopalnianych w celu 
ograniczenia emisji metanu.

Or. en

Poprawka 964
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Odstępstwo dla czynnych podziemnych 
kopalń węgla, które są ujęte w planie 

zamknięcia
1. Na zasadzie odstępstwa sekcja II nie ma 
zastosowania do podziemnych kopalń 
węgla, które są ujęte w planach 
zamknięcia i mają zakończyć działalność 
do 2037 r.
2. Bez uszczerbku dla obowiązków 
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krajowych w zakresie stosowania środków 
ograniczających emisje operatorzy kopalń 
węgla, o których mowa w ust. 1, są 
odpowiedzialni za wypełnianie 
obowiązków wynikających z sekcji III.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przygotować się na skuteczne ograniczanie emisji metanu po zamknięciu kopalni, 
kopalnie, które są ujęte w planie zamknięcia i które mają zakończyć działalność do 2037 r., 
powinny być traktowane tak samo jak zamknięte kopalnie. Operatorzy mogą następnie 
zainstalować urządzenia ograniczające emisje, które są odpowiednie także dla etapu 
powydobywczego.

Poprawka 965
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Odstępstwo dla czynnych podziemnych 
kopalń węgla, które są ujęte w planie 

zamknięcia
1. Na zasadzie odstępstwa sekcja II nie ma 
zastosowania do podziemnych kopalń 
węgla, które są ujęte w planach 
zamknięcia i mają zakończyć działalność 
do 2037 r.
2. Bez uszczerbku dla obowiązków 
krajowych w zakresie stosowania środków 
ograniczających emisje operatorzy kopalń 
węgla, o których mowa w ust. 1, są 
odpowiedzialni za wypełnianie 
obowiązków wynikających z sekcji III. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby przygotować się na skuteczne ograniczanie emisji metanu po zamknięciu kopalni, 
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kopalnie, które są ujęte w planie zamknięcia i które mają zakończyć swoją działalność do 
2037 r., powinny być traktowane tak samo jak zamknięte kopalnie. Operatorzy mogą 
następnie zainstalować urządzenia ograniczające emisje, które są odpowiednie także dla 
etapu powydobywczego.

Poprawka 966
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się
Wymogi dotyczące importerów

1.
Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego 
importu informacje określone 
w załączniku VIII.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
zmianę lub dodanie informacji, jakie mają 
przekazywać importerzy.
2.
Do dnia... [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie przekazują 
Komisji informacje przekazane im przez 
importerów.
Komisja udostępnia te informacje zgodnie 
z art. 28.
3.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja zbada 
stosowanie niniejszego artykułu, 
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uwzględniając w szczególności:
a) zgłaszanie dostępnych danych 
dotyczących emisji metanu, 
zgromadzonych w kontekście globalnego 
narzędzia monitorowania metanu, 
o którym mowa w art. 29;
b) analizę danych dotyczących emisji 
metanu przeprowadzoną przez IMEO;
c) informacje na temat monitorowania, 
raportowania, weryfikacji i środków 
ograniczających emisje stosowanych przez 
operatorów zlokalizowanych poza Unią i 
od których importuje się energię do Unii; 
oraz
d) bezpieczeństwo dostaw i wpływ na 
równe warunki działania w przypadku 
ewentualnych dodatkowych obowiązków, 
w tym obowiązkowych środków, takich jak 
normy lub cele w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.
W stosownych przypadkach i na podstawie 
dowodów niezbędnych do zapewnienia 
pełnej zgodności z mającymi zastosowanie 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii 
Komisja proponuje zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu zaostrzenia 
wymogów mających zastosowanie do 
importerów, aby zapewnić porównywalny 
poziom skuteczności w odniesieniu do 
pomiaru, raportowania i weryfikacji 
emisji metanu związanych z energią oraz 
ograniczania tych emisji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1



PE737.463v01-00 126/221 AM\1265657PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [9 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r., a następnie do dnia 31 
grudnia każdego roku importerzy 
przekazują właściwym organom państwa 
członkowskiego importu informacje 
określone w załączniku VIII.

skreśla się

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
zmianę lub dodanie informacji, jakie mają 
przekazywać importerzy.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska zaspokaja 80–90 % swojego popytu na surową ropę naftową i gaz ziemny z 
importu. Zakres prawa UE nie obejmuje państw trzecich będących producentami, łącznie z 
obowiązkiem pomiaru i zgłaszania emisji metanu. Obowiązek przekazywania danych dla 
importujących przedsiębiorstw z UE rodzi trudności w przypadku źródeł importu, do których 
zastosowanie mają ramy prawne różniące się od ram prawnych UE, a importer nie może 
uzyskać koniecznych informacji. Jako że ustęp ten skutkowałby poważnymi problemami 
związanymi z bezpieczeństwem dostaw, proponujemy jego skreślenie.

Poprawka 968
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego importu 
informacje określone w załączniku VIII.

Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego importu 
informacje określone w załączniku VIII.

W przypadku gdy importerzy nie przekażą 
informacji ustanowionych w załączniku 
VIII, wykazują właściwym organom 
państwa członkowskiego importu, że 
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podjęte zostały wszystkie rozsądne wysiłki 
w celu uzyskania informacji.

Or. en

Poprawka 969
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego importu 
informacje określone w załączniku VIII.

Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego importu 
informacje określone w załączniku VIII.

W przypadku gdy importerzy nie przekażą 
informacji ustanowionych w załączniku 
VIII, wykazują właściwym organom 
państwa członkowskiego importu, że 
podjęte zostały wszystkie rozsądne wysiłki 
w celu uzyskania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 970
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia... [9 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego importu 
informacje określone w załączniku VIII.

Do dnia... [12 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r., 
a następnie do dnia 31 grudnia każdego 
roku importerzy przekazują właściwym 
organom dowolnego państwa 
członkowskiego importującego gaz ziemny 
informacje określone w art. 12 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia oraz do dnia... 
[24 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. informacje 
wymagane w art. 12 ust. 3.

Or. en

Poprawka 971
Patrizia Toia, Jens Geier, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy importerzy nie przekażą 
informacji ustanowionych w załączniku 
VIII z powodu braku współpracy ze strony 
innych kontrahentów, wykazują 
właściwym organom państwa 
członkowskiego importu, że podjęte 
zostały wszystkie rozsądne wysiłki w celu 
uzyskania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy importerzy nie przekażą 
informacji ustanowionych w załączniku 
VIII, wykazują właściwym organom 
państwa członkowskiego importu, że 
podjęte zostały wszystkie wysiłki w celu 
uzyskania informacji.

Or. en

Poprawka 973
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 31 
w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia poprzez zmianę lub 
dodanie informacji, jakie mają 
przekazywać importerzy.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 31 
w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia poprzez zmianę lub 
dodanie informacji, jakie mają 
przekazywać importerzy, aby uzyskać 
pełny obraz poziomów zanieczyszczenia 
metanem importowanego gazu, ropy 
naftowej i węgla oraz zgodnie z 
obowiązkami dotyczącymi łańcucha 
wartości ustanowionymi w [dyrektywa w 
sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju].

Or. en
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Poprawka 974
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdego roku importerzy 
przekazują właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
import, sprawozdanie z 
wyszczególnieniem informacji na temat 
środków mających na celu zmniejszenie 
emisji metanu:
a) podjętych na wcześniejszym etapie 
przez producentów ropy naftowej i gazu 
zimnego, a także przez operatorów 
systemów gromadzenia i przetwarzania 
gazu ziemnego, systemów przesyłu i 
terminali skroplonego gazu ziemnego, w 
tym co najmniej:
(i) bezpośrednie pomiary emisji metanu 
na poziomie zakładu, przeprowadzone z 
dostawcą usług zgodnych z normą ISO 
17025, w ostatnim dostępnym okresie 
roku kalendarzowego, w tym: dane dla 
szczegółowego, indywidualnego typu 
źródła emisji oraz szczegółowe informacje 
na temat metodyk określania ilościowego 
zastosowanych do pomiaru emisji 
metanu;
(ii) badania i programy wykrywania 
nieszczelności i naprawy w ciągu 
ostatnich dwóch lat kalendarzowych 
zgodnie z normą ISO 14064;
(iii) informacje na temat wszystkich 
przypadków uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni w ciągu ostatnich 
dwóch lat kalendarzowych;
b) podjętych przez producentów węgla z 
podziemnych kopalń węgla, w tym co 
najmniej:
(i) dane na temat emisji metanu na 
poziomie źródła zmierzonych dla emisji 
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metanu z powietrza wentylacyjnego, 
obliczonych i określonych ilościowo 
zgodnie z metodyką opisaną w części 1 
załącznika V;
(ii) objętość metanu uwolnionego do 
atmosfery lub spalonego w pochodni, 
obliczona w każdym zakładzie 
produkcyjnym w ciągu ostatnich 2 lat 
kalendarzowych;
(iii) plany ograniczania uwalniania do 
atmosfery i spalania w pochodni 
obowiązujące w zakładzie produkcyjnym.
Do celów niniejszego akapitu importerzy 
przedstawiają wymagane informacje 
właściwym organom w odniesieniu do 
każdego zakładu, z którego ma miejsce 
import do UE.

Or. en

Poprawka 975
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdego roku importerzy 
przekazują właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
import, sprawozdanie z 
wyszczególnieniem informacji na temat 
środków mających na celu zmniejszenie 
emisji metanu:
a) podjętych na wcześniejszym etapie 
przez producentów ropy naftowej i gazu 
zimnego, a także przez operatorów 
systemów gromadzenia i przetwarzania 
gazu ziemnego, systemów przesyłu i 
terminali skroplonego gazu ziemnego, w 
tym co najmniej:
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(i) bezpośrednie pomiary emisji metanu 
na poziomie zakładu, przeprowadzone z 
dostawcą usług zgodnych z normą ISO 
17025, w ostatnim dostępnym okresie 
roku kalendarzowego, w tym: dane dla 
szczegółowego, indywidualnego typu 
źródła emisji oraz szczegółowe informacje 
na temat metodyk określania ilościowego 
zastosowanych do pomiaru emisji 
metanu;
(ii) badania i programy wykrywania 
nieszczelności i naprawy w ciągu 
ostatnich dwóch lat kalendarzowych 
zgodnie z normą ISO 14064;
(iii) informacje na temat wszystkich 
przypadków uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni w ciągu ostatnich 
dwóch lat kalendarzowych;
b) podjętych przez producentów węgla z 
podziemnych kopalń węgla, w tym co 
najmniej:
(i) dane na temat emisji metanu na 
poziomie źródła zmierzonych dla emisji 
metanu z powietrza wentylacyjnego, 
obliczonych i określonych ilościowo 
zgodnie z metodyką opisaną w części 1 
załącznika V;
(ii) objętość metanu uwolnionego do 
atmosfery lub spalonego w pochodni, 
obliczona w każdym zakładzie 
produkcyjnym w ciągu ostatnich 2 lat 
kalendarzowych;
(iii) plany ograniczania uwalniania do 
atmosfery i spalania w pochodni 
obowiązujące w zakładzie produkcyjnym.
Importerzy przedstawiają wymagane 
informacje właściwym organom w 
odniesieniu do każdego zakładu, z którego 
ma miejsce import do UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równych warunków działania dla producentów z Unii, 
którzy podlegają podstawowym wymogom rozporządzenia, oraz producentów z państw 
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trzecich. Należy istotnie zwiększyć obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do 
importerów i powiązane kary.

Poprawka 976
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1a, dołączona jest ocena zgodności 
środków i informacji wskazanych w 
sprawozdaniu z odpowiednimi normami 
ISO (co najmniej ISO 17025, ISO 14064), 
przeprowadzona przez niezależną 
jednostkę certyfikującą lub weryfikującą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równych warunków działania dla producentów z Unii, 
którzy podlegają wymogom rozporządzenia, oraz producentów z państw trzecich. Należy 
istotnie zwiększyć obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do importerów i 
powiązane kary.

Poprawka 977
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1a, dołączona jest ocena zgodności 
środków i informacji wskazanych w 
sprawozdaniu z odpowiednimi normami 
ISO (co najmniej ISO 17025, ISO 14064), 
przeprowadzona przez niezależną 
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jednostkę certyfikującą lub weryfikującą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równych warunków działania dla producentów z Unii, 
którzy podlegają wymogom rozporządzenia, oraz producentów z państw trzecich. Należy 
istotnie zwiększyć obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do importerów i 
powiązane kary.

Poprawka 978
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia... [12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r., a następnie do dnia 30 
czerwca każdego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje przekazane im przez 
importerów.

skreśla się

Komisja udostępnia te informacje zgodnie 
z art. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska zaspokaja 80–90 % swojego popytu na surową ropę naftową i gaz ziemny z 
importu. Zakres prawa UE nie obejmuje państw trzecich będących producentami, łącznie z 
obowiązkiem pomiaru i zgłaszania emisji metanu. Obowiązek przekazywania danych dla 
importujących przedsiębiorstw z UE rodzi trudności w przypadku źródeł importu, do których 
zastosowanie mają ramy prawne różniące się od ram prawnych UE, a importer nie może 
uzyskać koniecznych informacji. Jako że ustęp ten skutkowałby poważnymi problemami 
związanymi z bezpieczeństwem dostaw, proponujemy jego skreślenie.

Poprawka 979
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udostępnia te informacje zgodnie 
z art. 28.

Komisja udostępnia te informacje zgodnie 
z art. 28 i przekazuje je właściwym 
organom.

Or. en

Poprawka 980
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Od dnia 1 stycznia 2025 r. 
importerzy węgla, ropy naftowej i gazu lub 
produktów pochodnych zapewniają 
zgodność z wymogami dotyczącymi 
pomiaru, raportowania i weryfikacji, 
wykrywania nieszczelności i naprawy oraz 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni ustanowionymi w rozdziałach 3 
i 4 niniejszego rozporządzenia lub w 
przeciwnym wypadku spełniają wymogi 
dla odstępstw ustanowione w ust. 2b.

Or. en

Poprawka 981
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Importerzy, którzy wykazują 
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wdrożenie środków uznawanych za 
porównywalne pod względem skuteczności 
lub przekazują gwarancje pochodzenia z 
krajów uznawanych za równoważne pod 
względem regulacyjnym, podlegają 
odstępstwu od ust. 2a, zgodnie z ust. 2c.

Or. en

Poprawka 982
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku gdy importerzy 
ubiegają się o odstępstwo, o którym mowa 
w ust. 2b, powiadamiają o tym Komisję i 
przekazują wszystkie wymagane 
informacje. Komisja ocenia zastosowanie 
odstępstwa, biorąc pod uwagę:
a) skuteczność środków lub wymogów 
regulacyjnych w porównaniu z mającymi 
zastosowanie w Unii;
b) dokładność danych przekazanych przez 
importerów; oraz
c) kary za brak zgodności i skuteczność 
egzekwowania w odpowiednich 
jurysdykcjach, które mają być uznawane 
za równoważne pod względem 
regulacyjnym.

Or. en

Poprawka 983
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia o warunki i 
procedury dla importerów ubiegających 
się o odstępstwo oraz wymogi dotyczące 
dowodów i inne wymogi w celu wykazania 
porównywalnej skuteczności i 
równoważności pod względem 
regulacyjnym w odniesieniu do pomiaru, 
raportowania i weryfikacji emisji metanu 
w sektorze energetycznym oraz 
ograniczania tych emisji.

Or. en

Poprawka 984
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Państwa członkowskie zapewniają, 
by importerzy, którzy wprowadzają na 
rynek węgiel, ropę naftową i gaz lub 
produkty pochodne, spełniali wymogi 
niniejszego artykułu na ich terytorium, 
oraz ustanawiają progresywne kary za 
naruszenia, w tym zawieszenie pozwolenia 
na wprowadzanie na rynek ropy naftowej, 
gazu i węgla zgodnie z art. 30, z 
uwzględnieniem potrzeby skutecznego 
odstraszania od naruszeń.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 27 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub 
wcześniej, jeżeli Komisja uzna, że 
dostępne są wystarczające dowody, 
Komisja zbada stosowanie niniejszego 
artykułu, uwzględniając w szczególności:

skreśla się

a) zgłaszanie dostępnych danych 
dotyczących emisji metanu, 
zgromadzonych w kontekście globalnego 
narzędzia monitorowania metanu, 
o którym mowa w art. 29;
b) analizę danych dotyczących emisji 
metanu przeprowadzoną przez IMEO;
c) informacje na temat monitorowania, 
raportowania, weryfikacji i środków 
ograniczających emisje stosowanych przez 
operatorów zlokalizowanych poza Unią i 
od których importuje się energię do Unii; 
oraz
d) bezpieczeństwo dostaw i wpływ na 
równe warunki działania w przypadku 
ewentualnych dodatkowych obowiązków, 
w tym obowiązkowych środków, takich jak 
normy lub cele w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.
W stosownych przypadkach i na podstawie 
dowodów niezbędnych do zapewnienia 
pełnej zgodności z mającymi zastosowanie 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii 
Komisja proponuje zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu zaostrzenia 
wymogów mających zastosowanie do 
importerów, aby zapewnić porównywalny 
poziom skuteczności w odniesieniu do 
pomiaru, raportowania i weryfikacji 
emisji metanu związanych z energią oraz 
ograniczania tych emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponujemy przeniesienie tego ustępu do art. 33.

Poprawka 986
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja zbada 
stosowanie niniejszego artykułu, 
uwzględniając w szczególności:

skreśla się

a) zgłaszanie dostępnych danych 
dotyczących emisji metanu, 
zgromadzonych w kontekście globalnego 
narzędzia monitorowania metanu, 
o którym mowa w art. 29;
b) analizę danych dotyczących emisji 
metanu przeprowadzoną przez IMEO;
c) informacje na temat monitorowania, 
raportowania, weryfikacji i środków 
ograniczających emisje stosowanych przez 
operatorów zlokalizowanych poza Unią i 
od których importuje się energię do Unii; 
oraz
d) bezpieczeństwo dostaw i wpływ na 
równe warunki działania w przypadku 
ewentualnych dodatkowych obowiązków, 
w tym obowiązkowych środków, takich jak 
normy lub cele w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.

Or. en

Poprawka 987
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja zbada 
stosowanie niniejszego artykułu, 
uwzględniając w szczególności:

Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja 
przedstawi wniosek dotyczący instrumentu 
ustawodawczego ustanawiającego normę 
wydajności dotyczącą intensywności 
emisji metanu na poziomie 0,2 % 
względem wszystkich importów gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz 
proporcjonalną normę dla importu węgla, 
uwzględniając w szczególności:

Or. en

Poprawka 988
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja zbada 
stosowanie niniejszego artykułu, 
uwzględniając w szczególności:

Do dnia 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej, 
jeżeli Komisja uzna, że dostępne są 
wystarczające dowody, Komisja ustanowi 
normę wydajności dotyczącą maksymalnej 
intensywności emisji metanu względem 
wszystkich importów gazu ziemnego i ropy 
naftowej, uwzględniając w szczególności:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) bezpieczeństwo dostaw i wpływ na 
równe warunki działania w przypadku 
ewentualnych dodatkowych obowiązków, 
w tym obowiązkowych środków, takich jak 
normy lub cele w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.

d) bezpieczeństwo dostaw zgodnie z 
bieżącą sytuacją, z uwzględnieniem 
odpowiednich przepisów takich jak 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 
dnia 25 października 2017 r. dotyczące 
środków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (tekst 
mający znaczenie dla EOG).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) poziom techniczny i możliwość 
wsparcia technologicznego;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wpływ na równe warunki działania 
w przypadku ewentualnych dodatkowych 
obowiązków, w tym obowiązkowych 
środków, takich jak normy lub cele 
w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.

Or. en
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Poprawka 992
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i na podstawie 
dowodów niezbędnych do zapewnienia 
pełnej zgodności z mającymi zastosowanie 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii 
Komisja proponuje zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu zaostrzenia 
wymogów mających zastosowanie do 
importerów, aby zapewnić porównywalny 
poziom skuteczności w odniesieniu do 
pomiaru, raportowania i weryfikacji 
emisji metanu związanych z energią oraz 
ograniczania tych emisji.

W stosownych przypadkach i na podstawie 
dowodów niezbędnych do zapewnienia 
pełnej zgodności zarówno z mającymi 
zastosowanie zobowiązaniami 
międzynarodowymi Unii, w szczególności 
jej długoterminowym celem w zakresie 
temperatury ustanowionym w art. 2 ust. 1 
lit. a) porozumienia paryskiego, jak i 
celami, o których mowa w art. 1, 1a i 1b, 
Komisja proponuje zmiany niniejszego 
artykułu zgodnie z art. 33 w celu 
zaostrzenia wymogów mających 
zastosowanie do importerów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i na podstawie 
dowodów niezbędnych do zapewnienia 
pełnej zgodności z mającymi zastosowanie 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii 
Komisja proponuje zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu zaostrzenia 
wymogów mających zastosowanie do 
importerów, aby zapewnić porównywalny 
poziom skuteczności w odniesieniu do 
pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji 
metanu związanych z energią oraz 
ograniczania tych emisji.

Do dnia... [36 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja, za pomocą aktów delegowanych, 
zaostrza wymogi mające zastosowanie do 
importerów, aby zapewnić porównywalny 
poziom skuteczności w odniesieniu do 
pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji 
metanu związanych z energią oraz 
ograniczania tych emisji. Takie akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 31.

Or. en
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Uzasadnienie

Unia jest uzależniona od przywozu, aby zaspokoić 70 % zapotrzebowania na węgiel 
kamienny, 97 % zapotrzebowania na ropę naftową i 90 % zapotrzebowania na gaz ziemny. 
Należy zatem rozszerzyć zakres w przyszłości, aby zapewnić równoważne przepisy dla 
importerów w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji, wykrywania 
nieszczelności i naprawy, uwalniania do atmosfery oraz spalania w pochodni itd. W 
stosownych przypadkach importerzy mogą polegać na alternatywnych środkach 
porównywalnych pod względem skuteczności lub w przypadku osiągnięcia przez kraj 
równoważności pod względem regulacyjnym w ramach procesu zatwierdzania zarządzanego 
przez Komisję. Taka elastyczność może rozwiązać problemy dotyczące zgodności z WTO.

Poprawka 994
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2a. Do celów wypełniania 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, 
importer może być reprezentowany przez 
przedstawiciela. W przypadku gdy 
importer nie posiada siedziby na obszarze 
celnym Unii, powołanie przedstawiciela 
jest obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 995
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
postępy w ograniczaniu emisji metanu w 
sektorze energetycznym nie są 
wystarczające, przeprowadzi ocenę 
skutków dotyczącą uzależnienia przywozu 
paliw kopalnych do Unii od zgodności z 
unijnymi przepisami w sprawie 
monitorowania, raportowania i 
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weryfikacji, wykrywania nieszczelności i 
naprawy oraz uwalniania do atmosfery i 
spalania w pochodni mającymi 
zastosowanie w całym łańcuchu produkcji 
i dostaw, a także przedstawi wnioski 
dotyczące dalszych działań.

Or. cs

Poprawka 996
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do celów wypełniania 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, 
importer może być reprezentowany przez 
przedstawiciela. W przypadku gdy 
importer nie posiada siedziby na obszarze 
celnym Unii, powołanie przedstawiciela 
jest obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy ustęp jest wymagany, aby umożliwić importerom nieposiadającym siedziby w Unii 
spełnienie wymogów dotyczących raportowania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do wykonywania obowiązków 
wymienionych w ust. 1 importer może 
wykorzystywać przedstawiciela; jeśli 
jednak importer nie ma siedziby na 
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obszarze celnym Unii, powołanie 
przedstawiciela jest obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 998
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Szczególne wymogi dotyczące importerów
1. Wymogi dotyczące pomiaru, 
raportowania i weryfikacji, wykrywania 
nieszczelności i naprawy oraz uwalniania 
do atmosfery i spalania w pochodni 
ustanowione w rozdziałach 3 i 4 mają 
zastosowanie do całego łańcucha 
wartości, od punktu produkcji do 
ostatecznej dystrybucji zgodnie z 
[dyrektywa w sprawie należytej 
staranności przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju]. Importerzy 
ropy naftowej, gazu i węgla lub produktów 
pochodnych zapewniają zgodność 
wszystkich importowanych produktów ze 
środkami ustanowionymi w rozdziałach 3 
i 4.
2. Importerzy z krajów równoważnych pod 
względem regulacyjnym i z gwarancją 
pochodzenia podlegają odstępstwu od ust. 
1.
3. Odstępstw udziela Komisja po złożeniu 
wniosku przez importera i 
przeprowadzeniu przez Komisję oceny 
zastosowania i czasu obowiązywania 
odstępstwa, z uwzględnieniem 
skuteczności środków w zakresie 
monitorowania i ograniczania emisji 
metanu z segmentów łańcucha dostaw 
związanych z importem, w porównaniu ze 
środkami mającymi zastosowanie w Unii, 
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a także zgodności i egzekwowania.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 
31 w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez ustanowienie 
procedur wnioskowania o odstępstwo oraz 
szczególnych wymogów dotyczących 
wykazywania równoważności pod 
względem regulacyjnym, w tym 
ustanowienie koniecznej roli IMEO, aby 
zapewnić kontrolę jakości w procesie 
certyfikacji.
4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
importerzy wprowadzający na rynek ropę 
naftową i gaz lub produkty pochodne na 
ich terytorium spełniali przepisy 
niniejszego artykułu, oraz ustanawiają 
progresywne kary za naruszenia, z 
uwzględnieniem potrzeby skutecznego 
odstraszania.
5. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przeprowadzają regularne 
kontrole w celu zweryfikowania zgodności 
z niniejszym artykułem w drodze kontroli 
dokumentacji i niezależnych weryfikacji 
przez strony trzecie w powiązaniu z 
innymi metodami takimi jak optyczne 
obrazowanie gazów.
6. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 
31 w celu określenia szczegółowych 
elementów mechanizmu egzekwowania i 
jego działania.

Or. en

Poprawka 999
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
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Importerzy
1. Operatorzy eksportujący ropę naftową i 
gaz do UE wykazują, że: 
 a) prowadzą monitorowanie i 
raportowanie zgodnie z art. 12; 
 b) podejmują wszelkie dostępne im 
działania w celu zapobieżenia emisjom 
metanu i ich zminimalizowania w ramach 
prowadzonej działalności zgodnie z art. 
13; 
c) stosują program wykrywania 
nieszczelności i naprawy zgodnie z art. 
14; 
d) stosują ograniczenia dotyczące 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni zgodnie z art. 15; 
e) podejmują wszelkie dostępne im 
działania w celu zapobieżenia emisjom 
metanu i ich zminimalizowania w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności w 
dążeniu do osiągnięcia celu intensywności 
emisji metanu na poziomie znacznie 
poniżej 0,2 %. 
2. Importerzy ropy naftowej, gazu i węgla 
przestrzegają środków mających 
zastosowanie do operatorów i operatorów 
kopalń ustanowionych w rozdziałach 3 i 4.
3. Importerzy, którzy mogą wykazać 
alternatywne środki równoważne pod 
względem skuteczności lub działania w 
jurysdykcjach równoważnych pod 
względem regulacyjnym, kwalifikują się 
do odstępstwa po zatwierdzeniu przez 
Komisję.
4. Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 31 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia o kryteria 
kwalifikowalności. wymogi dotyczące 
materiału dowodowego i warunki 
odstępstwa zgodnie z ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Norma intensywności emisji zaproponowana dla art. 13 ma zastosowanie także do 
importowanego gazu. Oznacza to, że norma obejmuje cały gaz zużywany w UE, zarówno 
produkowany lokalnie, jak i importowany. Można to osiągnąć przez nałożenie na wszystkich 
unijnych dostawców gazu obowiązku zakupu gazu o intensywności emisji wynoszącej nie 
więcej niż 0,2 %.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zawierającą informacje 
przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5.

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zorganizowaną co najmniej 
według krajów, przedsiębiorstw oraz ilości 
importowanego gazu, węgla i ropy 
naftowej, zawierającą informacje 
przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5.

Or. en

Poprawka 1001
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zawierającą informacje 

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zawierającą informacje 
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przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5.

przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5 
oraz określającą kraje, przedsiębiorstwa i 
ilości importowanego gazu, węgla i ropy 
naftowej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zawierającą informacje 
przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5.

1. Do dnia... [18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. Komisja tworzy 
i zaczyna prowadzić bazę danych 
zapewniających przejrzystość w zakresie 
emisji metanu, zorganizowaną według 
krajów, przedsiębiorstw oraz ilości 
importowanego gazu, węgla i ropy 
naftowej, zawierającą informacje 
przedłożone Komisji na podstawie art. 27 
i art. 12 ust. 11, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 4, 
art. 20 ust. 7, art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 5.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oprócz informacji, o których 
mowa w ust. 1, wspomniana baza danych 
zawiera następujące informacje:

skreśla się
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a) wykaz państw, w których produkowana 
jest energia pochodząca z paliw kopalnych 
eksportowana do Unii;
b) w odniesieniu do każdego państwa, 
o którym mowa w lit. a), informacje 
dotyczące następujących kwestii:
i) czy państwo wdrożyło obowiązkowe 
środki regulacyjne dotyczące emisji 
metanu związanych z energią, obejmujące 
elementy określone w niniejszym 
rozporządzeniu dotyczące pomiaru, 
raportowania i weryfikacji oraz 
ograniczania emisji metanu związanych 
z energią;
(ii) czy państwo podpisało porozumienie 
klimatyczne z Paryża;
(iii) w stosownych przypadkach, czy 
państwo dostarcza krajowe wykazy 
zgodnie z wymogami określonymi 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
(iv) czy krajowe wykazy przedłożone na 
podstawie Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
obejmują, w stosownych przypadkach, 
raportowanie poziomu 3 w zakresie emisji 
metanu związanych z energią;
(v) ilość emisji metanu związanych 
z energią zgodnie z krajowymi wykazami 
przedłożonymi, w stosownych 
przypadkach, na podstawie Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu oraz to, czy dane 
zostały poddane niezależnej weryfikacji;
(vi) wykaz przedsiębiorstw eksportujących 
do Unii energię pochodzącą z paliw 
kopalnych;
(vii) wykaz importerów energii 
pochodzącej z paliw kopalnych do Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska zaspokaja 80–90 % swojego popytu na surową ropę naftową i gaz ziemny z 
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importu. Zakres prawa UE nie obejmuje państw trzecich będących producentami, łącznie z 
obowiązkiem pomiaru i zgłaszania emisji metanu. Obowiązek przekazywania danych dla 
importujących przedsiębiorstw z UE rodzi trudności w przypadku źródeł importu, do których 
zastosowanie mają ramy prawne różniące się od ram prawnych UE, a importer nie może 
uzyskać koniecznych informacji. Jako że ustęp ten skutkowałby poważnymi problemami 
związanymi z bezpieczeństwem dostaw, proponujemy jego skreślenie.

Poprawka 1004
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) czy państwo wdrożyło 
obowiązkowe środki regulacyjne dotyczące 
emisji metanu związanych z energią, 
obejmujące elementy określone 
w niniejszym rozporządzeniu dotyczące 
pomiaru, raportowania i weryfikacji oraz 
ograniczania emisji metanu związanych 
z energią;

(i) czy państwo wdrożyło 
obowiązkowe środki regulacyjne dotyczące 
emisji metanu związanych z energią, 
obejmujące elementy określone 
w niniejszym rozporządzeniu dotyczące 
pomiaru, raportowania i weryfikacji oraz 
ograniczania emisji metanu związanych 
z energią, a także czy środki te są 
wystarczające;

Or. cs

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b – punkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) czy państwo podpisało globalne 
zobowiązanie dotyczące metanu;

Or. en

Poprawka 1006
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b – punkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) czy państwo podpisało globalne 
zobowiązanie dotyczące metanu;

Or. en

Poprawka 1007
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie później niż do dnia... [12 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Komisja 
publikuje sprawozdanie oceniające 
wszystkie dostępne dane w celu 
ilościowego określenia emisji w całych 
poszczególnych łańcuchach dostaw gazu 
zużywanego w Unii, jako wartości 
procentowej dostarczanego gazu, w tym 
do importu, z punktu produkcji do punktu 
zużycia.

Or. en

Poprawka 1008
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Komisja 
ustanawia globalne narzędzie 
monitorowania metanu na podstawie 

Do dnia [dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Komisja 
ustanawia globalne narzędzie 
monitorowania metanu na podstawie 
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danych satelitarnych i wkładu ze strony 
kilku certyfikowanych dostawców danych 
i usług, w tym komponentu Copernicus 
unijnego programu kosmicznego.

danych satelitarnych i wkładu ze strony 
kilku certyfikowanych dostawców danych 
i usług, w tym komponentu Copernicus 
unijnego programu kosmicznego oraz 
Europejskiej Agencji Środowiska.

Or. en

Poprawka 1009
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 
nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i propagowania 
działań zaradczych.

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 
nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i, w razie 
potrzeby, oferuje wsparcie techniczne dla 
zapewnienia szybkich działań zaradczych. 
Ostrzeżenie jest publikowane i powiązane 
z działaniami następczymi na stronie 
internetowej Komisji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 
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nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i propagowania 
działań zaradczych.

nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i propagowania 
działań zaradczych. W razie potrzeby 
oferuje wsparcie techniczne w celu 
zapewnienia szybkich działań zaradczych.

Or. en

Poprawka 1011
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 
nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i propagowania 
działań zaradczych.

2. Narzędzie to stanowi podstawę 
dwustronnych dialogów prowadzonych 
przez Komisję w sprawie polityki 
i środków w zakresie emisji metanu. 
W przypadku gdy narzędzie zidentyfikuje 
nowe poważne źródło emisji, Komisja 
ostrzega odpowiednie państwo w celu 
zwiększania świadomości i, w razie 
potrzeby, oferuje wsparcie techniczne w 
celu zapewnienia szybkich działań 
zaradczych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
przyjmują wszelkie środki niezbędne do 

1. Państwa członkowskie:
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zapewnienia ich stosowania.

Or. en

Poprawka 1013
Günther Sidl, Maria Arena, Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
przyjmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich stosowania.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
przyjmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich stosowania, w tym zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanawiają przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadkach 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie 
środki niezbędne do zapewnienia ich 
stosowania;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gwarantują, by krajowe organy 
regulacyjne miały odpowiedni dostęp do 
danych na temat emisji metanu, najlepiej 
bezpośredni nieograniczony dostęp do 
wszystkich danych zgłaszanych IMEO lub 
co najmniej do wszystkich danych 
dotyczących podmiotów objętych ich 
zakresem odpowiedzialności. W ramach 
takiego dostępu dane muszą być 
identyfikowalne, wiarygodne, 
przypisywane do scenariuszy emisji, 
przepływów i podmiotów, spójne w 
wymiarze międzynarodowym oraz 
terminowe.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i mogą 
obejmować:

Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające, 
ogólnounijne oraz porównywalne i mogą 
obejmować:

Or. en

Poprawka 1017
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i mogą 
obejmować:

Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i obejmują:

Or. en

Poprawka 1018
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i mogą 
obejmować:

Przewidziane kary muszą być skuteczne i 
proporcjonalne i mogą obejmować:

Or. en

Poprawka 1019
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) grzywny proporcjonalne do szkód 
w środowisku, obliczanie wysokości tych 
grzywien w taki sposób, aby mieć 
pewność, że skutecznie pozbawią one 
osoby odpowiedzialne korzyści 
gospodarczych osiągniętych w wyniku 
popełnionych przez nie naruszeń oraz 
stopniowe zwiększanie wysokości tych 
grzywien w przypadku powtarzających się 
poważnych naruszeń;

a) grzywny proporcjonalne do szkód 
w środowisku oraz wpływu na 
bezpieczeństwo ludzi i zdrowie publiczne, 
obliczanie wysokości tych grzywien w taki 
sposób, aby mieć pewność, że skutecznie 
pozbawią one osoby odpowiedzialne 
korzyści gospodarczych osiągniętych 
w wyniku popełnionych przez nie naruszeń 
oraz stopniowe zwiększanie wysokości 
tych grzywien w przypadku 
powtarzających się lub wielokrotnych 
naruszeń;

Or. en
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Poprawka 1020
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) grzywny proporcjonalne do szkód 
w środowisku, obliczanie wysokości tych 
grzywien w taki sposób, aby mieć 
pewność, że skutecznie pozbawią one 
osoby odpowiedzialne korzyści 
gospodarczych osiągniętych w wyniku 
popełnionych przez nie naruszeń oraz 
stopniowe zwiększanie wysokości tych 
grzywien w przypadku powtarzających się 
poważnych naruszeń;

a) grzywny proporcjonalne do szkód 
w środowisku, obliczanie wysokości tych 
grzywien w taki sposób, aby mieć 
pewność, że skutecznie pozbawią one 
osoby odpowiedzialne korzyści 
gospodarczych osiągniętych w wyniku 
popełnionych przez nie naruszeń oraz 
stopniowe zwiększanie wysokości tych 
grzywien w przypadku powtarzających się 
lub wielokrotnych naruszeń;

Or. en

Poprawka 1021
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) okresowe kary pieniężne służące 
skłonieniu operatorów do zaprzestania 
naruszeń, zastosowania się do decyzji 
nakazującej przedsięwzięcie działań 
zaradczych lub środków naprawczych, do 
dostarczenia informacji lub poddania się 
kontroli, stosownie do przypadku.

b) okresowe kary pieniężne służące 
skłonieniu operatorów do zaprzestania 
naruszeń, zastosowania się do decyzji 
nakazującej przedsięwzięcie działań 
zaradczych lub środków naprawczych, do 
dostarczenia informacji lub poddania się 
kontroli, stosownie do przypadku; oraz

Or. en

Poprawka 1022
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zawieszenie pozwolenia na 
wprowadzanie na rynek ropy naftowej, 
gazu i węgla.

Or. en

Poprawka 1023
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zawieszenie pozwolenia na 
wprowadzanie na rynek ropy naftowej, 
gazu i węgla.

Or. en

Poprawka 1024
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [3 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [12 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Or. en
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Poprawka 1025
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [3 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [12 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Or. en

Poprawka 1026
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [3 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
przepisy dotyczące kar do dnia... [12 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Ponadto 
państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach mających wpływ 
na te przepisy.

Or. en

Poprawka 1027
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Karze podlegają co najmniej 
następujące naruszenia:

skreśla się

a) nieudzielenie właściwym organom lub 
weryfikatorom przez operatorów lub 
operatorów kopalń pomocy 
umożliwiającej lub ułatwiającej im 
wykonywanie zadań zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;
b) niewykonanie przez operatorów lub 
operatorów kopalń działań określonych 
w sprawozdaniu z kontroli, o którym 
mowa w art. 6;
c) nieprzedstawienie przez operatorów lub 
operatorów kopalń raportów na temat 
wielkości emisji metanu wymaganych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, w tym 
oświadczenia weryfikacyjnego wydanego 
przez niezależnych weryfikatorów zgodnie 
z art. 8 i 9;
d) nieprzeprowadzenie przez operatorów 
badania mającego na celu wykrywanie 
nieszczelności i naprawę zgodnie z art. 14;
e) zaniedbania ze strony operatorów 
w zakresie naprawy lub wymiany 
elementów, ciągłych badań elementów 
i rejestrowania nieszczelności zgodnie 
z art. 14;
f) nieprzedłożenie przez operatorów 
raportu zgodnie z art. 14;
g) uwalnianie do atmosfery lub spalanie 
gazu w pochodni przez operatorów lub 
operatorów kopalń poza sytuacjami 
przewidzianymi w art. 15, 22 i 26, 
stosownie do przypadku;
h) rutynowe spalanie gazu w pochodni 
przez operatorów;
i) niewykazanie przez operatorów lub 
operatorów kopalń konieczności podjęcia 
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decyzji o uwalnianiu do atmosfery zamiast 
spalania w pochodni oraz niewykazanie 
konieczności podjęcia decyzji o spalaniu 
w pochodni zamiast ponownego 
zatłoczenia metanu, wykorzystania go na 
miejscu albo wysłania na rynek, 
w przypadku operatorów, lub 
wykorzystania bądź ograniczania emisji, 
w przypadku operatorów kopalń, zgodnie 
z art. 15, 22 i 26;
j) niepowiadomienie przez operatorów lub 
operatorów kopalń o przypadkach 
uwolnienia do atmosfery i spalaniu 
w pochodni lub niezgłoszenie takich 
przypadków zgodnie z art. 16, 23 i 26, 
stosownie do przypadku;
k) korzystanie z urządzeń do spalania 
odpadów petrochemicznych lub urządzeń 
do spalania z naruszeniem wymogów 
ustanowionych w art. 17;
l) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z art. 27 
i załącznikiem VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że zaproponowany przepis jest nadmiernie szczegółowy, w związku z czym 
zalecamy jego skreślenie. Uważamy, że zamiast tego wystarczające jest stosowanie art. 30 
ust. 1 proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 1028
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) brak przedłożenia przez operatora 
lub przedsiębiorstwo raportu dotyczącego 
emisji metanu zgodnie z art. 12;

Or. cs
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Poprawka 1029
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z art. 27 
i załącznikiem VIII.

l) nieprzestrzeganie przez 
importerów rozdziałów 3 i 4.

Or. en

Poprawka 1030
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) niezapewnianie przez importerów 
monitorowania i raportowania, 
wykrywania nieszczelności i naprawy oraz 
poszanowania zakazu rutynowego 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni, zgodnie z art. 27.

Or. en

Poprawka 1031
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z art. 27 
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ust. 1a (nowy);

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) niezapewnianie przez importerów 
monitorowania i raportowania, 
wykrywania nieszczelności i naprawy oraz 
poszanowania zakazu rutynowego 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni, zgodnie z art. 27a;

Or. en

Poprawka 1033
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) niezapewnianie przez importerów 
monitorowania i raportowania, 
wykrywania nieszczelności i naprawy oraz 
poszanowania ograniczeń dotyczących 
uwalniania do atmosfery i spalania w 
pochodni, zgodnie z art. 27 (nowy).

Or. en

Poprawka 1034
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z art. 27 
ust. 1a (nowy);

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równych warunków działania dla producentów z Unii, 
którzy podlegają wymogom rozporządzenia, oraz producentów z państw trzecich. Należy 
istotnie zwiększyć obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do importerów i 
powiązane kary.

Poprawka 1035
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z 
niezależną oceną zgodności 
przeprowadzoną przez jednostkę 
weryfikującą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie równych warunków działania dla producentów z Unii, 
którzy podlegają wymogom rozporządzenia, oraz producentów z państw trzecich. Należy 
istotnie zwiększyć obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do importerów i 
powiązane kary.

Poprawka 1036
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) nieprzekazanie przez importerów 
informacji wymaganych zgodnie z 
niezależną oceną zgodności 
przeprowadzoną przez jednostkę 
weryfikującą. 

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie uwzględniają co 
najmniej następujące orientacyjne 
kryteria nakładania kar:

skreśla się

a) czas trwania lub skutki tymczasowe, 
charakter i wagę naruszenia;
b) wszelkie działania podjęte przez 
przedsiębiorstwo, operatora lub operatora 
kopalni w celu szybkiego 
zminimalizowania szkody lub jej 
zaradzenia;
c) umyślny lub nieumyślny charakter 
naruszenia;
d) wszelkie wcześniejsze naruszenia ze 
strony przedsiębiorstwa, operatora lub 
operatora kopalni;
e) korzyści majątkowe uzyskane lub straty 
uniknięte bezpośrednio lub pośrednio 
przez przedsiębiorstwo, operatora lub 
operatora kopalni w wyniku naruszenia, 
jeżeli dostępne są odpowiednie dane;



AM\1265657PL.docx 167/221 PE737.463v01-00

PL

f) wielkość przedsiębiorstwa, operatora 
lub operatora kopalni;
g) stopień współpracy z organem;
h) sposób, w jaki organ dowiedział się 
o naruszeniu, w szczególności, czy 
operator szybko zgłosił naruszenie, a jeśli 
tak, to w jakim zakresie;
i) jakiekolwiek inne okoliczności 
obciążające lub łagodzące mające 
zastosowanie w danej sprawie.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że zaproponowany przepis jest nadmiernie szczegółowy, w związku z czym 
zalecamy jego skreślenie. Uważamy, że zamiast tego wystarczające jest stosowanie art. 30 
ust. 1 proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 1038
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) sposób, w jaki organ dowiedział się 
o naruszeniu, w szczególności, czy 
operator szybko zgłosił naruszenie, a jeśli 
tak, to w jakim zakresie;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. cs

Poprawka 1039
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Państwa członkowskie co roku 
publikują informacje na temat rodzaju 
i wysokości kar nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, naruszeń 
i operatorów, na których nałożono kary.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Oficjalne decyzje dotyczące naruszeń prawa są podawane do wiadomości publicznej, w 
związku z czym nie popieramy wprowadzania innego przepisu mogącego skutkować 
dodatkowym obciążeniem regulacyjnym.

Poprawka 1040
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie co roku 
publikują informacje na temat rodzaju 
i wysokości kar nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, naruszeń 
i operatorów, na których nałożono kary.

5. Państwa członkowskie co roku 
publikują informacje na temat rodzaju 
i wysokości kar nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z 
karami ustanowionymi w [zmieniona 
dyrektywa w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne], naruszeń 
i operatorów, na których nałożono kary.

Or. en

Poprawka 1041
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie co roku 
publikują informacje na temat rodzaju 
i wysokości kar nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, naruszeń 

5. Państwa członkowskie co roku 
publikują informacje na temat rodzaju 
i wysokości kar nałożonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, naruszeń 
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i operatorów, na których nałożono kary. i operatorów, na których nałożono kary, 
zgodnie z przepisami w sprawie publikacji 
sprawozdań, o których mowa w art. 5 ust. 
4.

Or. cs

Poprawka 1042
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W ciągu 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja za pomocą aktów 
delegowanych nakłada na operatorów i 
operatorów kopalń opłatę za każdą tonę 
wyemitowanego metanu i ustanawia 
warunki jej pobierania. Pozyskane 
dochody stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie z 
art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) 2018/1046 i są przeznaczane na 
program LIFE i dział 7 wieloletnich ram 
finansowych (europejska administracja 
publiczna) w celu pokrycia kosztów 
wdrażania niniejszego rozporządzenia. 
Opłata uzupełnia kary od państw 
członkowskich nakładane za naruszenia 
zgodnie z ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 32 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1043
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 22 ust. 3 i art. 27 ust. 1, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5 [wykaz do uzupełnienia po 
wyjaśnieniu wszystkich artykułów], 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1044
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
Rozporządzenie
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 5, art. 22 ust. 3 i art. 27 ust. 1, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 22 
ust. 3, powierza się Komisji na czas okres 
5 lat od dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z głównym celem niniejszego rozporządzenia emisje metanu z sektora 
energetycznego zostaną prawie zupełnie wyeliminowane do 2030 r.

Poprawka 1045
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 ust. 3 i art. 27 
ust. 1, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w późniejszym 
terminie określonym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 22 ust. 3, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1046
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 22 ust. 3 
i art. 27 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5 i art. 27 ust. 1 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1047
Jerzy Buzek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 22 ust. 3 
i art. 27 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5 i art. 27 ust. 1 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w art. 22 ust. 3.

Poprawka 1048
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 22 ust. 3 
i art. 27 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 22 ust. 3 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady. Rady.

Or. en

Poprawka 1049
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Unii Energetycznej ustanowiony na mocy 
art. 44 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Zmian Klimatu i Komitet ds. Unii 
Energetycznej ustanowiony na mocy 
art. 44 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 1050
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 1051
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja co pięć lat przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania z oceny niniejszego 
rozporządzenia i w stosownych 
przypadkach przedstawia wnioski 
ustawodawcze dotyczące jego zmiany. 
Sprawozdania podaje się do wiadomości 
publicznej.

1. Do dnia 1 stycznia 2026 r., a 
następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania z oceny niniejszego 
rozporządzenia. W stosownych 
przypadkach Komisja może dołączyć 
do sprawozdań wnioski ustawodawcze. 
Sprawozdania podaje się do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 1052
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja co pięć lat przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania z oceny niniejszego 
rozporządzenia i w stosownych 
przypadkach przedstawia wnioski 
ustawodawcze dotyczące jego zmiany. 
Sprawozdania podaje się do wiadomości 
publicznej.

1. Począwszy od 2030 r. Komisja co 
pięć lat przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
z oceny niniejszego rozporządzenia 
i w stosownych przypadkach przedstawia 
wnioski ustawodawcze dotyczące jego 
zmiany. Sprawozdania podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie przepisów w sprawie pomiaru, raportowania i redukcji emisji merytorycznych 
informacji i wyników można oczekiwać dopiero od 2030 r.

Poprawka 1053
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2029 r. lub 
wcześniej, jeżeli Komisja uzna, że 
dostępne są wystarczające dowody, 
Komisja zbada stosowanie niniejszego 
artykułu, uwzględniając w szczególności:
a) zgłaszanie dostępnych danych 
dotyczących emisji metanu, 
zgromadzonych w kontekście globalnego 
narzędzia monitorowania metanu, 
o którym mowa w art. 29;
b) analizę danych dotyczących emisji 
metanu przeprowadzoną przez IMEO;
c) informacje na temat monitorowania, 
raportowania, weryfikacji i środków 
ograniczających emisje stosowanych przez 
operatorów zlokalizowanych poza Unią i 
od których importuje się energię do Unii; 
oraz
d) bezpieczeństwo dostaw i wpływ na 
równe warunki działania w przypadku 
ewentualnych dodatkowych obowiązków, 
w tym obowiązkowych środków, takich jak 
normy lub cele w zakresie emisji metanu, 
z uwzględnieniem oddzielnie sektorów 
ropy naftowej, gazu i węgla.

Or. en

Poprawka 1054
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja do dnia 31 grudnia 2024 
r. powinna utworzyć bazę danych 
zawierającą różnorodne odpowiednie 
zaawansowane technologie z określoną 
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ilościowo minimalną granicą 
wykrywalności i ufnością w celu 
zidentyfikowania źródeł emisji metanu, w 
tym nieszczelności i przypadkowego 
uwalniania do atmosfery. Ta baza danych 
powinna być w przyszłości rozszerzana o 
opracowywane innowacyjne technologie 
oraz aktualizowana i publikowana co 
roku.

Or. en

Poprawka 1055
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
2a. Komisja do dnia 31 grudnia 2024 r. 
powinna utworzyć bazę danych 
zawierającą różnorodne odpowiednie 
zaawansowane technologie z określoną 
ilościowo minimalną granicą 
wykrywalności i ufnością w celu 
zidentyfikowania źródeł emisji metanu, w 
tym nieszczelności i przypadkowego 
uwalniania do atmosfery. Ta baza danych 
powinna być w rozszerzana o przyszłe 
opracowywane innowacyjne technologie 
oraz aktualizowana i publikowana co 
roku.

Or. en

Poprawka 1056
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) 2019/942
Artykuł 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 15 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 
dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

skreśla się

„5. ACER co trzy lata ustanawia 
i udostępnia publicznie zestaw 
wskaźników i odpowiednich wartości 
odniesienia do porównania jednostkowych 
kosztów inwestycji w porównywalnych 
projektach związanych z pomiarami, 
raportowaniem i redukcją emisji metanu. 
Wydaje zalecenia w zakresie wskaźników 
i wartości odniesienia dotyczących 
jednostkowych kosztów inwestycji w celu 
wypełnienia obowiązków wynikających z 
[niniejszego rozporządzenia] na podstawie 
art. 3 [niniejszego rozporządzenia]”.

Or. en

Poprawka 1057
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Harmonogramy napraw i monitorowania 
nieszczelności

Harmonogramy napraw i monitorowania

Or. en

Poprawka 1058
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie alternatywnego programu 
zarządzania emisjami 
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niezorganizowanymi
Do celów zatwierdzenia przez właściwy 
organ stosowania alternatywnych 
programów zarządzania emisjami 
niezorganizowanymi zgodnie z art. 14 
niniejszego rozporządzenia operatorzy 
muszą przekazać:
(i) informacje o producencie urządzeń do 
ciągłego monitorowania;
(ii) zdolności do wykrywania 
nieszczelności, wiarygodność i 
ograniczenia urządzenia do ciągłego 
monitorowania, w tym między innymi 
zdolność do identyfikowania konkretnych 
wycieków lub lokalizacji, limity 
wykrywania oraz wszelkie ograniczenia 
stosowania, a także dane potwierdzające;
(iii) opis miejsca, czasu i sposobu 
używania urządzenia do ciągłego 
monitorowania;
(iv) odpowiednią dokumentację w celu 
wykazania w ramach kwartalnych 
kontroli, że metodyka użytkowania 
urządzenia do ciągłego monitorowania 
jest skuteczna w ograniczaniu emisji, 
zgodnie z art. XXX.

Or. en

Poprawka 1059
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt i
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wykaz i wskazanie wszystkich 
skontrolowanych elementów;

(i) wykaz i wskazanie istotnych 
skontrolowanych elementów;

Or. en

Poprawka 1060
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Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 
mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję na poziomie wartości 
progowych ustanowionych w art. 14 lub 
wyższym, wskazanie, czy podjęto naprawę 
podczas badania LDAR, a jeżeli nie – 
wskazanie przyczyny niepodjęcia naprawy, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących 
czynników, które mogą być brane pod 
uwagę przy opóźnieniu naprawy, zgodnie 
z art. 14 ust. 4;

Or. en

Poprawka 1061
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 
mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję, wskazanie, czy podjęto 
naprawę podczas badania LDAR, a jeżeli 
nie – wskazanie przyczyny niepodjęcia 
naprawy, z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących czynników, które mogą być 
brane pod uwagę przy opóźnieniu 
naprawy, zgodnie z art. 14 ust. 4;

Or. en

Poprawka 1062
Günther Sidl, Maria Arena
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 
mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 17 gramów na godzinę, 
wskazanie, czy podjęto naprawę podczas 
badania LDAR, a jeżeli nie – wskazanie 
przyczyny niepodjęcia naprawy, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących 
czynników, które mogą być brane pod 
uwagę przy opóźnieniu naprawy, zgodnie 
z art. 14 ust. 4;

Or. en

Poprawka 1063
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 
mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 2500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących czynników, które mogą być 
brane pod uwagę przy opóźnieniu 
naprawy, zgodnie z art. 14 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że proponowany tekst skutkowałby zbędnym obciążeniem administracyjnym.
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Poprawka 1064
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 
mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, wskazanie, czy podjęto 
naprawę podczas badania LDAR, a jeżeli 
nie – wskazanie przyczyny niepodjęcia 
naprawy, z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących czynników, które mogą być 
brane pod uwagę przy opóźnieniu 
naprawy, zgodnie z art. 14 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1065
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wskazanie, 
czy podjęto naprawę podczas badania 
LDAR, a jeżeli nie – wskazanie przyczyny 
niepodjęcia naprawy, z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących czynników, które 

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, wskazanie, czy podjęto 
naprawę podczas badania LDAR, a jeżeli 
nie – wskazanie przyczyny niepodjęcia 
naprawy, z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących czynników, które mogą być 
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mogą być brane pod uwagę przy 
opóźnieniu naprawy, zgodnie z art. 14 
ust. 4;

brane pod uwagę przy opóźnieniu 
naprawy, zgodnie z art. 14 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1066
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję na poziomie wartości 
progowych ustanowionych w art. 14 lub 
wyższym, planowany harmonogram napraw 
ze wskazaniem planowanej daty naprawy;

Or. en

Poprawka 1067
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję, planowany harmonogram 
napraw ze wskazaniem planowanej daty 
naprawy;
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Or. en

Poprawka 1068
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 2500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej daty naprawy;

Or. en

Poprawka 1069
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 17 gramów na godzinę, 
planowany harmonogram napraw ze 
wskazaniem planowanej daty naprawy;

Or. en

Poprawka 1070
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, planowany harmonogram 
napraw ze wskazaniem planowanej daty 
naprawy;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1071
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, planowany 
harmonogram napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy;

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, planowany harmonogram 
napraw ze wskazaniem planowanej daty 
naprawy;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1072
Jutta Paulus
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion 
w poprzednim badaniu LDAR, ale 
w których wykryto emisję metanu 
w wysokości co najmniej 500 części na 
milion w toku monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie – 
wskazanie, czy naprawa została podjęta 
niezwłocznie, a jeżeli nie, określenie 
przyczyny (jak w pkt (iii)) oraz 
planowanego harmonogramu napraw ze 
wskazaniem planowanej dany naprawy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1073
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion 
w poprzednim badaniu LDAR, ale 
w których wykryto emisję metanu 
w wysokości co najmniej 500 części na 
milion w toku monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie – wskazanie, 
czy naprawa została podjęta niezwłocznie, 
a jeżeli nie, określenie przyczyny (jak 
w pkt (iii)) oraz planowanego 
harmonogramu napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy.

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej wartości progowych 
ustanowionych w art. 14 w poprzednim 
badaniu LDAR, ale w których wykryto 
emisję metanu w wysokości takich 
wartości progowych lub wyższą w toku 
monitorowania po badaniu LDAR w celu 
sprawdzenia, czy wielkość utraty metanu 
uległa zmianie – wskazanie, czy naprawa 
została podjęta niezwłocznie, a jeżeli nie, 
określenie przyczyny (jak w pkt (iii)) oraz 
planowanego harmonogramu napraw ze 
wskazaniem planowanej daty naprawy.
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Or. en

Poprawka 1074
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion 
w poprzednim badaniu LDAR, ale 
w których wykryto emisję metanu 
w wysokości co najmniej 500 części na 
milion w toku monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie – wskazanie, 
czy naprawa została podjęta niezwłocznie, 
a jeżeli nie, określenie przyczyny (jak 
w pkt (iii)) oraz planowanego 
harmonogramu napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy.

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 3 kg/h w poprzednim badaniu 
LDAR, ale w których wykryto emisję 
metanu w wysokości co najmniej 3 kg/h 
w toku monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie – wskazanie, czy 
naprawa została podjęta niezwłocznie, 
a jeżeli nie, określenie przyczyny (jak 
w pkt (iii)) oraz planowanego 
harmonogramu napraw ze wskazaniem 
planowanej daty naprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1075
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion 
w poprzednim badaniu LDAR, ale 
w których wykryto emisję metanu 
w wysokości co najmniej 500 części na 
milion w toku monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie – wskazanie, 
czy naprawa została podjęta niezwłocznie, 
a jeżeli nie, określenie przyczyny (jak 
w pkt (iii)) oraz planowanego 
harmonogramu napraw ze wskazaniem 
planowanej dany naprawy.

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 3 kg/h w poprzednim badaniu 
LDAR, ale w których wykryto emisję 
metanu w wysokości co najmniej 3 kg/h 
w toku monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie – wskazanie, czy 
naprawa została podjęta niezwłocznie, 
a jeżeli nie, określenie przyczyny (jak 
w pkt (iii)) oraz planowanego 
harmonogramu napraw ze wskazaniem 
planowanej daty naprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1076
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion w poprzednim 
badaniu LDAR, ale w których wykryto 
emisję metanu w wysokości co najmniej 
500 części na milion w toku 
monitorowania po badaniu LDAR w celu 
sprawdzenia, czy wielkość utraty metanu 
uległa zmianie – wskazanie, czy naprawa 
została podjęta niezwłocznie, a jeżeli nie, 
określenie przyczyny (jak w pkt (iii)) oraz 
planowanego harmonogramu napraw ze 
wskazaniem planowanej dany naprawy.

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion w poprzednim 
badaniu LDAR, ale w których wykryto 
emisję metanu w wysokości co najmniej 17 
gramów na godzinę w toku monitorowania 
po badaniu LDAR w celu sprawdzenia, czy 
wielkość utraty metanu uległa zmianie – 
wskazanie, czy naprawa została podjęta 
niezwłocznie, a jeżeli nie, określenie 
przyczyny (jak w pkt (iii)) oraz 
planowanego harmonogramu napraw ze 
wskazaniem planowanej daty naprawy.
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Or. en

Poprawka 1077
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 500 części na milion w poprzednim 
badaniu LDAR, ale w których wykryto 
emisję metanu w wysokości co najmniej 
500 części na milion w toku 
monitorowania po badaniu LDAR w celu 
sprawdzenia, czy wielkość utraty metanu 
uległa zmianie – wskazanie, czy naprawa 
została podjęta niezwłocznie, a jeżeli nie, 
określenie przyczyny (jak w pkt (iii)) oraz 
planowanego harmonogramu napraw ze 
wskazaniem planowanej dany naprawy.

(v) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 2500 części na milion 
w poprzednim badaniu LDAR, ale 
w których wykryto emisję metanu 
w wysokości co najmniej 2500 części na 
milion w toku monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie – wskazanie, 
czy naprawa została podjęta niezwłocznie, 
oraz planowanego harmonogramu napraw 
ze wskazaniem planowanej daty naprawy.

Or. en

Poprawka 1078
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
wartości progowych ustanowionych w art. 
14 lub wyższym, wyniki monitorowania po 
naprawie w celu sprawdzenia, czy naprawa 
zakończyła się pomyślnie;

Or. en
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Poprawka 1079
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję, wyniki monitorowania po 
naprawie w celu sprawdzenia, czy naprawa 
zakończyła się pomyślnie;

Or. en

Poprawka 1080
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 2500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

Or. en

Poprawka 1081
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 17 gramów na godzinę, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

Or. en

Poprawka 1082
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, wyniki monitorowania po 
naprawie w celu sprawdzenia, czy naprawa 
zakończyła się pomyślnie;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1083
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 500 części na milion, wyniki 
monitorowania po naprawie w celu 
sprawdzenia, czy naprawa zakończyła się 
pomyślnie;

(iii) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie co 
najmniej 3 kg/h, wyniki monitorowania po 
naprawie w celu sprawdzenia, czy naprawa 
zakończyła się pomyślnie;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1084
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1085
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 2500 części na milion, wyniki 
monitorowania po badaniu LDAR w celu 
sprawdzenia, czy wielkość utraty metanu 
uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

Or. en

Poprawka 1086
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję na poziomie poniżej 
wartości progowych ustanowionych w art. 
14, wyniki monitorowania po badaniu 
LDAR w celu sprawdzenia, czy wielkość 
utraty metanu uległa zmianie, oraz 
zalecenie na podstawie tych wyników.

Or. en

Poprawka 1087
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 17 gramów na godzinę, wyniki 
monitorowania po badaniu LDAR w celu 
sprawdzenia, czy wielkość utraty metanu 
uległa zmianie, oraz zalecenie na 
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podstawie tych wyników. podstawie tych wyników.

Or. en

Poprawka 1088
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 
w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 3 kg/h, wyniki monitorowania po 
badaniu LDAR w celu sprawdzenia, czy 
wielkość utraty metanu uległa zmianie, 
oraz zalecenie na podstawie tych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1089
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 5 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) W przypadku elementów, 
w których wykryto emisję metanu na 
poziomie poniżej 500 części na milion, 
wyniki monitorowania po badaniu LDAR 

(iv) w przypadku elementów, w których 
wykryto emisję metanu na poziomie 
poniżej 3 kg/h, wyniki monitorowania po 
badaniu LDAR w celu sprawdzenia, czy 
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w celu sprawdzenia, czy wielkość utraty 
metanu uległa zmianie, oraz zalecenie na 
podstawie tych wyników.

wielkość utraty metanu uległa zmianie, 
oraz zalecenie na podstawie tych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy w sprawie wymogów badania LDAR wprowadzają normę stężenia 
(500 części na milion), która wymagałaby od operatorów stosowania konkretnej metody i 
technologii oraz wykluczałaby rozwiązania alternatywne. Zaproponowana wartość progowa 
wynosząca 3 kg/h w oparciu o przepływ masy zapewnia integrację różnorodnych technologii, 
które umożliwią przeprowadzanie badań LDAR.

Poprawka 1090
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzanie monitorowania ciągłego
Do celów zatwierdzenia przez właściwy 
organ stosowania systemów 
monitorowania ciągłego zgodnie z art. 14 
niniejszego rozporządzenia operatorzy 
muszą przekazać:
(i) informacje o producencie urządzeń do 
ciągłego monitorowania;
(ii) zdolności do wykrywania 
nieszczelności, wiarygodność i 
ograniczenia systemu ciągłego 
monitorowania, w tym między innymi 
zdolność do identyfikowania konkretnych 
wycieków lub lokalizacji, limity 
wykrywania oraz wszelkie ograniczenia 
stosowania, a także dane potwierdzające;
(iii) opis miejsca, czasu i sposobu 
używania systemu ciągłego 
monitorowania;
(iv) odpowiednią dokumentację w celu 
wykazania, że system ciągłego 
monitorowania jest skuteczny w 
ograniczaniu emisji w ramach 
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kwartalnych kontroli, zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 1091
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nazwę i rodzaj aktywów; (ii) lokalizację, nazwę i rodzaj 
aktywów;

Or. en

Poprawka 1092
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zmierzoną lub oszacowaną 
objętość gazu ziemnego uwolnionego do 
atmosfery lub spalonego w pochodni;

(v) zmierzoną objętość metanu 
uwolnionego do atmosfery lub spalonego 
w pochodni;

Or. en

Poprawka 1093
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) skuteczność spalania w pochodni i 



PE737.463v01-00 196/221 AM\1265657PL.docx

PL

rodzaj wykorzystywanej pochodni;

Or. en

Poprawka 1094
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) skuteczność spalania w pochodni i 
rodzaj wykorzystywanej pochodni;

Or. en

Poprawka 1095
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) skuteczność spalania w pochodni;

Or. en

Poprawka 1096
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) wyniki cotygodniowych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych, przeprowadzanych 

(ix) wyniki cokwartalnych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub ciągłego 
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zgodnie z art. 17. monitorowania urządzeń do spalania 
odpadów petrochemicznych, 
przeprowadzanych zgodnie z art. 17.

Or. en

Poprawka 1097
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) wyniki cotygodniowych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych, przeprowadzanych 
zgodnie z art. 17.

(ix) wyniki cokwartalnych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych lub ciągłego 
monitorowania urządzeń do spalania 
odpadów petrochemicznych, 
przeprowadzanych zgodnie z art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uniknąć nakazu stosowania zestawu technologii do przeprowadzania badania 
LDAR, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych innowacyjnych technologii alternatywnych (w 
tym ciągłego monitorowania).

Poprawka 1098
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt ix
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) wyniki cotygodniowych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych, przeprowadzanych 
zgodnie z art. 17.

(ix) wyniki comiesięcznych kontroli 
urządzeń do spalania odpadów 
petrochemicznych, przeprowadzanych 
zgodnie z art. 17.
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Or. en

Poprawka 1099
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cotygodniowe kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków oraz wąchanie 
w celu wykrycia nietypowych i silnych 
zapachów).

Cokwartalne kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków).

Or. en

Uzasadnienie

Ta metoda nie jest zgodna z przemysłowymi normami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 1100
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cotygodniowe kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków oraz wąchanie 

Cokwartalne kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków oraz wąchanie 
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w celu wykrycia nietypowych i silnych 
zapachów).

w celu wykrycia nietypowych i silnych 
zapachów).

Or. en

Poprawka 1101
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cotygodniowe kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków oraz wąchanie 
w celu wykrycia nietypowych i silnych 
zapachów).

Comiesięczne kontrole urządzeń do 
spalania odpadów petrochemicznych 
muszą obejmować kompleksową kontrolę 
słuchową, wzrokową i zapachową (w tym 
zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzeń 
do spalania odpadów petrochemicznych, 
nasłuchiwanie w celu stwierdzenia 
nieszczelności i przecieków oraz wąchanie 
w celu wykrycia nietypowych i silnych 
zapachów).

Or. en

Poprawka 1102
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 3 – punkt ii
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 3 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w przypadku niezapalonych 
pochodni: czy niezapalona pochodnia ma 
ujście gazu czy nie. Jeśli pochodnia ma 
ujście gazu, interwencja w celu jego 
usunięcia powinna nastąpić w ciągu 6 
godzin lub w ciągu 24 godzin w przypadku 
złej pogody lub innych ekstremalnych 

(ii) w przypadku niezapalonych 
pochodni: czy niezapalona pochodnia ma 
ujście gazu czy nie. Jeśli pochodnia ma 
ujście gazu, interwencja w celu jego 
usunięcia powinna nastąpić niezwłocznie, 
jak najszybciej, ale nie później niż podczas 
następnej konserwacji.
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warunków.

Or. en

Poprawka 1103
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 18 wykazy odwiertów 
nieczynnych muszą zawierać co najmniej 
następujące informacje:

1. Na podstawie art. 18 wykazy odwiertów 
nieczynnych oraz permanentnie 
zaczopowanych i opuszczonych muszą 
zawierać co najmniej następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 1104
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nazwę, rodzaj i adres odwiertu lub 
terenu odwiertu;

(ii) nazwę, rodzaj i adres odwiertu lub 
terenu odwiertu, z określeniem, czy jest to 
odwiert nieczynny lub permanentnie 
zaczopowany i opuszczony;

Or. en

Poprawka 1105
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 – punkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wyniki wszelkich pomiarów 
stężenia metanu.

(iv) wyniki pomiarów emisji metanu do 
atmosfery i wody.

Or. en

Poprawka 1106
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18, w odniesieniu do 
odwiertów permanentnie zaczopowanych i 
opuszczonych, wykazy zawierają również:
(i) ostatnie znane pomiary emisji metanu 
do atmosfery i wody, jeśli są dostępne;
(ii) informacje wskazujące, że odpowiedni 
właściwy organ potwierdził, iż dany 
odwiert lub teren odwiertu spełnia 
kryteria ustanowione w art. 2 pkt 24a;
(iii) odpowiednią dokumentację w celu 
wykazania, że przez co najmniej pięć 
ostatnich lat nie dochodziło do emisji 
metanu z odwiertu lub terenu odwiertu.

Or. en

Poprawka 1107
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 18 plany ograniczania 
muszą zawierać co najmniej następujące 
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informacje:
(i) harmonogram zajęcia się każdym 
odwiertem nieczynnym i permanentnie 
zaczopowanym, łącznie z działaniami, 
które należy przeprowadzić;
(ii) nazwę i adres operatora, właściciela 
lub licencjobiorcy odwiertu nieczynnego 
lub permanentnie zaczopowanego, 
stosownie do przypadku;
(iii) prognozowaną datę końcową 
remediacji, regeneracji lub czopowania 
odwiertów nieczynnych i tymczasowo 
zaczopowanych.

Or. en

Poprawka 1108
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt v – punkt 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt v – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) opis metody eksperymentalnej 
stosowanej do ustalenia emisji metanu 
związanych z działalnością górniczą, 
w tym wybór metody uwzględniającej 
emisje metanu z otaczających warstw;

3) opis metody eksperymentalnej 
stosowanej do ustalenia emisji metanu 
związanych z działalnością górniczą;

Or. en

Poprawka 1109
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – akapit 1 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przyczynę zdarzenia związanego (iii) przyczynę zdarzenia związanego 
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z uwalnianiem do atmosfery lub spalaniem 
w pochodni;

z uwalnianiem do atmosfery lub spalaniem 
w pochodni; uzasadnienie zastosowania 
uwalniania do atmosfery zamiast spalania 
w pochodni, w stosownym przypadku; 

Or. en

Poprawka 1110
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – akapit 1 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) liczbę ton metanu uwolnionego do 
atmosfery lub spalonego w pochodni (lub 
dane szacunkowe, jeżeli kwantyfikacja nie 
jest możliwa).

(iv) liczbę ton metanu uwalnianego do 
atmosfery lub spalonego w pochodni.

Or. en

Poprawka 1111
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 24 i 25 wykaz 
zamkniętych i nieczynnych kopalń węgla 
na każdym terenie wydobycia musi 
zawierać co najmniej następujące 
informacje:

Na podstawie art. 24 i 25 wykaz 
zamkniętych i nieczynnych kopalń węgla 
na każdym terenie wydobycia musi 
zawierać co najmniej następujące 
informacje, jeśli są dostępne:

Or. en

Uzasadnienie

Dla niektórych państw członkowskich opracowanie pełnego wykazu byłoby dużym 
wyzwaniem, z uwagi na zmianę granic w ostatnim stuleciu. Obowiązek ten wymagałby 
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uzyskania informacji z archiwów innego państwa członkowskiego, a nawet państw trzecich.

Poprawka 1112
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 24 i 25 wykaz 
zamkniętych i nieczynnych kopalń węgla 
na każdym terenie wydobycia musi 
zawierać co najmniej następujące 
informacje:

Na podstawie art. 24 i 25 wykaz 
zamkniętych i nieczynnych kopalń węgla 
na każdym terenie wydobycia musi 
zawierać co najmniej następujące 
informacje, jeśli są dostępne:

Or. en

Poprawka 1113
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt iv
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) plany wyrobisk górniczych i ich 
status;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1114
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wyniki pomiarów stężenia metanu (v) wyniki bezpośrednich pomiarów 
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w następujących elementach: na poziomie źródła lub kwantyfikacji 
w następujących elementach:

Or. en

Poprawka 1115
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wyniki pomiarów stężenia metanu 
w następujących elementach:

(v) wyniki bezpośrednich pomiarów 
na poziomie źródła lub kwantyfikacji 
w następujących elementach:

Or. en

Poprawka 1116
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wyniki pomiarów stężenia metanu 
w następujących elementach:

(v) wyniki bezpośrednich pomiarów 
na poziomie źródła w następujących 
punktowych źródłach emisji:

Or. en

Poprawka 1117
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wszystkich szybach wentylacyjnych 
użytkowanych przez kopalnię w czasie jej 
działania z podaniem:

skreśla się

– współrzędnych szybu;
– nazwy szybu (w stosownych 
przypadkach);
– statusu i metody zamknięcia, jeśli są 
znane;

Or. en

Poprawka 1118
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) nieużywanych przewodach 
odprowadzających gaz;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1119
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) nieużywanych przewodach 
odprowadzających gaz;

2) nieużywanych przewodach 
odprowadzających gaz, jeśli nie są częścią 
infrastruktury bezpieczeństwa.

Or. en



AM\1265657PL.docx 207/221 PE737.463v01-00

PL

Poprawka 1120
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) nieużywanych odwiertach do celów 
odmetanowania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1121
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) wychodniach; skreśla się

Or. en

Poprawka 1122
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) wychodniach; skreśla się

Or. en
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Poprawka 1123
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) identyfikowalnych pęknięciach 
warstw na terenie kopalni lub związanych 
ze złożami węgla eksploatowanymi 
uprzednio przez kopalnię;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1124
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) identyfikowalnych pęknięciach 
warstw na terenie kopalni lub związanych 
ze złożami węgla eksploatowanymi 
uprzednio przez kopalnię;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1125
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 1 – akapit 1 – punkt v – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) innych zarejestrowanych 
potencjalnych punktowych źródłach 

skreśla się
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emisji.

Or. en

Poprawka 1126
Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 2 – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzenia o progu wrażliwości 
wynoszącym co najmniej 10 000 ppm 
w najmniejszej możliwej odległości od 
źródła emisji będącej przedmiotem 
pomiaru;

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzeń umożliwiających 
oszacowanie rocznych emisji na poziomie 
co najmniej 0,5 tony metanu;

Or. en

Poprawka 1127
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 2 – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzenia o progu wrażliwości 
wynoszącym co najmniej 10 000 ppm 
w najmniejszej możliwej odległości od 
źródła emisji będącej przedmiotem 
pomiaru;

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzeń umożliwiających 
oszacowanie rocznych emisji na poziomie 
co najmniej 0,5 tony metanu;

Or. en

Poprawka 1128
Jutta Paulus
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 2 – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzenia o progu wrażliwości 
wynoszącym co najmniej 10 000 ppm 
w najmniejszej możliwej odległości od 
źródła emisji będącej przedmiotem 
pomiaru;

(ii) pomiary należy przeprowadzać za 
pomocą urządzeń zapewniających 
dokładność pomiaru emisji metanu 
wynoszącą co najmniej 0,5 tony rocznie;

Or. en

Poprawka 1129
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 2 – akapit 1 – punkt iii
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 2 – akapit 1 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) do pomiarów należy dołączyć 
następujące informacje:

skreśla się

1) datę przeprowadzenia pomiaru;
2) ciśnienie atmosferyczne;
3) szczegółowe dane techniczne dotyczące 
urządzenia użytego do przeprowadzenia 
pomiaru;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne oparte na danych szacunkowych nie wymaga zaproponowanych 
szczegółów.

Poprawka 1130
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 3 – akapit 1 – punkt iii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) emisje metanu ze wszystkich 
elementów określonych w art. 25 ust. 3 
w tym:

(iii) emisje metanu ze wszystkich 
punktowych źródeł emisji określonych 
w części 1 w tym:

Or. en

Poprawka 1131
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 3 – akapit 1 – punkt iii – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) rodzaj elementu; 1) rodzaj punktowego źródła emisji; 

Or. en

Poprawka 1132
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 3 – akapit 1 – punkt iii – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) szacunki emisji metanu 
pochodzących z danego elementu.

5) szacunki emisji metanu 
pochodzących z danego punktowego 
źródła emisji.

Or. en

Poprawka 1133
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 4 – akapit 1 – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wykaz wszystkich elementów, 
o których mowa w art. 25 ust. 3;

(i) wykaz wszystkich punktowych 
źródeł emisji, o których mowa w części 1;

Or. en

Poprawka 1134
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 4 – akapit 1 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wykonalność techniczną 
ograniczania emisji metanu pochodzących 
z elementów określonych w art. 25 ust. 3;

(ii) wykonalność techniczną 
ograniczania emisji metanu pochodzących 
z każdego punktowego źródła emisji;

Or. en

Poprawka 1135
Jutta Paulus
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część 4 – akapit 1 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) harmonogram ograniczania emisji 
metanu pochodzących z elementów 
określonych w art. 25 ust. 3.

(iii) harmonogram ograniczania emisji 
metanu pochodzących z każdego 
punktowego źródła emisji określonego w 
części 1;

Or. en

Poprawka 1136
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András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska zaspokaja 80–90 % swojego popytu na surową ropę naftową i gaz ziemny z 
importu. Zakres prawa UE nie obejmuje państw trzecich będących producentami, łącznie z 
obowiązkiem pomiaru i zgłaszania emisji metanu. Obowiązek przekazywania danych dla 
importujących przedsiębiorstw z UE rodzi trudności w przypadku źródeł importu, do których 
zastosowanie mają ramy prawne różniące się od ram prawnych UE, a importer nie może 
uzyskać koniecznych informacji. Jako że ustęp ten skutkowałby poważnymi problemami 
związanymi z bezpieczeństwem dostaw, proponujemy jego skreślenie.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nazwę i adres eksportera oraz 
nazwę i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

(i) w przypadku gdy można jasno 
określić eksporterów lub producentów, 
nazwę i adres eksportera oraz nazwę 
i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

Or. en

Poprawka 1138
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik VIII – akapit 2 – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nazwę i adres eksportera oraz 
nazwę i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

(i) w przypadku gdy można jasno 
określić eksporterów lub producentów, 
nazwę i adres eksportera oraz nazwę 
i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

Or. en

Uzasadnienie

Zakres wymaganych informacji może być trudny do uzyskania, gdyż nie wszyscy dostawcy 
podlegają takim samym przepisom, a między importerem i producentem niekoniecznie istnieje 
jakakolwiek relacja handlowa. W wielu przypadkach określenie tożsamości/lokalizacji 
„producenta” importowanego produktu może być trudne/niemożliwe. Proponowane zmiany 
mają na celu wprowadzenie jaśniejszych ograniczeń względem obowiązku przekazywania 
informacji przez importerów. W przypadku braku raportu producenta z monitorowania 
importerzy nie są w stanie podać szczegółowych danych zgodnie z art. 12 ust. 6.

Poprawka 1139
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nazwę i adres eksportera oraz 
nazwę i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

(i) w przypadku gdy można jasno 
określić eksporterów lub producentów, 
nazwę i adres eksportera oraz nazwę 
i adres producenta (o ile nie jest on 
tożsamy z eksporterem);

Or. en

Poprawka 1140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) państwo i regiony, w których 
wyprodukowano energię, według wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (NUTS) poziomu 1 
oraz państwa i jednostki terytorialne, 
odpowiadające wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (NUTS) poziomu 1, przez 
które transportowano energię do momentu 
wprowadzenia jej na rynek Unii;

(ii) państwo i regiony, w których 
wyprodukowano energię, według wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (NUTS) poziomu 1 
oraz, tylko w przypadku importu za 
pomocą rurociągu, państwa i regiony, 
odpowiadające wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (NUTS) poziomu 1, przez 
które transportowano energię do momentu 
wprowadzenia jej na rynek Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres wymaganych informacji może być trudny do uzyskania, gdyż nie wszyscy dostawcy 
podlegają takim samym przepisom, a między importerem i producentem niekoniecznie istnieje 
jakakolwiek relacja handlowa. W wielu przypadkach określenie tożsamości/lokalizacji 
„producenta” importowanego produktu może być trudne/niemożliwe. Proponowane zmiany 
mają na celu wprowadzenie jaśniejszych ograniczeń względem obowiązku przekazywania 
informacji przez importerów. W przypadku braku raportu producenta z monitorowania 
importerzy nie są w stanie podać szczegółowych danych zgodnie z art. 12 ust. 6.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) państwo i regiony, w których 
wyprodukowano energię, według wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (NUTS) poziomu 1 
oraz państwa i jednostki terytorialne, 
odpowiadające wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (NUTS) poziomu 1, przez 
które transportowano energię do momentu 
wprowadzenia jej na rynek Unii;

(ii) państwo i regiony, w których 
wyprodukowano energię, według wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (NUTS) poziomu 1 
oraz, tylko w przypadku importu za 
pomocą rurociągu, państwa i jednostki 
terytorialne, odpowiadające wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (NUTS) poziomu 1, 
przez które transportowano energię do 
momentu wprowadzenia jej na rynek Unii;
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Or. en

Poprawka 1142
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego – informację, czy 
eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby sporządzenia 
raportu (np. poziomy UNFCCC lub 
OGMP);

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego, jeśli importer ma dostęp 
do tej informacji – informację, czy 
eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6, jeśli są podane w takim 
raporcie. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby raportu (np. 
poziomy UNFCCC lub OGMP);

Or. en

Uzasadnienie

Zakres wymaganych informacji może być trudny do uzyskania, gdyż nie wszyscy dostawcy 
podlegają takim samym przepisom, a między importerem i producentem niekoniecznie istnieje 
jakakolwiek relacja handlowa. W wielu przypadkach określenie tożsamości/lokalizacji 
„producenta” importowanego produktu może być trudne/niemożliwe. Proponowane zmiany 
mają na celu wprowadzenie jaśniejszych ograniczeń względem obowiązku przekazywania 
informacji przez importerów. W przypadku braku raportu producenta z monitorowania 
importerzy nie są w stanie podać szczegółowych danych zgodnie z art. 12 ust. 6.
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego – informację, czy 
eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby sporządzenia 
raportu (np. poziomy UNFCCC lub 
OGMP);

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego, jeśli importer ma dostęp 
do tej informacji – informację, czy 
eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6, jeśli są podane w takim 
raporcie. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby raportu (np. 
poziomy UNFCCC lub OGMP);

Or. en

Poprawka 1144
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego – informację, czy 

(iii) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu ziemnego – informację, czy 
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eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby sporządzenia 
raportu (np. poziomy UNFCCC lub 
OGMP);

eksporter prowadzi pomiar i raportowanie 
swoich emisji metanu niezależnie lub 
w ramach zobowiązań w zakresie 
zgłaszania krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych, zgodnie z wymogami 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), oraz czy spełnia wymogi 
UNFCCC w zakresie raportowania lub 
normy określone w Partnerstwie w zakresie 
metanu w sektorze ropy naftowej i gazu 
2.0. Do powyższego należy dołączyć kopię 
najnowszego raportu dotyczącego emisji 
metanu zawierającego, w miarę 
dostępności, informacje, o których mowa 
w art. 12 ust. 6, jeśli są podane w takim 
raporcie. Dla każdego rodzaju emisji 
należy wskazać metodę kwantyfikacji 
zastosowaną na potrzeby raportu (np. 
poziomy UNFCCC lub OGMP);

Or. en

Poprawka 1145
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, raporty z badań mających na 
celu wykrywanie nieszczelności i naprawę 
oraz raporty dotyczące zdarzeń związanych 
z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu, jeśli importer ma dostęp do tej 
informacji – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, odpowiednie raporty z badań 
mających na celu wykrywanie 
nieszczelności i naprawę oraz raporty 
dotyczące zdarzeń związanych 
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roku kalendarzowego, dla którego są one 
dostępne;

z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 
roku, dla którego są one dostępne;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres wymaganych informacji może być trudny do uzyskania, gdyż nie wszyscy dostawcy 
podlegają takim samym przepisom, a między importerem i producentem niekoniecznie istnieje 
jakakolwiek relacja handlowa. W wielu przypadkach określenie tożsamości/lokalizacji 
„producenta” importowanego produktu może być trudne/niemożliwe. Proponowane zmiany 
mają na celu wprowadzenie jaśniejszych ograniczeń względem obowiązku przekazywania 
informacji przez importerów. W przypadku braku raportu producenta z monitorowania 
importerzy nie są w stanie podać szczegółowych danych zgodnie z art. 12 ust. 6.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, raporty z badań mających na 
celu wykrywanie nieszczelności i naprawę 
oraz raporty dotyczące zdarzeń związanych 
z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 
roku kalendarzowego, dla którego są one 
dostępne;

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu, jeśli importer ma dostęp do tej 
informacji – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, odpowiednie raporty z badań 
mających na celu wykrywanie 
nieszczelności i naprawę oraz raporty 
dotyczące zdarzeń związanych 
z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 
roku, dla którego są one dostępne;

Or. en
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Poprawka 1147
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, raporty z badań mających na 
celu wykrywanie nieszczelności i naprawę 
oraz raporty dotyczące zdarzeń związanych 
z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 
roku kalendarzowego, dla którego są one 
dostępne;

(iv) w odniesieniu do ropy naftowej 
i gazu – informację, czy na potrzeby 
kontroli emisji metanu eksporter stosuje 
środki regulacyjne czy dobrowolne, w tym 
środki takie jak badania mające na celu 
wykrywanie nieszczelności i naprawę lub 
środki służące kontrolowaniu 
i ograniczaniu uwalniania metanu do 
atmosfery i spalania w pochodni. Do 
powyższego należy dołączyć opis tych 
środków, w tym, w stosownych 
przypadkach, odpowiednie raporty z badań 
mających na celu wykrywanie 
nieszczelności i naprawę oraz raporty 
dotyczące zdarzeń związanych 
z uwalnianiem do atmosfery i spalaniem 
w pochodni w odniesieniu do ostatniego 
roku, dla którego są one dostępne;

Or. en

Poprawka 1148
Günther Sidl, Maria Arena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – akapit 2 – punkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) odniesienie do własnego planu 
działania na rzecz ograniczania metanu 
zgodnie z art. 15 [dyrektywa w sprawie 
należytej staranności przedsiębiorstw w 
zakresie zrównoważonego rozwoju].

Or. en
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