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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid reparation eller underhåll, 
inbegripet med utrustning för olika typer 
av trycksänkning i syfte att utföra 
reparation och underhåll.

e) Vid reparation, underhåll, 
testförfaranden inbegripet med utrustning 
för olika typer av trycksänkning och 
rensning i syfte att utföra reparation och 
underhåll.

Or. en

Ändringsförslag 728
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid reparation eller underhåll, 
inbegripet med utrustning för olika typer 
av trycksänkning i syfte att utföra 
reparation och underhåll.

e) Vid reparation eller underhåll, 
inbegripet med utrustning för olika typer 
av trycksänkning och rensning i syfte att 
utföra reparation och underhåll.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Om metanet inte uppfyller 
specifikationerna för rörledningen för 
uppsamling, förutsatt att operatören 

utgår
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analyserar metanprover två gånger i 
veckan för att fastslå huruvida 
specifikationerna uppfylls och sänder 
metanet till en rörledning för uppsamling 
så snart ledningsspecifikationerna 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 730
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Om metanet inte uppfyller 
specifikationerna för rörledningen för 
uppsamling, förutsatt att operatören 
analyserar metanprover två gånger i 
veckan för att fastslå huruvida 
specifikationerna uppfylls och sänder 
metanet till en rörledning för uppsamling 
så snart ledningsspecifikationerna 
uppfylls.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Om metanet inte uppfyller 
specifikationerna för rörledningen för 
uppsamling, förutsatt att operatören 
analyserar metanprover två gånger i 
veckan för att fastslå huruvida 
specifikationerna uppfylls och sänder 

i)  När en blandning ventileras som 
ligger utanför specifikationerna, till följd 
av gasbehandlingen.
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metanet till en rörledning för uppsamling 
så snart ledningsspecifikationerna 
uppfylls.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Vid driftsättning av rörledningar, 
utrustning eller anläggningar, endast så 
länge det är nödvändigt för att rensa ut 
införda orenheter från ledningen eller 
utrustningen.

j) Vid driftsättning (på nytt) av 
rörledningar, anläggningsutrustning eller 
gaslagringsbrunnar, endast så länge det är 
nödvändigt för att rensa ut införda 
orenheter från ledningen eller utrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 733
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Vid driftsättning av rörledningar, 
utrustning eller anläggningar, endast så 
länge det är nödvändigt för att rensa ut 
införda orenheter från ledningen eller 
utrustningen.

j) Vid driftsättning (på nytt) av 
rörledningar, anläggningsutrustning eller 
gaslagringsbrunnar, endast så länge det är 
nödvändigt för att rensa ut införda 
orenheter från ledningen eller utrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Vid driftsättning av rörledningar, 
utrustning eller anläggningar, endast så 
länge det är nödvändigt för att rensa ut 
införda orenheter från ledningen eller 
utrustningen.

j) Vid driftsättning (på nytt) av 
rörledningar, anläggningsutrustning eller 
gaslagringsbrunnar, endast så länge det är 
nödvändigt för att rensa ut införda 
orenheter från ledningen eller utrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 735
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Vid piggning, trycksänkning inför 
reparation eller rensning av en rörledning 
för uppsamling inför reparation eller 
underhåll, och endast om gasen inte kan 
lagras eller omdirigeras till en opåverkad 
del av ledningen.

k) Vid piggning, trycksänkning inför 
reparation, avveckling eller rensning av en 
rörledning för uppsamling inför reparation 
eller underhåll, och endast om gasen inte 
kan lagras eller omdirigeras till en 
opåverkad del av ledningen.

Or. en

Ändringsförslag 736
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Vid piggning, trycksänkning inför 
reparation eller rensning av en rörledning 
för uppsamling inför reparation eller 
underhåll, och endast om gasen inte kan 
lagras eller omdirigeras till en opåverkad 
del av ledningen.

k) Vid piggning, trycksänkning inför 
reparation eller rensning av en rörledning 
inför reparation eller underhåll, och endast 
om gasen inte kan lagras eller omdirigeras 
till en opåverkad del av ledningen.
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Or. en

Ändringsförslag 737
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) l) Vid arbete med ett borrhåll/en 
brunn under undersökningar eller 
säkerhetstest.
m) Vid arbete för att bygga (om) brunnar.
n) Vid drift av en hydraulisk 
omarbetningsenhet vid ett borrhål.
o) Vid skydd av farliga områden av 
test- och säkerhetsskäl.
p) Vid upplösning av hydratpluggar.
q) Avgasning av producerat vatten och 
utsläpp av upplöst kolvätegas i producerat 
vatten när trycket sänks från separatorns 
driftsvillkor till atmosfärtryck.
r) Ventilering av kolvätegas vid 
exportmätaren från gaskromatografen, 
vilket krävs för att säkerställa efterlevnad 
av rörledningens exportspecifikationer 
och transportavtal.
s) Provtagning av producerat vatten, 
kondensat eller kolvätegas som kräver viss 
ventilering för att garantera ett 
representativt prov, eller för att 
säkerställa att provet är vid atmosfärtryck 
för säker transport.
t) MEG-lagringsenheter som innehåller 
returnerad vätska från kolvätesystemen 
eller kompressorernas sekundära 
förseglingar.
u) Regelbunden eller kontinuerlig 
ventilering från gasannulus vid 
korrosion/förlorad instängning av 
brunnens annulus för att säkerställa att 
trycket fortsätter att ligga under 
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designvillkoren tills interventionsarbetet i 
brunnen kan slutföras.
v) Fackling och ventilering genom 
trycksänkning av rörledningar för 
oplanerade nedstängningar, när det krävs 
för att undvika att hydrat bildas (om 
bildning av hydrat tillåts är det enda sättet 
att avlägsna hydraten från rörledningen 
att sänka trycket i systemet genom 
antingen fackling, om det är tillgängligt, 
eller ventilering).
w) När en gasblandning som ligger 
utanför specifikationerna ventileras eller 
facklas, till följd av gasbehandlingen.
x) Ventileringar från isoleringsventiler 
som används för att segmentera 
rörledningar eller isolera 
kompressorstationer och 
nödnedstängningssystem.
y) Vid aktiviteter under upphörande och 
avveckling.
z) I alla motiverade situationer som ska 
anmälas till och godkännas av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Ventileringar från 
isoleringsventiler som används för att 
segmentera rörledningar eller isolera 
kompressorstationer och 
nödnedstängningssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 739
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) Ventileringar från 
isoleringsventiler som används för att 
segmentera rörledningar eller isolera 
kompressorstationer och 
nödnedstängningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. m) Ventileringar från 
isoleringsventiler som används för att 
segmentera rörledningar eller isolera 
kompressorstationer och 
nödnedstängningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 741
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) När en blandning som ligger 
utanför specifikationerna ventileras, till 
följd av gasbehandlingen.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ka (nytt)
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) I alla fall då ventilering sker för 
att förhindra en nödsituation och skydda 
människors liv.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Vid arbete med ett borrhåll/en 
brunn under undersökningar eller 
säkerhetstest.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) Ventiler för avlägsnande av 
blockeringar av gashydrat i 
lagringsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 745
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) Ventiler för avlägsnande av 
blockeringar av gashydrat i 
lagringsanläggningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Ventiler för avlägsnande av 
blockeringar av gashydrat i 
lagringsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 747
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) Vid arbete för att bygga (om) 
brunnar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) Vid drift av en hydraulisk 
omarbetningsenhet vid ett borrhål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) Vid skydd av farliga områden av 
test- och säkerhetsskäl.

Or. en

Ändringsförslag 750
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ke (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ke) Vid upplösning av hydratpluggar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kf) Avgasning av producerat vatten 
och utsläpp av upplöst kolvätegas i 
producerat vatten när trycket sänks från 
separatorns driftsvillkor till 
atmosfärtryck.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kg) Ventilering av kolvätegas vid 
exportmätaren från gaskromatografen, 
vilket krävs för att säkerställa efterlevnad 
av rörledningens exportspecifikationer 
och transportavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 753
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kh) Provtagning av producerat vatten, 
kondensat eller kolvätegas som kräver viss 
ventilering för att garantera ett 
representativt prov, eller för att 
säkerställa att provet är vid atmosfärtryck 
för säker transport.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ki (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ki) MEG-lagringsenheter som 
innehåller returnerad vätska från 
kolvätesystemen eller kompressorernas 
sekundära förseglingar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kj (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kj) Regelbunden eller kontinuerlig 
ventilering från gasannulus vid 
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korrosion/förlorad instängning av 
brunnens annulus för att säkerställa att 
trycket fortsätter att ligga under 
designvillkoren tills interventionsarbetet i 
brunnen kan slutföras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kk (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kk) Fackling och ventilering genom 
trycksänkning av rörledningar för 
oplanerade nedstängningar, när det krävs 
för att undvika att hydrat bildas (om 
bildning av hydrat tillåts är det enda sättet 
att avlägsna hydraten från rörledningen 
att sänka trycket i systemet genom 
antingen fackling, om det är tillgängligt, 
eller ventilering).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kl (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kl) När en gasblandning som ligger 
utanför specifikationerna ventileras eller 
facklas, till följd av gasbehandlingen.

Or. en
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Ändringsförslag 758
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led km (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

km) Ventileringar från 
isoleringsventiler som används för att 
segmentera rörledningar eller isolera 
kompressorstationer och 
nödnedstängningssystem.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led kn (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kn) Vid aktiviteter under upphörande 
och avveckling.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led ko (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ko) I alla motiverade situationer som 
ska anmälas till och godkännas av den 
behöriga myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 761
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart, när det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet, när återvinning av 
gasen till process- och facklingssystemen 
leder till mer växthusgasutsläpp, när 
fackling inte är tekniskt genomförbart, 
när riskerna äventyrar driftsäkerheten 
eller personalen, när ventileringen leder 
till mindre än x kg metanutsläpp per år, 
när den behöriga myndigheten kräver 
ventilering i motsats till fackling för 
naturproduktion (t.ex. fåglars migration), 
när fackling inte tillåts på grund av andra 
rättsliga skyldigheter. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 762
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering i följande fall:
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är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

a) Om fackling inte är tekniskt 
genomförbart.
b) Om det kan utgöra en risk för 
verksamhetens eller personalens säkerhet.

c) Om återvinningen av gasen till 
processen och facklingsystemen leder till 
mer växthusgasutsläpp.
d) Om ventileringen leder till mindre än 
x kg metanutsläpp per år.
e) Om den behöriga myndigheten kräver 
ventilering i stället för fackling av skäl 
som rör naturskydd (t.ex. fåglars 
migration).
I sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2b och 3 är tillåten ska 
operatörer endast utföra ventilering i 
följande fall:
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personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

a) Om fackling inte är tekniskt 
genomförbart.
b) Om det kan utgöra en risk för 
verksamhetens eller personalens säkerhet.

c) Om fackling inte är tillåtet på grund av 
andra rättsliga skyldigheter.
I sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 764
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2b och 3 är tillåten ska 
operatörer endast utföra ventilering i 
följande fall: Om fackling inte är tekniskt 
genomförbart. Om det kan utgöra en risk 
för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. Om fackling inte är tillåtet på 
grund av andra rättsliga skyldigheter.

I sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 765
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart på grund av 
bristande brännbarhet, oförmåga att 
behålla en låga eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 766
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 

4. Om ventilering i enlighet med 
punkterna 2 och 3 är tillåten ska operatörer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart på grund av 
bristande brännbarhet, oförmåga att 
behålla en låga eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
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behöriga myndigheterna. artikel 16, påvisa behovet av att välja 
ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utrustning som ventilerar, för 
vilken ett alternativ som inte ventilerar 
finns, ska ersättas med det sistnämnda 
inom skälig tid men senast fem år efter 
förordningens tillämpning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt 
att återföra metanet, använda det på plats 
eller bjuda ut det på en marknad av 
någon annan anledning än ekonomiska 
överväganden. I sådana situationer ska 
operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på 
en marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Metanutsläpp från fackling ska 
avskaffas senast 2030.
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Or. en

Motivering

Världsbanken har 2015 lanserat initiativet ”zero routine flaring” och tidsfristen för att 
uppfylla detta krav är 2030. De flesta olje- och gasföretag har anslutit sig till detta initiativ 
och förbereder sig för att uppfylla kraven senast 2030.

Ändringsförslag 769
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är tekniskt 
möjligt att återföra metanet, använda det på 
plats eller bjuda ut det eller om det 
riskerar att äventyra säkerheten för 
driften eller personalen eller 
försörjningstryggheten.

I det särskilda fallet med rutinmässig 
fackling på produktionsanläggningar ska 
det endast vara tillåtet om det varken är 
möjligt att återföra metanet, använda det 
på plats eller bjuda ut det på en marknad 
av någon annan anledning än ekonomiska 
överväganden.

I sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 770
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är tekniskt 
möjligt att återföra metanet, använda det på 
plats eller bjuda ut det eller om det 
riskerar att äventyra säkerheten för 
driften eller personalen eller 
försörjningstryggheten.

I det särskilda fallet med rutinmässig 
fackling på produktionsanläggningar ska 
det endast vara tillåtet om det varken är 
möjligt att återföra metanet, använda det 
på plats eller bjuda ut det på en marknad 
av någon annan anledning än ekonomiska 
överväganden.

I sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16.2, påvisa behovet av 
att välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är tekniskt 
möjligt att återföra metanet, använda det på 
plats eller bjuda ut det eller om det 
riskerar att äventyra säkerheten för 
driften eller personalen eller 
försörjningstryggheten. I det särskilda 
fallet med rutinmässig fackling på 
produktionsanläggningar ska det endast 
vara tillåtet om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats 
eller bjuda ut det på en marknad av någon 
annan anledning än ekonomiska 
överväganden. I sådana situationer ska 
operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16.2, påvisa behovet av att välja 
fackling i stället för återföring, användning 
på plats eller utbjudande på en marknad av 
metanet för de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 772
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Utöver villkoren i punkterna 2 och 
3 ska det vara tillåtet att utföra fackling 
endast om det varken är möjligt att återföra 
metanet, använda det på plats eller bjuda ut 
det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 773
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats, 
bearbeta det eller bjuda ut det på en 
marknad av någon annan anledning än 
ekonomiska överväganden. I sådana 
situationer ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
fackling i stället för återföring, användning 
på plats eller utbjudande på en marknad av 
metanet för de behöriga myndigheterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats eller 
bjuda ut det på en marknad av någon annan 
anledning än ekonomiska överväganden. I 
sådana situationer ska operatörer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 16, påvisa behovet av att 
välja fackling i stället för återföring, 
användning på plats eller utbjudande på en 
marknad av metanet för de behöriga 
myndigheterna.

5. Det ska vara tillåtet att utföra 
fackling endast om det varken är möjligt att 
återföra metanet, använda det på plats, 
bearbeta det eller bjuda ut det på en 
marknad av någon annan anledning än 
ekonomiska överväganden. I sådana 
situationer ska operatörer, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 16, påvisa behovet av att välja 
fackling i stället för återföring, användning 
på plats eller utbjudande på en marknad av 
metanet för de behöriga myndigheterna.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast [12 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen anta, och regelbundet 
uppdatera, delegerade akter i enlighet 
med artikel 31 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa tekniska 
standarder för utrustning för att minska 
metanutsläppen från ventilering och 
fackling. Den regelbundna uppdateringen 
bör säkerställa utbyte av utrustning som 
ventilerar med icke-ventilerande 
alternativ så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag hänvisar till standarder utan att definiera dem ytterligare. Därför 
måste standarder definieras åtminstone för pneumatiska anordningar, pumpar, kompressorer 
och lagringskärl. Exempel på tekniska standarder finns bland annat i de tekniska vägledande 
dokumenten OGMP 2.0.

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling leder till en lägre 
minskningseffektivitet än de 
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referensvärden som har fastställts av Acer 
per artikel 34 i denna förordning måste 
operatörerna minimera de ventilerade 
utsläppen med tillgängliga effektiva 
metoder och inkludera motiveringen i 
rapporten enligt artikel 17.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling leder till en lägre 
minskningseffektivitet än de 
referensvärden som har fastställts av Acer 
per artikel 34 i denna förordning måste 
operatörerna minimera de ventilerade 
utsläppen med tillgängliga effektiva 
metoder och inkludera motiveringen i 
rapporten enligt artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 778
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling leder till en högre 
minskningskostnad än de referensvärden 
som har fastställts av Acer ska 
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operatörerna minimera de ventilerade 
utsläppen med andra tillgängliga mer 
kostnadseffektiva metoder och inkludera 
motiveringen i rapporten enligt artikel 17.

Or. en

Motivering

När kostnaderna för utsläppsminskning i ett konkret fall är högre än den respektive gräns 
som har fastställts av Acer ska operatörerna undvika att genomföra dessa bestämmelser. Den 
mest relevanta åtgärden är minskningskostnaden uttryckt i euro per mängd metanutsläpp som 
har undvikits. Acer bör ges befogenhet att fastställa en gräns för minskningskostnaderna. Allt 
eftersom de nya metoderna för att minska utsläppen utvecklas kommer deras kostnad att 
minska. När de når de gränser som har fastställts av Acer ska operatörerna genomföra dem.

Ändringsförslag 779
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling leder till en högre 
minskningskostnad än de referensvärden 
som har fastställts av Acer ska 
operatörerna minimera de ventilerade 
utsläppen med andra tillgängliga mer 
kostnadseffektiva metoder och inkludera 
motiveringen i rapporten enligt artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 780
Ivan David

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)



AM\1265657SV.docx 29/212 PE737.463v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling leder till en högre 
minskningskostnad än de referensvärden 
som har fastställts av Acer ska 
operatörerna minimera de ventilerade 
utsläppen med andra tillgängliga mer 
kostnadseffektiva metoder och inkludera 
motiveringen i rapporten enligt artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 781
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast 12 månader efter den dag 
då denna förordning träder i kraft ska 
operatörerna endast använda 
pneumatiska kontroller och pumpar med 
nollutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 782
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När en anläggning byggs, helt 
eller delvis byts ut eller renoveras ska 
operatörerna endast använda 
pneumatiska kontroller och pumpar med 
nollutsläpp.
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Or. en

Ändringsförslag 783
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När en anläggning byggs, helt 
eller delvis byts ut eller renoveras ska 
operatörerna endast använda 
pneumatiska kontroller och pumpar med 
nollutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 784
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. När en anläggning byggs, helt 
eller delvis byts ut eller renoveras ska 
operatörerna endast använda 
pneumatiska kontroller och pumpar med 
nollutsläpp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När en anläggning byggs, byts ut 
helt eller delvis eller renoveras bör den 
nya eller renoverade utrustningen eller 
komponenterna installeras för att 
undvika/minimera ventilering och 
fackling enligt relevanta tekniska 
europeiska standarder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling kräver godkännande från 
relevanta myndigheter, tillstånd, 
upphandling, tillräckligt tillgång till 
lämplig utrustning på marknaden och 
installation av ny utrustning ska 
operatörerna fortsätta med en så snabb 
tidsplan som möjligt. De behöriga 
myndigheterna får begära information 
om tidsplanen och begära modifieringar. 
För ventilering och fackling som sker 
under genomförandet ska de behöriga 
myndigheterna avstå från de 
sanktionsavgifter som uppstår till följd av 
artikel 30.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling kräver godkännande från 
relevanta myndigheter, tillstånd, 
upphandling, tillräckligt tillgång till 
lämplig utrustning på marknaden och 
installation av ny utrustning ska 
operatörerna fortsätta med en så snabb 
tidsplan som möjligt. De behöriga 
myndigheterna får begära information 
om tidsplanen och begära modifieringar. 
För ventilering och fackling som sker 
under genomförandet ska de behöriga 
myndigheterna avstå från de 
sanktionsavgifter som uppstår till följd av 
artikel 30.

Or. en

Ändringsförslag 788
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling kräver godkännande från 
relevanta myndigheter, tillstånd, 
upphandling och installation av ny 
utrustning ska operatörerna fortsätta med 
en så snabb tidsplan som möjligt. De 
behöriga myndigheterna får begära 
information om tidsplanen och begära 
modifieringar. För ventilering och 
fackling som sker under genomförandet 
ska de behöriga myndigheterna avstå från 
de sanktionsavgifter som uppstår till följd 
av artikel 30.
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Or. en

Ändringsförslag 789
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Utrustning som ventilerar, för 
vilken det finns ett alternativ som inte 
ventilerar, ska bytas ut senast 
den 31 december 2025. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 31 för att komplettera denna 
förordning genom att föreskriva tekniska 
standarder för utrustning med inbyggda 
utsläpp och genomföra utbyte av 
utrustning som ventilerar och för vilken 
det finns ett alternativ som inte ventilerar.

Or. en

Ändringsförslag 790
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Utrustning som ventilerar, för 
vilken det finns ett alternativ som inte 
ventilerar, ska bytas ut senast 
den 31 december 2025. Kommissionen får 
anta en delegerad akt för att genomföra 
utbytet senast den 31 december 2023.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När en anläggning byggs, byts ut 
helt eller delvis eller renoveras bör den 
nya eller renoverade utrustningen eller 
komponenterna installeras för att 
undvika/minimera ventilering och 
fackling enligt relevanta tekniska 
europeiska standarder.

Or. en

Ändringsförslag 792
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 31 för att komplettera denna 
förordning genom att definiera och införa 
tillämpligheten av standarder om 
pneumatiska anordningar och pumpar, 
kompressorer, förvaringskärl eller andra 
komponenter som är utformade för att 
ventilera med avseende på denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 793
Günther Sidl, Maria Arena
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 31 för att komplettera denna 
förordning genom att definiera och införa 
tillämpligheten av standarder om 
pneumatiska anordningar och pumpar, 
kompressorer, förvaringskärl eller andra 
komponenter som är utformade för att 
ventilera med avseende på denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 794
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling kräver godkännande från 
relevanta myndigheter, tillstånd, 
upphandling och installation av ny 
utrustning ska operatörerna fortsätta med 
en så snabb tidsplan som möjligt. De 
behöriga myndigheterna får begära 
information om tidsplanen och begära 
modifieringar.

Or. en

Motivering

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 
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prior to finishing the implementation of corresponding measures. Competent authorities shall 
be in the regulation explicitly empowered to decide on such individual implementation 
periods.

Ändringsförslag 795
Ivan David

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om genomförandet av 
bestämmelser om ventilering eller 
fackling kräver godkännande från 
relevanta myndigheter, tillstånd, 
upphandling och installation av ny 
utrustning ska operatörerna fortsätta med 
en så snabb tidsplan som möjligt. De 
behöriga myndigheterna får begära 
information om tidsplanen och begära 
modifieringar.

Or. en

Ändringsförslag 796
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Utrustning som kan ersättas med 
icke-ventilerande utrustning ska bytas ut 
senast den 31 december 
2025. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt för att genomföra utbytet 
senast den 31 december 2023.

Or. en
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Ändringsförslag 797
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När en anläggning byggs, byts ut 
helt eller delvis eller renoveras bör den 
nya eller renoverade utrustningen eller 
komponenterna installeras för att 
undvika/minimera ventilering och 
fackling enligt relevant teknik.

Or. en

Ändringsförslag 798
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operatörer ska meddela de behöriga 
myndigheterna om ventilering och fackling 
som

Operatörer ska meddela de behöriga 
myndigheterna om ventilering och fackling 
på mer än 5 000 kg metan som orsakas av 
en incident, nödsituation eller ett 
funktionsfel.

Or. en

Ändringsförslag 799
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 800
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel,

a) på mer än [5 000 kg] metan som 
orsakas av en incident, nödsituation eller 
ett funktionsfel,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel,

a) på mer än [5 000 kg] metan som 
orsakas av en incident, nödsituation eller 
ett funktionsfel,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel,

a) på mer än [5 000 kg] metan som 
orsakas av en incident, nödsituation eller 
ett funktionsfel,



AM\1265657SV.docx 39/212 PE737.463v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 803
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel,

a) orsakas av en nödsituation eller ett 
funktionsfel, och

Or. en

Motivering

Rapporteringen av sådana händelser bör endast vara obligatorisk om båda förutsättningarna 
är uppfyllda. Kontrollerad fackling som sker under nedstängningar av system bör rapporteras 
i årsrapporten.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varar i sammanlagt åtta timmar 
eller mer inom en period på 24 timmar till 
följd av en enda händelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varar i sammanlagt åtta timmar 
eller mer inom en period på 24 timmar till 
följd av en enda händelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 806
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varar i sammanlagt åtta timmar 
eller mer inom en period på 24 timmar till 
följd av en enda händelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 807
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varar i sammanlagt åtta timmar 
eller mer inom en period på 24 timmar till 
följd av en enda händelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 808
Anna Zalewska
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 96 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den. De ovan nämnda 
meddelandena om sådana händelser bör 
endast vara obligatoriska om båda de 
villkor som beskrivs i artikel 16.1 är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att meddela den behöriga myndigheten om ventilering och fackling inom 
48 timmar är tekniskt ogenomförbar på grund av de driftsmässiga realiteterna. Vi föreslår att 
tiden för rapportering av läckor till följd av ventilering och fackling förlängs från 48 till 
96 timmar. Dessutom bör rapporteringen av sådana händelser endast vara obligatorisk om 
båda förutsättningarna (artikel 16.1 a och b) är uppfyllda, det vill säga att de orsakas av en 
nödsituation eller ett funktionsfel och varar i totalt minst 8 timmar inom en period på 
24 timmar till följd av en enda händelse.

Ändringsförslag 809
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan onödigt dröjsmål efter 
händelsen. De krav som gäller för detta 
meddelande ska överensstämma med 
nationell eller lokal lagstiftning avseende 
meddelanden om händelser, 
nödsituationer eller andra ovanliga 
händelser, när sådan redan finns.

Or. en
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Ändringsförslag 810
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan onödigt dröjsmål efter 
händelsen. De krav som gäller för detta 
meddelande ska överensstämma med 
nationell eller lokal lagstiftning avseende 
meddelanden om händelser, 
nödsituationer eller andra ovanliga 
händelser, när sådan redan finns.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan onödigt dröjsmål efter 
händelsen. De krav som gäller för detta 
meddelande ska överensstämma med 
nationell eller lokal lagstiftning avseende 
meddelanden om händelser, 
nödsituationer eller andra ovanliga 
händelser, när sådan redan finns.

Or. en

Ändringsförslag 812
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen. De krav som gäller för detta 
meddelande ska överensstämma med 
nationell eller lokal lagstiftning avseende 
meddelanden om händelser, 
nödsituationer eller andra ovanliga 
händelser, när sådan redan finns.

Or. en

Ändringsförslag 813
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 48 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Det meddelande som avses i första stycket 
ska lämnas in utan dröjsmål efter 
händelsen och senast 96 timmar efter 
händelsens början eller det att operatören 
fick kännedom om den.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att meddela den behöriga myndigheten om ventilering och fackling inom 
48 timmar är tekniskt ogenomförbar på grund av de driftsmässiga realiteterna. Tidsfristen 
bör förlängas till 96 timmar.

Ändringsförslag 814
Anna Zalewska
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna kvartalsrapporter 
om all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna årsrapporter om 
all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II. Den ska 
ingå i den årliga utsläppsrapport som 
avses i artikel 15.

Or. en

Motivering

Med tanke på skyldigheten att fortlöpande rapportera varje nödsituation bör det övervägas 
att minska frekvensen för regelbundna rapporter om ventilering och fackling från en gång per 
kvartal till en gång per år. Enskilda händelser måste rapporteras omedelbart och de totala 
utsläppen måste ändå inkluderas i den årliga metanrapporten. Att inkludera den kan minska 
den administrativa, ekonomiska och arbetsmässiga bördan på operatörsnivå.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna kvartalsrapporter 
om all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna information om 
ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II, som en 
del av varje rapport som avses i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 816
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna kvartalsrapporter 
om all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna årsrapporter om 
all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

Or. en

Motivering

En längre tidsram behövs för att minska och rationalisera den administrativa bördan.

Ändringsförslag 817
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna kvartalsrapporter 
om all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

2. Operatörer ska lämna in till de 
behöriga myndigheterna årsrapporter om 
all ventilering och fackling som avses i 
punkt 1 och i artikel 15 i enlighet med de 
uppgifter som fastställs i bilaga II.

Or. en

Motivering

Med tanke på skyldigheten att fortlöpande rapportera varje ventilering eller fackling i en 
nödsituation bör den årliga frekvensen för regelbundna ventilerings- och facklingsrapporter 
räcka.

Ändringsförslag 818
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska 
årligen offentliggöra de rapporter som 
avses i denna artikel och lämna in dem till 
kommissionen i enlighet med artikel 5.4.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga 
och en fullständig eliminering (DRE, 
Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar avsedda att byta 
ut facklingar installeras, byts ut eller 
renoveras, ska operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med minst 98 % 
eliminering (DRE, Destruction Removal 
Efficiency) av kolväten eller en tillämplig 
nationell standard som är lämplig för 
situationen.

Or. en

Ändringsförslag 820
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1



AM\1265657SV.docx 47/212 PE737.463v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga 
och en fullständig eliminering (DRE, 
Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar avsedda att byta 
ut facklingar installeras, byts ut eller 
renoveras, ska operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med minst 98 % 
eliminering (DRE, Destruction Removal 
Efficiency) av kolväten eller en tillämplig 
nationell standard som är lämplig för 
situationen.

Or. en

Ändringsförslag 821
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
en fullständig eliminering (DRE, 
Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
minst 95 % eliminering 
(DRE, Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

Or. en

Motivering

100 % effektivitet för facklingar utrustade med system för självantändning eller ständig 
tändlåga avser rent metan, medan det i gasindustrin avser gas som innehåller kväve och 
svavel. Därför bör effektivitetsnivån lämpligen anpassas till 95 %.
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Ändringsförslag 822
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
en fullständig eliminering (DRE, 
Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
minst 95 % eliminering 
(DRE, Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

Or. en

Motivering

100 % effektivitet för facklingar utrustade med system för självantändning eller ständig 
tändlåga avser rent metan, medan gasindustrin ofta hanterar gas som innehåller kväve och 
svavel. Därför bör effektivitetsnivån lämpligen anpassas till 95 %.

Ändringsförslag 823
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anläggning byggs, ersätts 
eller renoveras, eller om nya 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar installeras, ska 
operatörer endast installera 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
en fullständig eliminering (DRE, 
Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten.

1. Operatörer ska installera alla 
facklingsskorstenar med 
förbränningsanordningar med 
självantändning eller ständig tändlåga och 
en fullständig eliminering 
(DRE, Destruction Removal Efficiency) av 
kolväten senast ... [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].
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Or. en

Ändringsförslag 824
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller 
kraven i punkt 1 senast … [tolv månader 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft].

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller kraven i 
punkt 1 senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller kraven i 
punkt 1 senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 826
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller kraven i 
punkt 1 senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar som används i 
den normala driften uppfyller kraven i 
punkt 1 senast … [36 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].

Or. en

Motivering

Denna utrustning medför betydande kostnader och ska i många fall uppfylla offentlig 
upphandlingslagstiftning, vilket kräver tillämpning av långa och detaljerade förfaranden. 
Tolv månaders tidsfrist är orealistisk i detta sammanhang.

Ändringsförslag 827
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller kraven i 
punkt 1 senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].

2. Operatörer ska säkerställa att alla 
facklingsskorstenar eller andra 
förbränningsanordningar uppfyller kraven i 
punkt 1 senast … [36 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft].

Or. en

Motivering

Denna utrustning medför betydande kostnader och ska i många fall uppfylla offentlig 
upphandlingslagstiftning, vilket kräver tillämpning av långa och detaljerade förfaranden. 
Tolv månaders tidsfrist är orealistisk i detta sammanhang.

Ändringsförslag 828
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska utföra veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

3. Operatörer ska utföra kvartalsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar eller 
genomföra ständig övervakning av 
facklingar i enlighet med de uppgifter som 
fastställs i bilaga III.

Or. en

Motivering

För det första kan en inspektion ta allt från några få timmar till flera veckor. Veckovisa 
inspektioner är därför inte tekniskt genomförbara. För det andra är det viktigt att undvika att 
föreskriva en uppsättning tekniker för genomförandet av ett förfarande för detektering och 
reparation av läckage, med tanke på att ett antal innovativa tekniska alternativ finns 
tillgängliga (exempelvis kontinuerlig övervakning).

Ändringsförslag 829
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska utföra veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

3. Operatörer ska utföra kvartalsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar eller 
genomföra ständig övervakning av 
facklingar i enlighet med de uppgifter som 
fastställs i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 830
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska utföra veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

3. Operatörer ska utföra kontinuerlig 
övervakning och minst veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska utföra veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

3. Operatörer ska utföra kontinuerlig 
övervakning och minst veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer ska utföra veckovisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

3. Operatörer ska utföra månadsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar i 
enlighet med de uppgifter som fastställs i 
bilaga III.

Or. en
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Motivering

Förslaget om att utföra veckovisa inspektioner av facklingsskorstenar är orealistiskt frekvent. 
Det skulle inte vara en kostnadseffektiv metod och därmed skulle det lägga en orealistiskt stor 
börda på operatörerna.

Ändringsförslag 833
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 31 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa tekniska 
standarder för utrustning med inbyggt 
läckage eller inbyggda utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 834
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Händelser med stora utsläpp

1. Senast ... [tolv månader efter den dag 
då denna förordning träder i kraft] ska 
operatörerna lämna in ett program till de 
behöriga myndigheterna som innehåller 
åtgärder och protokoll för att upptäcka 
och ta itu med händelser med stora 
utsläpp, främst genom användning av de 
senaste uppgifterna från Internationella 
observatoriet för metanutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 835
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inaktiva brunnar Inaktiva brunnar och permanent 
igenpluggade och övergivna brunnar

Or. en

Ändringsförslag 836
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstaterna upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla inaktiva brunnar på 
sitt territorium eller inom sin jurisdiktion, 
inbegripet minst de uppgifter som fastställs 
i bilaga IV.

1. Senast sex månader efter den dag 
då denna förordning träder i kraft ska 
medlemsstaterna upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla inaktiva brunnar och 
permanent igenpluggade och övergivna 
brunnar på sitt territorium eller inom sin 
jurisdiktion, inbegripet minst de uppgifter 
som fastställs i bilaga IV.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstaterna upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla inaktiva brunnar på 
sitt territorium eller inom sin jurisdiktion, 
inbegripet minst de uppgifter som fastställs 
i bilaga IV.

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstaterna upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla inaktiva brunnar på 
sitt territorium eller inom sin jurisdiktion, 
inbegripet minst de uppgifter som fastställs 
i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Vi föreslår en längre genomförandeperiod eftersom föreskrivandet och genomförandet av 
inlämning av företagsuppgifter också behövs för att ställa samman registret.

Ändringsförslag 838
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
ska utrustning för mätning av 
metanutsläpp installeras på alla inaktiva 
brunnar.

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen bör ge utrymme för användning av breda kvantifieringsmetoder (tekniska 
kalkyler, simuleringsverktyg, utsläppsfaktorer) som värdefulla alternativ till direkta 
mätningar av utsläpp. Det gäller särskilt för inaktiva brunnar med hänsyn till att marken efter 
att brunnarna har tagits ur bruk återlämnas till ägaren och tillgången till inaktiva brunnar 
därför kan begränsas.

Ändringsförslag 839
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
ska utrustning för mätning av 
metanutsläpp installeras på alla inaktiva 
brunnar.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt den reviderade definitionen av inaktiva brunnar finns inget behov av särskilda 
bestämmelser för inaktiva brunnar eftersom de skulle omfattas av de standardbestämmelser 
som föreskrivs i förordningarna.

Ändringsförslag 840
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
ska utrustning för mätning av 
metanutsläpp installeras på alla inaktiva 
brunnar.

2. Rapporter som innehåller 
information om mätningar eller 
kvantifiering av metanutsläpp från alla 
inaktiva brunnar som avses i punkt 1 ska 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
i enlighet med de principer som preciseras 
i artikel 12 med avseende på de tillgångar 
som används.
Om fem efterföljande kvantifieringar av 
inaktiva brunnar inte visar några 
metanutsläpp ska sådana inaktiva 
brunnar anses vara utsläppsfria och inga 
ytterligare kvantifieringar och rapporter 
ska krävas.

Or. en
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Ändringsförslag 841
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
utrustning för mätning av metanutsläpp 
installeras på alla inaktiva brunnar.

2. Senast … tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
mätning av metanutsläpp i luft eller vatten 
genomföras på alla inaktiva brunnar och 
permanent igenpluggade och övergivna 
brunnar.

När de behöriga myndigheterna får 
tillförlitliga bevis för att det inte finns 
några metanutsläpp från permanent 
igenpluggade och övergivna brunnar 
inom de senaste fem åren ska 
skyldigheten för permanent igenpluggade 
och övergivna brunnar som föreskrivs i 
denna punkt inte gälla för dessa brunnar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
utrustning för mätning av metanutsläpp 
installeras på alla inaktiva brunnar.

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
metanutsläpp i inaktiva brunnar mätas vid 
källan minst en gång var tolfte månad. 
Om fem efterföljande mätningar [i årliga 
intervall] av inaktiva brunnar inte visar 
några metanutsläpp ska de anses vara 
utsläppsfria och inga ytterligare 
kvantifieringar och rapporter ska krävas.
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Or. en

Motivering

Förslaget om obligatorisk installation av anordningar för detektering av metanutsläpp i alla 
inaktiva brunnar är inte genomförbart, eftersom det inte finns någon känd teknisk lösning i 
landbaserade anläggningar för att mäta metanläckage. Därför skulle förslaget leda till 
oproportionellt höga kostnader. Dessutom är risken för betydande skada mycket hög på 
grund av stöld av instrumenten när de placeras utan bevakning på en övergiven plats.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
utrustning för mätning av metanutsläpp 
installeras på alla inaktiva brunnar.

2. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
utrustning för mätning av metanutsläpp 
installeras på alla inaktiva brunnar, utom 
de som har pluggats igen permanent i 
enlighet med tillsynskraven från de 
relevanta behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 844
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast den 30 
mars varje år därefter och ska avse det 
senaste tillgängliga kalenderåret. Före 

3. Rapporter med informationen om 
kvantifiering av metanutsläpp från 
inaktiva brunnar ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter och ska avse 
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inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

det senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

Or. en

Motivering

Förordningen bör ge utrymme för användning av breda kvantifieringsmetoder (tekniska 
kalkyler, simuleringsverktyg, utsläppsfaktorer) som värdefulla alternativ till direkta 
mätningar av utsläpp. Det gäller särskilt för inaktiva brunnar med hänsyn till att marken efter 
att brunnarna har tagits ur bruk återlämnas till ägaren och tillgången till inaktiva brunnar 
därför kan begränsas.

Ändringsförslag 845
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast den 30 
mars varje år därefter och ska avse det 
senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

3. Rapporter med informationen om 
kvantifiering av metanutsläpp från 
inaktiva brunnar ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter och ska avse 
det senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

Or. en

Ändringsförslag 846
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast den 30 
mars varje år därefter och ska avse det 
senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska när det är relevant 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
senast … [24 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter och ska avse 
det senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

Or. en

Ändringsförslag 847
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast den 30 
mars varje år därefter och ska avse det 
senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter och ska avse 
det senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

Or. en
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Ändringsförslag 848
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[24 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och senast den 30 
mars varje år därefter och ska avse det 
senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

3. Rapporter med de mätningar som 
avses i punkt 2 ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft och senast 
den 30 mars varje år därefter och ska avse 
det senaste tillgängliga kalenderåret. Före 
inlämning till behöriga myndigheter ska de 
rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

Or. en

Ändringsförslag 849
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När inga utsläpp från en inaktiv 
brunn har detekterats under fem på 
varandra följande år ska skyldigheterna 
till följd av punkt 3 upphöra att gälla för 
denna brunn.

Or. en

Motivering

Det är ekonomiskt omotiverat att utföra mätningar/kvantifieringar av inaktiva brunnar med 
försumbara eller obefintliga metanutsläpp. Ytterligare kvantifieringar bör upphöra efter 
denna tidsperiod.
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Ändringsförslag 850
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När inga utsläpp från en inaktiv 
brunn har detekterats under fem på 
varandra följande år ska skyldigheterna 
till följd av punkt 3 upphöra att gälla för 
denna brunn.

Or. en

Ändringsförslag 851
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
offentliggöra de rapporter som avses i 
denna artikel och lämna in dem till 
kommissionen, inom tre månader från 
operatörers inlämning och i enlighet med 
artikel 5.4.

4. De behöriga myndigheterna ska 
offentliggöra de rapporter som avses i 
denna artikel och lämna in dem till 
kommissionen, inom tre månader från 
inlämning och i enlighet med artikel 5.4.

Or. en

Motivering

En del av dessa brunnar kanske inte har operatörer, så denna hänvisning bör avlägsnas för 
att undvika tvivel om att medlemsstaterna fortfarande är skyldiga att uppfylla kraven när det 
gäller rapporter och publicering.

Ändringsförslag 852
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
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Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
de skyldigheter som fastställs i 
punkterna 2 och 3 fullgörs, med undantag 
för om en ansvarig part kan identifieras i 
vilket fall den parten ska bära ansvaret.

5. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
de skyldigheter som fastställs i punkt 3 
fullgörs, med undantag för om en ansvarig 
part kan identifieras i vilket fall den parten 
ska bära ansvaret.

Or. en

Ändringsförslag 853
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
de skyldigheter som fastställs i 
punkterna 2 och 3 fullgörs, med undantag 
för om en ansvarig part kan identifieras i 
vilket fall den parten ska bära ansvaret.

5. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
de skyldigheter som fastställs i punkt 3 
fullgörs, med undantag för om en ansvarig 
part kan identifieras i vilket fall den parten 
ska bära ansvaret.

Or. en

Ändringsförslag 854
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Medlemsstaterna ska utarbeta en 
begränsningsplan för att sanera, återställa 
och permanent plugga igen inaktiva 
brunnar som ligger inom deras territorium 
senast ... [tolv månader efter den dag då 
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denna förordning träder i kraft] och 
genomföra den senast ... [24 månader 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Medlemsstaterna ska senast [tolv månader 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft] utarbeta en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium. Genomförandet ska ske 
senast [24 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 856
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Senast [12 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstaterna utarbeta och genomföra 
en begränsningsplan för att sanera, 
återställa och permanent plugga igen 
inaktiva brunnar som ligger inom deras 
territorium och genomföra den senast 
[24 månader från den dag då denna 
förordning träder i kraft].

Or. en
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Ändringsförslag 857
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Senast [18 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstaterna utarbeta en 
begränsningsplan för att sanera, återställa 
och permanent plugga igen inaktiva 
brunnar som ligger inom deras territorium 
och genomföra den senast 12 månader 
efter de första rapporter som avses i 
punkt 3.

Or. en

Motivering

Europa har många övergivna brunnar som fortfarande kan släppa ut metan. En 
begränsningsplan kommer att behövas för att hitta, försegla och övervaka dessa brunnar. Det 
kan möjliggöra stora sänkningar av metanutsläppen samt ge anställningsmöjligheter inom 
avhjälpande och övervakning av brunnarna. För att säkerställa att begränsningsplanerna 
genomförs i rätt tid behövs tydliga tidsfrister. Det är genomförbart att utarbeta 
begränsningsplaner jämsides med inventeringarna, eftersom utredningar för att slutföra 
inventeringarna bör ske i syfte att visa begränsningsalternativen.

Ändringsförslag 858
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Medlemsstaterna eller ansvariga parter 
ska utarbeta och genomföra en 
begränsningsplan för att sanera, återställa 
och permanent plugga igen inaktiva 
brunnar som ligger inom deras territorium.
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Or. en

Ändringsförslag 859
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra en begränsningsplan för att 
sanera, återställa och permanent plugga 
igen inaktiva brunnar som ligger inom 
deras territorium.

Medlemsstaterna eller den ansvariga 
parten ska utarbeta och genomföra en 
begränsningsplan för att sanera, återställa 
och permanent plugga igen inaktiva 
brunnar som ligger inom deras territorium.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alternativt ska medlemsstaterna 
säkerställa mätning av metanläckaget 
från inaktiva brunnar varje månad i ett 
år. Om inget läckage mäts bör den 
motsvarande brunnen betraktas som 
stängd och skyldigheten att rapportera 
ytterligare mätningar bör upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 861
Mick Wallace, Clare Daly
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid identifieringen av inaktiva brunnar 
ska medlemsstaterna genomföra en robust 
och objektiv bedömning baserad på de 
mest aktuella vetenskapliga rönen, 
inbegripet data från Internationella 
observatoriet för metanutsläpp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led d
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Årliga kontroller för att säkerställa 
att igenpluggade brunnar inte längre är 
en källa till metanutsläpp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 863
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor och koldagbrott i drift.

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor och koldagbrott i drift, i unionen 
och för importörer.

Or. en
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Ändringsförslag 864
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor och koldagbrott i drift.

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor i drift.

Or. en

Ändringsförslag 865
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor och koldagbrott i drift.

1. Detta avsnitt gäller underjordiska 
kolgruvor i drift.

Or. en

Motivering

Forskning om betydelsen av metanutsläpp från lignitdagbrott visar att utsläppen är låga och 
marginella, vid gränsen för detektering. Dyra krav till följd av förordningen är därför 
otillräckliga.

Ändringsförslag 866
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

utgår
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Or. en

Motivering

Processer som definieras som verksamhet efter gruvbrytning bör inte räknas in i volymen 
metanutsläpp från kolgruvor. Olika enheter kan vara ansvariga för transport eller lagring av 
utvunnet material. Vidare är det möjligt att operatören av kolgruvan inte är ansvarig för 
transportens eller lagringens längd. Det är därför omöjligt att beräkna de utsläpp som sker 
och ange vilken enhet som är ansvarig.

Ändringsförslag 867
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

utgår

Or. en

Motivering

Transporten och lagringen av metan kan utföras av andra enheter än operatören av 
kolgruvan, och därför kan det vara omöjligt att ange vilken enhet som är ansvarig och 
beräkna de exakta utsläppen.

Ändringsförslag 868
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

utgår

Or. en
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Motivering

Det finns ingen tillgänglig metod för att uppskatta utsläppen av kol som förs upp till ytan. Det 
finns dessutom ett problem med ansvarsfördelningen mellan olika parter som är involverade i 
att föra upp kolet till ytan, bearbeta, transportera och lagra det.

Ändringsförslag 869
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen tillgänglig metod för att uppskatta utsläppen av kol som förs upp till ytan. Det 
finns dessutom ett problem med ansvarsfördelningen mellan olika parter som är involverade i 
att föra upp kolet till ytan, bearbeta, transportera och lagra det.

Ändringsförslag 870
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Metanutsläpp från koldagbrott i 
drift inkluderar följande utsläpp:

utgår

a) Metanutsläpp som sker vid kolgruvan 
under kolbrytningen.
b) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

Or. en
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Motivering

Forskning om betydelsen av metanutsläpp från lignitdagbrott visar att utsläppen är låga och 
marginella, vid gränsen för detektering. Dyra krav till följd av förordningen är därför 
otillräckliga.

Ändringsförslag 871
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Metanutsläpp från koldagbrott i 
drift inkluderar följande utsläpp:

utgår

a) Metanutsläpp som sker vid kolgruvan 
under kolbrytningen.
b) Metanutsläpp som sker under 
verksamhet efter gruvbrytning.

Or. en

Motivering

Metanutsläppen från lignitdagbrott ligger på marginell nivå.

Ändringsförslag 872
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra kontinuerliga 
mätningar av utsläpp av metan i 
ventilationsluft och kvantifiering av alla 
ventilationsschakt som för ut luft och som 
gruvoperatören använder, med hjälp av en 
apparat med en känslighetströskel för 

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra direkta 
mätningar vid källan eller kvantifiering av 
alla ventilationsschakt som för ut luft och 
som gruvoperatören använder. 
Gruvoperatörer ska till de behöriga 
myndigheterna lämna in rapporter om 
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metankoncentration på minst 100 ppm. 
De ska även utföra mätningar baserade på 
prover varje månad.

metanutsläpp per ventilationsschakt per 
år i kt metan, med hjälp av utrustning och 
metoder som leder till en 
toleransnogrannhet i mätningarna på +/- 
5 % av den rapporterade mängden. De ska 
även utföra mätningar baserade på prover 
varje månad.

Or. en

Ändringsförslag 873
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra kontinuerliga 
mätningar av utsläpp av metan i 
ventilationsluft och kvantifiering av alla 
ventilationsschakt som för ut luft och som 
gruvoperatören använder, med hjälp av 
en apparat med en känslighetströskel för 
metankoncentration på minst 100 ppm. 
De ska även utföra mätningar baserade på 
prover varje månad.

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra kontinuerliga 
mätningar av direkta utsläpp av metan på 
källnivå i alla ventilationsschakt som för ut 
luft. Gruvoperatörer ska till de behöriga 
myndigheterna rapportera metanutsläpp 
per ventilationsschakt per år uttryckt i kt 
metan, med hjälp av utrustning som leder 
till en toleransnogrannhet i mätningarna 
på 0,5 kt/år]metan. De ska även utföra 
mätningar baserade på prover varje månad.

Or. en

Ändringsförslag 874
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra kontinuerliga 
mätningar av utsläpp av metan i 

1. För underjordiska kolgruvor ska 
gruvoperatörer genomföra direkta 
mätningar vid källan eller kvantifiering av 
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ventilationsluft och kvantifiering av alla 
ventilationsschakt som för ut luft och som 
gruvoperatören använder, med hjälp av en 
apparat med en känslighetströskel för 
metankoncentration på minst 100 ppm. 
De ska även utföra mätningar baserade 
på prover varje månad.

alla ventilationsschakt som för ut luft och 
som gruvoperatören använder. 
Gruvoperatörer ska till de behöriga 
myndigheterna lämna in rapporter om 
metanutsläpp per ventilationsschakt per 
år i kt metan, med hjälp av utrustning och 
metoder som leder till en 
toleransnogrannhet i mätningarna på +/- 
5 % av den rapporterade mängden. 

Or. en

Ändringsförslag 875
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska kontinuerligt mäta den metanvolym 
som ventileras och facklas, oberoende av 
skälen för sådan ventilering och fackling.

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska kontinuerligt på källnivå direkt mäta 
eller kvantifiera den metanvolym som 
ventileras och facklas, oberoende av skälen 
för sådan ventilering och fackling.

Or. en

Ändringsförslag 876
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska kontinuerligt mäta den metanvolym 
som ventileras och facklas, oberoende av 
skälen för sådan ventilering och fackling.

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska på källnivå direkt mäta eller 
kvantifiera den metanvolym som 
ventileras och facklas, oberoende av skälen 
för sådan ventilering och fackling.
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Or. en

Ändringsförslag 877
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska kontinuerligt mäta den metanvolym 
som ventileras och facklas, oberoende av 
skälen för sådan ventilering och fackling.

2. Operatörer av dräneringsstationer 
ska kontinuerligt direkt mäta de totala 
utsläppen av metan som ventileras och 
facklas, oberoende av skälen för sådan 
ventilering och fackling.

Or. en

Ändringsförslag 878
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje kvartal i enlighet 
med lämpliga vetenskapliga standarder 
och med beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

utgår

Or. en
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Motivering

Forskning om betydelsen av metanutsläpp från lignitdagbrott visar att utsläppen är låga och 
marginella, vid gränsen för detektering. Dyra krav till följd av förordningen är därför 
otillräckliga.

Ändringsförslag 879
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje kvartal i enlighet 
med lämpliga vetenskapliga standarder 
och med beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

utgår

Or. en

Motivering

Inkolningsprocessen leder endast till generation av termalt metan inom mycket moget 
brunkol, hårt kol och antracit, men inte inom lignit. Mätningar av termala metanutsläpp från 
lignit, som produceras över hela Europa i dagbrott rapporteras vara låga och marginella, vid 
gränsen för detektering.

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 

3. Operatörer av koldagbrott 
uppfyller kraven i detta kapitel genom att 
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fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje kvartal i enlighet 
med lämpliga vetenskapliga standarder 
och med beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

tillämpa fyndighetsspecifika, 
genomsnittliga nationella 
utsläppsfaktorer enligt nationella 
rapporter som framställs för UNFCCC. 
Dessa faktorer ska vara baserade på de 
högsta nivåerna av metaninnehåll i kolet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje kvartal i enlighet 
med lämpliga vetenskapliga standarder och 
med beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje år i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder.

Or. en

Motivering

Förslaget skulle i orimligt hög grad öka storleken på det område som berörs av mätningen.

Ändringsförslag 882
Ondřej Knotek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje kvartal i enlighet 
med lämpliga vetenskapliga standarder och 
med beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

3. Vad gäller koldagbrott ska 
gruvoperatörer använda 
fyndighetsspecifika utsläppsfaktorer för 
metan i kolgruvor för att kvantifiera 
utsläpp som orsakas av gruvbrytning. 
Gruvoperatörer ska fastställa dessa 
utsläppsfaktorer varje år i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och med 
beaktande av metanutsläpp från 
angränsande berglager.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De mätningar och kvantifieringar som 
avses i punkterna 1–3 ska genomföras i 
enlighet med lämpliga europeiska eller 
internationella standarder.

Mätningarna och kvantifieringarna ska 
genomföras på det sätt som avses i 
punkterna 1–3.

Or. en

Ändringsförslag 884
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den kontinuerliga mätning 
som avses i punkterna 1 och 2, om en del 
av mätningsutrustningen inte är i drift 
under en period, får avläsningar som gjorts 

När det gäller den kontinuerliga direkta 
mätning eller kvantifiering vid källan som 
avses i punkterna 1 och 2, om en del av 
mätningsutrustningen inte är i drift under 
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under perioder då utrustningen var i drift 
användas för att göra uppskattningar av 
data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

en period, får avläsningar som gjorts under 
perioder då utrustningen var i drift 
användas för att göra uppskattningar av 
data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

Or. en

Ändringsförslag 885
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den kontinuerliga mätning 
som avses i punkterna 1 och 2, om en del 
av mätningsutrustningen inte är i drift 
under en period, får avläsningar som gjorts 
under perioder då utrustningen var i drift 
användas för att göra uppskattningar av 
data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

När det gäller den direkta mätning eller 
kvantifiering på källnivå som avses i 
punkterna 1 och 2, om en del av 
mätningsutrustningen inte är i drift under 
en period, får avläsningar som gjorts under 
perioder då utrustningen var i drift 
användas för att göra uppskattningar av 
data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

Or. en

Ändringsförslag 886
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den kontinuerliga mätning 
som avses i punkterna 1 och 2, om en del 
av mätningsutrustningen inte är i drift 
under en period, får avläsningar som gjorts 
under perioder då utrustningen var i drift 
användas för att göra uppskattningar av 

När det gäller den kontinuerliga direkta 
mätning på källnivå som avses i 
punkterna 1 och 2, om en del av 
mätningsutrustningen inte är i drift under 
en period, får avläsningar som gjorts under 
perioder då utrustningen var i drift 
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data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

användas för att göra uppskattningar av 
data i proportion till den period då 
utrustningen inte var i drift.

Or. en

Ändringsförslag 887
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utrustning som används för den 
kontinuerliga mätning som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara i drift under 
mer än 90 % av den tid för vilken den 
används för att övervaka ett utsläpp, utan 
tiden för driftavbrott för omkalibrering 
medräknad.

Den utrustning som används för den 
kontinuerliga direkta mätning eller 
kvantifiering på källnivå som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara i drift under 
mer än 90 % av den tid för vilken den 
används för att övervaka ett utsläpp, utan 
tiden för driftavbrott för omkalibrering 
medräknad.

Or. en

Ändringsförslag 888
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utrustning som används för den 
kontinuerliga mätning som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara i drift under 
mer än 90 % av den tid för vilken den 
används för att övervaka ett utsläpp, utan 
tiden för driftavbrott för omkalibrering 
medräknad.

Den utrustning som används för den 
direkta mätning eller kvantifiering på 
källnivå som avses i punkterna 1 och 2 ska 
vara i drift under mer än 90 % av den tid 
för vilken den används för att övervaka ett 
utsläpp, utan tiden för driftavbrott för 
omkalibrering medräknad.

Or. en
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Ändringsförslag 889
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utrustning som används för den 
kontinuerliga mätning som avses i 
punkterna 1 och 2 ska vara i drift under 
mer än 90 % av den tid för vilken den 
används för att övervaka ett utsläpp, utan 
tiden för driftavbrott för omkalibrering 
medräknad.

Den utrustning som används för den 
kontinuerliga direkta mätning på källnivå 
som avses i punkterna 1 och 2 ska vara i 
drift under mer än 90 % av den tid för 
vilken den används för att övervaka ett 
utsläpp, utan tiden för driftavbrott för 
omkalibrering medräknad.

Or. en

Ändringsförslag 890
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gruvoperatörer ska uppskatta 
utsläpp efter gruvbrytning av kol med 
hjälp av utsläppsfaktorer för sådana 
utsläpp, som ska uppdateras varje år, med 
grund i fyndighetsspecifika kolprover och 
i enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Processer som definieras som verksamhet efter gruvbrytning bör inte räknas in i volymen 
metanutsläpp från kolgruvor. Olika enheter kan vara ansvariga för transport eller lagring av 
utvunnet material. Vidare är det möjligt att operatören av kolgruvan inte är ansvarig för 
transportens eller lagringens längd. Det är därför omöjligt att beräkna de utsläpp som sker 
och ange vilken enhet som är ansvarig.
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Ändringsförslag 891
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gruvoperatörer ska uppskatta 
utsläpp efter gruvbrytning av kol med 
hjälp av utsläppsfaktorer för sådana 
utsläpp, som ska uppdateras varje år, med 
grund i fyndighetsspecifika kolprover och 
i enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen tillgänglig metod för att uppskatta utsläppen av kol som förs upp till ytan. Det 
finns dessutom ett problem med ansvarsfördelningen mellan olika parter som är involverade i 
att föra upp kolet till ytan, bearbeta, transportera och lagra det.

Ändringsförslag 892
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gruvoperatörer ska uppskatta 
utsläpp efter gruvbrytning av kol med 
hjälp av utsläppsfaktorer för sådana 
utsläpp, som ska uppdateras varje år, med 
grund i fyndighetsspecifika kolprover och 
i enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 893
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gruvoperatörer ska uppskatta 
utsläpp efter gruvbrytning av kol med hjälp 
av utsläppsfaktorer för sådana utsläpp, som 
ska uppdateras varje år, med grund i 
fyndighetsspecifika kolprover och i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder.

5. Gruvoperatörer ska när det är 
relevant uppskatta utsläpp efter 
gruvbrytning av kol med hjälp av 
utsläppsfaktorer för sådana utsläpp, som 
ska uppdateras varje år, med grund i 
fyndighetsspecifika kolprover och i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om mätningarna i medlemsstaterna det 
första året bevisar att metanutsläppen är 
försumbara och detta faktum lämnas in i 
den certifierade rapporten ska de få ett 
undantag från skyldigheten att rapportera 
och mäta, särskilt i områden som berörs 
av utfasning av koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 895
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6 – stycke 3a (nytt)
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om mätningarna det första året visar att 
metanutsläppen är försumbara och detta 
presenteras in i den certifierade rapporten 
ska gruvoperatörer och operatörer av 
dräneringsstationer vara undantagna från 
skyldigheten att rapportera och mäta, 
särskilt i områden som berörs av 
koldioxidupptag.

Or. en

Ändringsförslag 896
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt gäller metanutsläpp från 
underjordiska kolgruvor som avses i 
artikel 19.2.

Detta avsnitt gäller metanutsläpp från 
underjordiska kolgruvor som avses i 
artikel 19.2.

Som undantag gäller detta avsnitt inte för 
drift av underjordiska gruvor som ingår i 
en stängningsplan och som enligt planen 
ska upphöra med sin verksamhet 
senast 2037.

Or. en

Motivering

För att förbereda för en effektiv begränsning av metanutsläppen efter en gruvstängning bör 
gruvor som ingår i en stängningsplan och där verksamheten enligt planen ska upphöra senast 
2037 behandlas på samma sätt som stängda gruvor. Operatörerna kan sedan installera 
begränsande utrustning som är lämplig även för fasen efter gruvbrytningen.
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Ändringsförslag 897
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt gäller metanutsläpp från 
underjordiska kolgruvor som avses i 
artikel 19.2.

Detta avsnitt gäller metanutsläpp från 
underjordiska kolgruvor som avses i 
artikel 19.2. Som undantag gäller detta 
avsnitt inte för drift av underjordiska 
gruvor som ingår i en stängningsplan och 
som enligt planen ska upphöra med sin 
verksamhet senast 2037.

Or. en

Ändringsförslag 898
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll, även när trycket och 
koncentrationen av metan är för låga för 
att fångas in och gastrycket i 
rörledningen till mottagaren regleras. I 
sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
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fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 899
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

1. Från och med den [1 januari 2028] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling med en fullständig 
eliminering som är mindre än 95 % och 
ventilering av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel, även när 
personalens säkerhet har äventyrats, eller 
om det är oundvikligt och absolut 
nödvändigt för underhåll. I sådana fall ska 
operatörer av dräneringsstationer endast 
utföra ventilering om fackling inte är 
tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer av dräneringsstationer, som 
en del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Metanintaget varierar över tid och beror på många naturliga och tekniska faktorer. Av skäl 
som rör allmänhetens säkerhet kan metanintaget inte justeras efter dess efterfrågan, eftersom 
det i oacceptabelt hög grad skulle öka risken för att en osäker händelse inträffar. Förslaget 
ovan kommer fortfarande att kräva betydande modernisering av dräneringsstationerna 
(därav uppskjutningen av tidsfristen till 2028), men erbjuder samtidigt möjligheten att på ett 
säkert sätt driva dräneringsstationerna och gruvan i allmänhet.
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Ändringsförslag 900
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

1. Från och med den [1 januari 2028] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan med en fullständig 
eliminering som är mindre än 95 % från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel, även när 
personalens säkerhet har äventyrats, eller 
om det är oundvikligt och absolut 
nödvändigt för underhåll. I sådana fall ska 
operatörer av dräneringsstationer endast 
utföra ventilering om fackling inte är 
tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer av dräneringsstationer, som 
en del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Kolgruvor bör ges mer tid att genomföra kravet i denna förordning.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling med en fullständig 
eliminering som är mindre än 98 % av 
metan från dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, säkerhetsrisker, 
funktionsfel eller om det är oundvikligt och 
absolut nödvändigt för underhåll. I sådana 
fall ska operatörer av dräneringsstationer 
endast utföra ventilering om fackling inte 
är tekniskt genomförbart eller om det kan 
utgöra en risk för verksamhetens eller 
personalens säkerhet. I sådana situationer 
ska operatörer av dräneringsstationer, som 
en del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 902
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 

1. Från och med den 1 januari 2025 
ska det vara förbjudet att utföra fackling 
med en fullständig eliminering som är 
mindre än 99 % av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer. I sådana fall ska operatörer 
av dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
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välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 903
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling av metan från 
dräneringsstationer, förutom vid 
nödsituationer, funktionsfel eller om det är 
oundvikligt och absolut nödvändigt för 
underhåll. I sådana fall ska operatörer av 
dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

1. Från och med den [1 januari 2025] 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan från dräneringsstationer, förutom 
vid nödsituationer, funktionsfel eller om 
det är oundvikligt och absolut nödvändigt 
för underhåll. I sådana fall ska operatörer 
av dräneringsstationer endast utföra 
ventilering om fackling inte är tekniskt 
genomförbart eller om det kan utgöra en 
risk för verksamhetens eller personalens 
säkerhet. I sådana situationer ska 
operatörer av dräneringsstationer, som en 
del av de rapporteringsskyldigheter som 
fastställs i artikel 23, påvisa behovet av att 
välja ventilering i stället för fackling för de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag för 
kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 
0,5 ton metan/kiloton brutet kol, med 
undantag för kokskolgruvor, utom om det 
skulle utgöra ett direkt hot mot hälsan och 
livet för gruvarbetarna och om det skulle 
öka säkerhetsrisken på arbetsplatsen i 
gruvanläggningarna.

Or. en

Ändringsförslag 905
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag för 
kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ett gruvventilationsschakt 
i kolgruvor som släpper ut mer än 
8 ton metan/kiloton brutet kol, med 
undantag för kokskolgruvor.

Or. en

Motivering

Ventilering med luft används för att späda ut och avlägsna metan i underjordiska gruvor. Alla 
lagstiftningskrav om att begränsa metanutsläppen från ventileringsschakten skulle utgöra en 
direkt risk för gruvarbetarnas hälsa och säkerhet. Det finns för närvarande ingen tillgänglig 
ekonomiskt livskraftig teknik för infångning, förstörelse eller användning av metan från 
ventileringsschakt. En gräns på 8 ton metan/kiloton kol som bryts skulle ligga i linje med de 
nuvarande lagstiftningskraven för säkerhet.
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Ändringsförslag 906
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag 
för kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 
0,5 ton metan/kiloton brutet kol.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag för 
kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ett gruvventilationsschakt 
på mer än 8 ton metan/kiloton brutet kol, 
med undantag för kokskolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 908
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag för 
kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2030 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ett ventilationsschakt på 
mer än 8 ton metan/kiloton brutet kol, med 
undantag för kokskolgruvor.

Or. en

Motivering

Det finns ingen kommersiellt bevisad teknik för infångning och användning av metan från 
ventileringsschakt. Den tekniska tröskeln för metaninfångningsteknik är 0,4–0,6 %, och den 
kommersiella tröskeln startar vid 1 %, vilket är långt över den nivå som är juridiskt tillåten i 
ventileringsschakt till följd av nationella förordningar. Med tanke på osäkerheten om den 
framtida tillgången till dessa tekniker och deras kostnader är det för tidigt att fastställa en 
strikt gräns på 0,5 ton metan/kiloton brutet kol och den bör sänkas till 8 ton metan/kiloton.

Ändringsförslag 909
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ventilationsschakt i 
kolgruvor som släpper ut mer än 0,5 ton 
metan/kiloton brutet kol, med undantag för 
kokskolgruvor.

2. Från och med den 1 januari 2030 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
av metan genom ett ventilationsschakt på 
mer än 8 ton metan/kiloton brutet kol, med 
undantag för kokskolgruvor.

Or. en

Motivering

Det finns ingen kommersiellt bevisad teknik för ekonomisk infångning, förstörelse eller 
användning av metan från ventileringsschakt. Det är för tidigt att fastställa en strikt gräns på 
0,5 ton metan/kiloton brutet kol. Förordningen bör ta hänsyn till gruvdriftens särdrag i 
flötsar med olika grader av metanmättnad, vilket dessutom kan variera regelbundet även 
inom en och samma gruva. Indikatorn bör avse ett enda ventileringsschakt och inte en gruva.
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Ändringsförslag 910
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

utgår

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 911
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 

utgår
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ventilationsschakt i kokskolgruvor.

Or. en

Motivering

Det finns ingen kommersiellt bevisad teknik för infångning och användning av metan från 
ventileringsschakt. Detta är ännu svårare för kokskolgruvor, där metanutsläppen är instabila. 
Kommissionen kunde inte motivera tidsramen på tre år för att utfärda en delegerad akt om 
kokskol, utöver hänvisningar till inexakt teknisk utveckling i framtiden. Problemet med 
metanutsläpp från kokskolgruvor bör hanteras under den nästa översynen av förordningen.

Ändringsförslag 912
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

utgår

Or. en

Motivering

Kokskol bör inte vara föremål för begränsningar och regler när det gäller metan, åtminstone 
inte så länge det finns i EU:s förteckning över kritiska råmaterial.

Ändringsförslag 913
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 

3. Europeiska kommissionen ska 
övervaka utvecklingen och utbyggnaden 
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kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

av teknik som gör det möjligt att begränsa 
metanutsläppen från 
ventileringsschakt. Om det är nödvändigt 
ska kommissionen presentera 
lagstiftningsförslaget för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 914
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

3. Från och med den 1 januari 2027 
ska det vara förbjudet att utföra 
ventilering av metan genom 
ventilationsschakt i kokskolgruvor som 
släpper ut mer än 3 ton metan/kiloton 
brutet kol.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast … [tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 

3. Tre år efter den dag då kokskol inte 
klassificeras som kritiskt råmaterial ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 31 för att komplettera 
denna förordning genom att införa 
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restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

restriktioner för ventilering av metan från 
ventilationsschakt i kokskolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 916
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den [1 januari 2025] ska 
operatörer av dräneringsstationer meddela 
de behöriga myndigheterna om all 
ventilering och fackling som

Från och med den [1 januari 2028] ska 
operatörer av dräneringsstationer meddela 
de behöriga myndigheterna om all 
ventilering och fackling med en fullständig 
eliminering som är mindre än 95 % som

Or. en

Ändringsförslag 917
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den [1 januari 2025] ska 
operatörer av dräneringsstationer meddela 
de behöriga myndigheterna om all 
ventilering och fackling som

Från och med den [1 januari 2028] ska 
operatörer av dräneringsstationer meddela 
de behöriga myndigheterna om all 
ventilering och fackling med en fullständig 
eliminering som är mindre än 95 % som

Or. en

Ändringsförslag 918
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt gäller följande metanutsläpp 
från övergivna och stängda underjordiska 
kolgruvor där kol inte längre produceras:

Detta avsnitt gäller följande metanutsläpp 
från stängda och övergivna underjordiska 
kolgruvor där kol inte längre produceras:

Or. en

Ändringsförslag 919
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Metanutsläpp från utrustning för 
kolbrytning som inte längre används.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. cs

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c
Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metanutsläpp från andra 
väldefinierade punktkällor för utsläpp 
som framgår av del 1 i bilaga VII.

utgår

Or. en

Motivering

Det föreslagna ledet kan leda till en oidentifierbar geografisk omfattning och juridisk 
osäkerhet jämfört med den förväntade och uppnåeliga minskningen av utsläppen. Därför 
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föreslår vi en strykning.

Ändringsförslag 921
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Detta avsnitt ska inte gälla för det 
metan som används för att producera el 
eller värme (energiförbränning av metan i 
motorer eller pannor).

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att använda metan som bränsle för produktion av el och värme, särskilt 
eftersom metan måste släppas ut från den stängda gruvan. Förbränning av metan för att 
producera energi är en miljöfördel.

Ändringsförslag 922
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt ska inte gälla för det metan 
som används för att producera el eller 
värme (energiförbränning av metan i 
motorer eller pannor).

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att använda metan som bränsle för produktion av el och värme, särskilt 
eftersom metan måste släppas ut från den stängda gruvan. Förbränning av metan för att 
producera energi är en miljöfördel.
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Ändringsförslag 923
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstater upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla stängda och 
övergivna kolgruvor inom sitt territorium 
eller inom sin jurisdiktion, i enlighet med 
den metod och inbegripet minst de 
uppgifter som fastställs i del 1 i bilaga VII.

1. Senast … [24 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstater upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla stängda och 
övergivna underjordiska kolgruvor inom 
sitt territorium eller inom sin jurisdiktion, i 
enlighet med den metod och inbegripet 
minst de uppgifter som fastställs i del 1 i 
bilaga VII.

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater skulle det vara ganska utmanande att göra inventeringen med 
beaktande av den förändring av gränser som ägde rum det föregående århundradet. Denna 
skyldighet skulle kräva att information söks från arkiven i andra medlemsstater och till och 
med tredjeländer.

Ändringsförslag 924
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstater upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla stängda och 
övergivna kolgruvor inom sitt territorium 
eller inom sin jurisdiktion, i enlighet med 
den metod och inbegripet minst de 

1. Senast … [24 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
medlemsstater upprätta och offentliggöra 
en inventering av alla stängda och 
övergivna underjordiska kolgruvor inom 
sitt territorium eller inom sin jurisdiktion, i 
enlighet med den metod och inbegripet 
minst de uppgifter som fastställs i 
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uppgifter som fastställs i del 1 i bilaga VII. del 1 i bilaga VII.

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater skulle det vara ganska utmanande att göra inventeringen inom den 
föreslagna tidsfristen med beaktande av den förändring av gränser som ägde rum det 
föregående århundradet. Denna skyldighet skulle kräva att information söks från arkiven i 
andra medlemsstater och till och med tredjeländer. Tidsfristen bör förlängas.

Ändringsförslag 925
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid identifieringen av stängda 
gruvor och övergivna kolgruvor ska 
medlemsstaterna genomföra en robust 
och objektiv bedömning baserad på de 
mest aktuella vetenskapliga rönen, 
inbegripet data från Internationella 
observatoriet för metanutsläpp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mätningar av metankoncentration 
vid alla de punkter som finns förtecknade 
i del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan ska utföras i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder och minst varje timme.

utgår
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Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], 
ska mätutrustning installeras på alla de 
punkter som finns förtecknade i del 1 
punkt v i bilaga VII för stängda eller 
övergivna kolgruvor i vilka verksamheten 
har upphört sedan … [50 år före den dag 
då denna förordning träder i kraft].
Den mätningsutrustning som ska 
användas för de mätningar som avses i 
punkt 2 ska ha en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna är oproportionella jämfört med den utsläppsminskning som 
potentiellt kan uppnås.

Ändringsförslag 927
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätningar av metankoncentration vid 
alla de punkter som finns förtecknade i 
del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan ska utföras i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder och minst varje timme.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har flyttats ned till det nu andra stycket.

Ändringsförslag 928
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i del 1 vi 
i bilaga VII och som har konstaterats 
släppa ut metan ska utföras i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och 
minst varje timme.

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i 
del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan ska utföras i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder och minst varje timme. Om 
mätningarna av specifika 
utsläppsområden inte har visat några 
metanutsläpp i fem på varandra följande 
år kan en utredning genomföras för att 
avgöra under vilka omständigheter 
ytterligare övervakning kan minskas eller 
avstås.

Or. en

Ändringsförslag 929
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i del 1 vi 
i bilaga VII och som har konstaterats 
släppa ut metan ska utföras i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och 
minst varje timme.

Utrustningen ska utföra mätningar eller 
kvantifieringar i enlighet med lämpliga 
vetenskapliga standarder och minst varje 
timme och av tillräcklig kvalitet för att 
möjliggöra en representativ beräkning av 
de årliga metanutsläppen vid alla de 
punkter som finns förtecknade i 
del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan.

Or. en

Ändringsförslag 930
Franc Bogovič, Ljudmila Novak
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i del 1 vi 
i bilaga VII och som har konstaterats 
släppa ut metan ska utföras i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och 
minst varje timme.

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i 
del 1 v i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan ska utföras i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder och minst varje timme. Om 
mätningarna inte detekterar några 
utsläpp under tre på varandra följande år 
ska ingen ytterligare åtgärd vidtas.

Or. en

Motivering

Många övergivna gruvor släpper inte ut något metan. Det skulle vara en onödig ekonomisk 
och administrativ börda att införa mätningskrav varje timme på gruvor utan utsläpp.

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i del 1 vi 
i bilaga VII och som har konstaterats 
släppa ut metan ska utföras i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och 
minst varje timme.

Mätningar av metankoncentration vid alla 
de punkter som finns förtecknade i del 1 vi 
i bilaga VII och som har konstaterats 
släppa ut metan ska utföras i enlighet med 
lämpliga vetenskapliga standarder och 
minst varje timme. Om mätningarna inte 
visar några utsläpp under tre på varandra 
följande år ska ingen ytterligare åtgärd 
vidtas.

Or. en
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Ändringsförslag 932
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i del 1 punkt v i 
bilaga VII för stängda eller övergivna 
kolgruvor i vilka verksamheten har 
upphört sedan … [50 år före den dag då 
denna förordning träder i kraft].

Från och med … [36 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
metanutsläpp mätas i alla stängda eller 
övergivna underjordiska kolgruvor i vilka 
verksamheten har upphört sedan … 
[20 år före den dag då denna förordning 
träder i kraft]. Mätutrustning installeras på 
alla de punkter som finns förtecknade i 
del 1 punkt v i bilaga VII som befinns 
släppa ut mer än 0,5 ton metan per år.

Or. en

Ändringsförslag 933
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i del 1 punkt v i 
bilaga VII för stängda eller övergivna 
kolgruvor i vilka verksamheten har 
upphört sedan … [50 år före den dag då 
denna förordning träder i kraft].

Från och med … [36 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
metanutsläpp mätas i alla stängda eller 
övergivna underjordiska kolgruvor i vilka 
verksamheten har upphört sedan … 
[20 år före den dag då denna förordning 
träder i kraft]. Mätutrustning installeras på 
alla de punkter som finns förtecknade i 
del 1 punkt v i bilaga VII som befinns 
släppa ut mer än 0,5 ton metan per år.

Or. en
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Ändringsförslag 934
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i del 1 punkt v i 
bilaga VII för stängda eller övergivna 
kolgruvor i vilka verksamheten har 
upphört sedan … [50 år före den dag då 
denna förordning träder i kraft].

Från och med … 18 månader efter den dag 
då denna förordning träder i kraft, ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i 
del 1 punkt v i bilaga VII för stängda eller 
övergivna kolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 935
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i del 1 punkt v i 
bilaga VII för stängda eller övergivna 
kolgruvor i vilka verksamheten har 
upphört sedan … [50 år före den dag då 
denna förordning träder i kraft].

Från och med … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft], ska 
mätutrustning installeras på alla de punkter 
som finns förtecknade i 
del 1 punkt v i bilaga VII för stängda eller 
övergivna kolgruvor i vilka det finns risk 
för metanläckage.

Or. cs

Ändringsförslag 936
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utrustningen ska utföra sådana direkta 
mätningar på källnivå vid alla de punkter 
som finns förtecknade i 
del 1 v i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan ska utföras i 
enlighet med lämpliga vetenskapliga 
standarder och minst varje timme.

Or. en

Motivering

Hämtat från kommissionens ursprungliga första stycke i denna punkt 2.

Ändringsförslag 937
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den mätningsutrustning som ska 
användas för de mätningar som avses i 
punkt 2 ska ha en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm.

Utrustningen ska utföra mätningar eller 
kvantifieringar i enlighet med lämpliga 
vetenskapliga standarder och minst varje 
timme och av tillräcklig kvalitet för att 
möjliggöra en representativ beräkning av 
de årliga metanutsläppen vid alla de 
punkter som finns förtecknade i 
del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan.

Or. en

Ändringsförslag 938
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den mätningsutrustning som ska 
användas för de mätningar som avses i 
punkt 2 ska ha en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm.

Utrustningen ska utföra mätningar eller 
kvantifieringar i enlighet med lämpliga 
vetenskapliga standarder och minst varje 
timme och av tillräcklig kvalitet för att 
möjliggöra en representativ beräkning av 
de årliga metanutsläppen vid alla de 
punkter som finns förtecknade i 
del 1 vi i bilaga VII och som har 
konstaterats släppa ut metan.

Or. en

Ändringsförslag 939
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den mätningsutrustning som ska 
användas för de mätningar som avses i 
punkt 2 ska ha en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm.

Mätutrustning installeras på alla de 
punkter som finns förtecknade i 
del 1 punkt v i bilaga VII som befinns 
släppa ut mer än 0,5 ton metan per år 
baserat på inventeringen i punkt 1.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 90 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad.

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 90 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad. 
De områden där säkerhetsrelevanta 
avgasningsanordningar, t.ex. fläktkåpor 
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(Protegohaube) används kan möta 
undantag när det gäller kvartals- och 
årsintervall.

Or. en

Ändringsförslag 941
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 90 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad.

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 70 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad.

Or. en

Ändringsförslag 942
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 90 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad.

Mätutrustningen ska vara i drift under mer 
än 70 % av den tid som den används för att 
övervaka utsläpp, utan tiden för 
driftavbrott för omkalibrering medräknad.

Or. en

Ändringsförslag 943
Anna Zalewska
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporter med uppskattningar av årliga 
data om metanutsläpp på källnivå ska 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
senast … [24 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter.

Rapporter med uppskattningar av årliga 
data om metanutsläpp på källnivå ska 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
senast … [36 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter.

Or. en

Ändringsförslag 944
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporter med uppskattningar av årliga 
data om metanutsläpp på källnivå ska 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
senast … [24 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter.

Rapporter med uppskattningar av årliga 
data om metanutsläpp på källnivå ska 
lämnas in till de behöriga myndigheterna 
senast … [36 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 30 mars varje år därefter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporterna ska avse det senaste 
tillgängliga kalenderåret och innehålla de 
uppgifter som fastställs i del 3 i bilaga VII.

Rapporterna ska avse det senaste 
tillgängliga kalenderåret och innehålla de 
uppgifter som fastställs i del 3 i bilaga VII. 
Om en kontrollmekanism med befogenhet 
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redan har etablerats framgångsrikt ska 
den ta hänsyn till exempel på bästa 
praxis.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporterna ska avse det senaste 
tillgängliga kalenderåret och innehålla de 
uppgifter som fastställs i del 3 i bilaga VII.

Rapporterna ska avse det senaste 
tillgängliga kalenderåret och innehålla de 
uppgifter som fastställs i del 3 i bilaga VII.

Detta är inte nödvändigt om en 
kontrollmekanism redan har etablerats 
hos de berörda myndigheterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Före inlämning till behöriga myndigheter 
ska de rapporter som anges i denna punkt 
bedömas av en verifieringsenhet och 
innehålla ett verifieringsutlåtande som 
utfärdats enligt artiklarna 8 och 9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 948
Anna Zalewska
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gruvoperatörer ska ansvara för de 
krav som avser stängda gruvor i 
punkterna 2 och 3. Medlemsstater ska 
ansvara för de krav som avser övergivna 
gruvor i punkterna 2 och 3.

4. Gruvoperatörer eller 
tillgångsoperatörer ska ansvara för de krav 
som avser stängda gruvor i punkterna 2 och 
3. Medlemsstater ska ansvara för de krav 
som avser övergivna gruvor i 
punkterna 2 och 3.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater överförs de gruvor som är planerade att stängas till särskilda företag 
som hanterar deras tillgångar.

Ändringsförslag 949
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gruvoperatörer ska ansvara för de 
krav som avser stängda gruvor i 
punkterna 2 och 3. Medlemsstater ska 
ansvara för de krav som avser övergivna 
gruvor i punkterna 2 och 3.

4. Gruvoperatörer eller 
tillgångsoperatörer ska ansvara för de krav 
som avser stängda gruvor i punkterna 2 och 
3. Medlemsstater ska ansvara för de krav 
som avser övergivna gruvor i 
punkterna 2 och 3.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater överförs de gruvor som är planerade att stängas till särskilda företag 
som hanterar dessa tillgångar.
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Ändringsförslag 950
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om mätning eller kvantifiering 
från element som förtecknas i bilaga VII 
inte visar metankoncentrationsutsläpp 
som överstiger 1 ton metan under tre på 
varandra följande år ska den ansvariga 
parten vara undantagen från krav 2 och 3 
när det gäller denna uppgift.

Or. en

Ändringsförslag 951
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om mätning eller kvantifiering 
från element som förtecknas i bilaga VII 
inte visar metankoncentrationsutsläpp 
som överstiger 1 ton metan under tre på 
varandra följande år ska den ansvariga 
parten vara undantagen från krav 2 och 3 
när det gäller denna uppgift. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor.

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna senast [1 år 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft] utarbeta en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor. Medlemsstaterna ska 
genomföra den senast [2 år från dagen då 
denna förordning träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 953
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor.

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från stängda och 
övergivna underjordiska kolgruvor, där 
verksamheten har upphört sedan 20 år 
före den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Or. en

Ändringsförslag 954
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
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och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor.

och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från stängda och 
övergivna underjordiska kolgruvor där 
verksamheten har upphört sedan 20 år 
före den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Or. en

Ändringsförslag 955
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor.

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor och gruvoperatörer ska 
utarbeta och genomföra en 
begränsningsplan för att ta itu med 
metanutsläpp från stängda kolgruvor.

Or. cs

Ändringsförslag 956
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från övergivna 
kolgruvor.

På grundval av den inventering som avses i 
artikel 25 ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra en begränsningsplan för att 
ta itu med metanutsläpp från stängda och 
övergivna kolgruvor.

Or. en
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Ändringsförslag 957
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningsplanen ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[36 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och inbegripa 
minst de uppgifter som fastställs i del 4 i 
bilaga VII.

Begränsningsplanen ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[36 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] om de mätningar 
som utförs på grundval av artikel 25 
visade en betydande metanläcka, som kan 
elimineras på ett kostnadseffektivt sätt och 
inbegripa minst de uppgifter som fastställs 
i del 4 i bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 958
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningsplanen ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
[36 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] och inbegripa 
minst de uppgifter som fastställs i del 4 i 
bilaga VII.

Begränsningsplanen ska lämnas in till de 
behöriga myndigheterna senast … 
18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft och inbegripa 
minst de uppgifter som fastställs i del 4 i 
bilaga VII.

Or. en

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



AM\1265657SV.docx 115/212 PE737.463v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2030 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling från utrustning som avses i 
artikel 25.2, såvida inte detta är tekniskt 
ogenomförbart eller utgör en risk för 
verksamhetens eller personalens säkerhet. I 
sådana situationer ska gruvoperatörer eller 
medlemsstater, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 25, påvisa behovet av att välja 
ventilering eller fackling i stället för 
användning eller begränsning.

2. Från och med den 1 januari 2030 
ska det vara förbjudet att utföra ventilering 
och fackling från utrustning som avses i 
artikel 25.2, såvida inte detta är tekniskt 
ogenomförbart eller utgör en risk för 
verksamhetens eller personalens säkerhet. I 
sådana situationer ska gruvoperatörer eller 
medlemsstater, som en del av de 
rapporteringsskyldigheter som fastställs i 
artikel 25, påvisa behovet av att välja 
ventilering eller fackling i stället för 
användning eller begränsning.

För stängda kolgruvor:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Infångning av metan genom 
avgasning ska vara möjlig.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Användning av säkerhetsrelevanta 
avgasningsanordningar, t.ex. fläktkåpor 
(Protegohaube), kan fortsätta.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Användningen av gruvgas som 
energiresurs ska inte påverkas av 
tillämpningsområdet för förordningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 d. Uppdämning av gruvvatten för att 
minska metanutsläppen ska vara tillåten 
enligt förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 964
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Undantag för att driva underjordiska 
gruvor som ingår i en stängningsplan
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1. Som undantag ska avsnitt II inte gälla 
för underjordiska kolgruvor som ingår i 
stängningsplaner och enligt plan ska 
upphöra med sin verksamhet senast 2037.
2. Utan att det påverkar deras nationella 
skyldigheter att tillämpa begränsande 
åtgärder ska operatörerna av de kolgruvor 
som avses i punkt 1 vara ansvariga för att 
uppfylla de skyldigheter som uppstår till 
följd av avsnitt III.

Or. en

Motivering

För att förbereda för en effektiv begränsning av metanutsläppen efter en gruvstängning bör 
gruvor som ingår i en stängningsplan och där verksamheten enligt planen ska upphöra senast 
2037 behandlas på samma sätt som stängda gruvor. Operatörerna kan sedan installera 
begränsande utrustning som är lämplig även för fasen efter gruvbrytningen.

Ändringsförslag 965
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Undantag för att driva underjordiska 
gruvor som ingår i en stängningsplan

1. Som undantag ska avsnitt II inte gälla 
för underjordiska kolgruvor som ingår i 
stängningsplaner och enligt plan ska 
upphöra med sin verksamhet senast 2037.
2. Utan att det påverkar deras nationella 
skyldigheter att tillämpa begränsande 
åtgärder ska operatörerna av de kolgruvor 
som avses i punkt 1 vara ansvariga för att 
uppfylla de skyldigheter som uppstår till 
följd av avsnitt III. 

Or. en
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Motivering

För att förbereda för en effektiv begränsning av metan efter en gruvstängning bör gruvor som 
ingår i en stängningsplan och där verksamheten enligt plan ska upphöra senast 2037 
behandlas på samma sätt som stängda gruvor. Operatörerna kan sedan installera 
begränsande utrustning som är lämplig även för fasen efter gruvbrytningen.

Ändringsförslag 966
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Krav på importörer

1.
Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och 
senast den 31 december varje år därefter 
ska importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.
Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 31 
för att komplettera denna förordning 
genom att göra ändringar av eller tillägg 
till den information som importörer ska 
tillhandahålla.
2.
Senast … [tolv månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och 
senast den 30 juni varje år därefter ska 
medlemsstaterna tillhandahålla 
kommissionen den information som 
importörer lämnat in till dem.
Kommissionen ska göra informationen 
tillgänglig i enlighet med artikel 28.
3.
Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
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tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 
följande:
a) Rapportering av tillgängliga data om 
metanutsläpp som samlats in inom ramen 
för det verktyg för global övervakning av 
metanutsläpp som avses i artikel 29.
b) Analys av data om metanutsläpp från 
det internationella observatoriet för 
metanutsläpp (IMEO).
c) Information om åtgärder för 
övervakning, rapportering, verifiering och 
begränsning i fråga om operatörer som 
finns utanför unionen och från vilka 
energi importeras till unionen. 
d) Inverkan på försörjningstryggheten 
och de lika villkoren vid möjliga 
ytterligare skyldigheter, inbegripet 
obligatoriska åtgärder såsom standarder 
eller mål för metanutsläpp, med separat 
beaktande av sektorerna för olja, gas och 
kol.
Kommissionen ska, när så är lämpligt och 
på grundval av de belägg som krävs för 
att säkerställa full överensstämmelse med 
unionens tillämpliga internationella 
skyldigheter, föreslå ändringar av denna 
förordning för att stärka de krav som är 
tillämpliga på importörer i syfte att 
säkerställa en jämförbar nivå av 
ändamålsenlighet vad gäller mätning, 
rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp från 
energisektorn.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
Förslag till förordning
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Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [nio månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
och senast den 31 december varje år 
därefter ska importörer tillhandahålla de 
behöriga myndigheterna i den 
importerande medlemsstaten den 
information som fastställs i bilaga VIII.

utgår

Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 31 
för att komplettera denna förordning 
genom att göra ändringar av eller tillägg 
till den information som importörer ska 
tillhandahålla.

Or. en

Motivering

Europeiska unionen får 80–90 % av sin efterfrågan på råolja och naturgas från import. 
EU-rättens tillämpningsområde omfattar inte producerande tredjepartsländer, inbegripet 
skyldigheten att mäta och rapportera metanutsläpp. Skyldigheten att tillhandahålla uppgifter 
för importerande EU-företag stöter på svårigheter när det gäller importkällor där den 
rättsliga ramen är olika jämfört med EU:s rättsliga ram och importören inte kan erhålla den 
nödvändiga informationen. Eftersom denna punkt skulle leda till allvarliga problem när det 
gäller försörjningstryggheten föreslår vi att den tas bort.

Ändringsförslag 968
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.

Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.

När importörer inte lämnar den 
information som föreskrivs i bilaga VIII 
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ska de visa för de behöriga 
myndigheterna i de importerande 
medlemsstaterna att alla skäliga 
ansträngningar har gjorts för att skaffa 
information.

Or. en

Ändringsförslag 969
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.

Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.

När importörer inte lämnar den 
information som föreskrivs i bilaga VIII 
ska de visa för de behöriga 
myndigheterna i de importerande 
medlemsstaterna att alla skäliga 
ansträngningar har gjorts för att skaffa 
information.

Or. en

Motivering

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 reasonable endeavours were 
undertaken to acquire the information required.

Ändringsförslag 970
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast … [nio månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i den importerande 
medlemsstaten den information som 
fastställs i bilaga VIII.

Senast … [12 månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft] och senast 
den 31 december varje år därefter ska 
importörer tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat som 
importerar fossil gas den information som 
fastställs i artikel 12.2 i denna förordning 
och senast [24 månader från den dag då 
förordningen träder i kraft] den 
information som avses i artikel 12.3.

Or. en

Ändringsförslag 971
Patrizia Toia, Jens Geier, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När importörer inte lämnar den 
information som föreskrivs i bilaga VIII 
på grund av bristande samarbete från de 
andra avtalsslutande parternas sida ska 
de visa för de behöriga myndigheterna i 
den importerande medlemsstaten att alla 
skäliga ansträngningar har gjorts för att 
skaffa informationen.

Or. en

Motivering

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. 
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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.

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När importörer inte lämnar den 
information som begärs i bilaga VIII ska 
de bevisa för de importerande 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
att allt har gjorts för att erhålla 
informationen.

Or. en

Ändringsförslag 973
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 31 
för att komplettera denna förordning 
genom att göra ändringar av eller tillägg till 
den information som importörer ska 
tillhandahålla.

Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 31 
för att komplettera denna förordning 
genom att göra ändringar av eller tillägg till 
den information som importörer ska 
tillhandahålla, för att få en fullständig 
överblick över metanföroreningsnivåerna 
i den importerade gasen, oljan och kolet 
och i linje med skyldigheterna när det 
gäller värdekedjan på det sätt som 
föreskrivs i [tillbörlig aktsamhet för 
företag i fråga om hållbarhet].

Or. en
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Ändringsförslag 974
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje år ska importörer förse de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där importen äger rum med 
en rapport som preciserar informationen 
om de åtgärder för att minska 
metanutsläppen som vidtas av
a) producenter av olja och fossil gas i 
tidigare led samt av terminaloperatörer 
som arbetar med insamling och 
behandling av fossil gas, överföring och 
kondenserad naturgas, inbegripet 
åtminstone
i. direkta mätningar av metanutsläpp på 
plats, som genomförs av en 
ISO 17025-tjänsteleverantör, under den 
sista tillgängliga kalenderårsperioden 
inbegripet data per detaljerad, individuell 
emissionskälltyp och detaljerad 
information om de kvantifieringsmetoder 
som används för att mäta metanutsläpp,
ii. undersökningar och program för 
detektering och reparation av läckage som 
har genomförts under de senaste två 
kalenderåren i enlighet med ISO 14064,
iii. information om all ventilering och 
fackling under de senaste två 
kalenderåren;
b) producenter av kol från underjordiska 
gruvor, inbegripet åtminstone
i. metanutsläppsdata på källnivå som mäts 
för metanutsläpp i ventileringsluft, 
beräknat och kvantifierat i enlighet med 
den metod som beskrivs i del 1 i bilaga V,
ii. volymer ventilerat och facklat metan 
beräknat för varje produktionsanläggning 
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under de senaste två kalenderåren,
iii. begränsningsplaner för ventilering och 
fackling som gäller på 
produktionsanläggningen.
Vid tillämpningen av detta stycke ska 
importörerna presentera den begärda 
informationen för de behöriga 
myndigheterna för varje anläggning från 
vilken importen till EU har ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 975
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje år ska importörer förse de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där importen äger rum med 
en rapport som preciserar informationen 
om de åtgärder för att minska 
metanutsläppen som vidtas av
a) producenter av olja och fossil gas i 
tidigare led samt av terminaloperatörer 
som arbetar med insamling och 
behandling av fossil gas, överföring och 
kondenserad naturgas, inbegripet 
åtminstone
i. direkta mätningar av metanutsläpp på 
plats, som genomförs av en 
ISO 17025-tjänsteleverantör, under den 
sista tillgängliga kalenderårsperioden 
inbegripet data per detaljerad, individuell 
emissionskälltyp och detaljerad 
information om de kvantifieringsmetoder 
som används för att mäta metanutsläpp,
ii. undersökningar och program för 
detektering och reparation av läckage som 
har genomförts under de senaste 
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två kalenderåren i enlighet med 
ISO 14064,
iii. information om all ventilering och 
fackling under de senaste två 
kalenderåren;
b) producenter av kol från underjordiska 
gruvor, inbegripet åtminstone
i. metanutsläppsdata på källnivå som mäts 
för metanutsläpp i ventileringsluft, 
beräknat och kvantifierat i enlighet med 
den metod som beskrivs i del 1 i bilaga V,
ii. volymer ventilerat och facklat metan 
beräknat på varje produktionsanläggning 
under de senaste två kalenderåren,
iii. begränsningsplaner för ventilering och 
fackling som gäller på 
produktionsanläggningen.
Importörerna ska presentera den begärda 
informationen för de behöriga 
myndigheterna för varje anläggning från 
vilken importen till medlemsstaterna har 
ägt rum.

Or. en

Motivering

Ändringen har till syfte att säkerställa mer likvärdiga förutsättningar mellan producenter från 
unionen, som är föremål för viktiga krav i förordningen, och producenter från tredjeländer. 
De rapporteringsskyldigheter som gäller för importörerna och tillhörande sanktioner måste 
stärkas betydligt.

Ändringsförslag 976
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den rapport som avses i punkt 1a 
ska åtföljas av en bedömning av 
åtgärdernas efterlevnad och den 
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information som anges i rapporten med 
relevanta ISO-standarder 
(minst ISO 17025, ISO 14064), som 
genomförs av ett oberoende organ för 
certifiering/verifiering.

Or. en

Motivering

Ändringen har till syfte att säkerställa mer likvärdiga förutsättningar mellan producenter från 
unionen, som omfattas av kraven i förordningen, och producenter från tredjeländer. De 
rapporteringsskyldigheter som gäller för importörerna och tillhörande sanktioner måste 
stärkas betydligt.

Ändringsförslag 977
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den rapport som avses i punkt 1a 
ska åtföljas av en bedömning av 
åtgärdernas efterlevnad och den 
information som anges i rapporten med 
relevanta ISO-standarder 
(minst ISO 17025, ISO 14064), som 
genomförs av ett oberoende organ för 
certifiering/verifiering.

Or. en

Motivering

Ändringen har till syfte att säkerställa en jämnare spelplan mellan producenterna från 
unionen, som är föremål för krav i förordningen, och de som kommer från tredjeländer. De 
rapporteringsskyldigheter som gäller för importörerna och tillhörande sanktioner måste 
stärkas betydligt.

Ändringsförslag 978
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [tolv månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
och senast den 30 juni varje år därefter 
ska medlemsstaterna tillhandahålla 
kommissionen den information som 
importörer lämnat in till dem.

utgår

Kommissionen ska göra informationen 
tillgänglig i enlighet med artikel 28.

Or. en

Motivering

Europeiska unionen får 80–90 % av sin efterfrågan på råolja och naturgas från import. 
EU-rättens tillämpningsområde omfattar inte producerande tredjepartsländer, inbegripet 
skyldigheten att mäta och rapportera metanutsläpp. Skyldigheten att tillhandahålla uppgifter 
för importerande EU-företag stöter på svårigheter när det gäller importkällor där den 
rättsliga ramen skiljer sig från EU:s rättsliga ram och importören inte kan erhålla den 
nödvändiga informationen. Eftersom denna punkt skulle leda till allvarliga problem när det 
gäller försörjningstryggheten föreslår vi att den tas bort.

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska göra informationen 
tillgänglig i enlighet med artikel 28.

Kommissionen ska göra informationen 
tillgänglig i enlighet med artikel 28 och 
informera de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 980
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Från och med den 1 januari 2025 
ska importörer av kol, olja och gas eller 
produkter som framställs därav, 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
mätning, rapportering och verifiering, 
detektering och reparation av läckage och 
ventilering och fackling som fastställs i 
kapitel 3 och 4 i denna förordning eller på 
annat sätt uppfylla kraven för undantag 
som föreskrivs i punkt 2b.

Or. en

Ändringsförslag 981
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Importörer som visar att åtgärder 
har vidtagits vilka bedöms vara 
jämförbara i fråga om effektivitet eller ger 
garantier om ursprung från länder som 
anses ha likvärdiga regler ska vara 
föremål för ett undantag från punkt 2a, i 
enlighet med punkt 2c.

Or. en

Ändringsförslag 982
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. När importörer begär ett undantag 
som föreskrivs i punkt 2b ska de meddela 
kommissionen och tillhandahålla all 
nödvändig information. Kommissionen 
ska bedöma om ett undantag är tillämpligt 
med hänsyn till följande:
a) åtgärdernas eller regelkravens 
effektivitet jämfört med de som gäller 
inom unionen,
b) riktigheten i de uppgifter som 
tillhandahålls av importörer och
c) sanktioner för bristande efterlevnad 
och effektivitet i verkställandet i de 
relevanta rättsområden där likvärdiga 
regler eftersöks.

Or. en

Ändringsförslag 983
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt senast den 31 december 
2023 i enlighet med artikel 31 för att 
komplettera denna förordning med de 
modaliteter och förfaranden som gäller 
för importörer som begär ett undantag 
och bevis och andra krav för att visa en 
jämförbar effektivitet och likvärdiga 
regler med avseende på mätning, 
rapportering och verifiering samt 
begränsning av energisektorns 
metanutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 984
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att importörer som placerar kol, olja och 
gas på marknaden, eller produkter som 
framställs därav, uppfyller 
bestämmelserna i denna artikel inom sitt 
territorium och ska fastställa progressiva 
sanktioner för överträdelser, inbegripet 
uppskjutande av tillstånd att placera olja, 
gas och kol på marknaden i enlighet med 
artikel 30, med hänsyn till behovet av att 
effektivt avskräcka från att begå 
överträdelser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 december 2025, 
eller tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 
följande:

utgår

a) Rapportering av tillgängliga data om 
metanutsläpp som samlats in inom ramen 
för det verktyg för global övervakning av 
metanutsläpp som avses i artikel 29.
b) Analys av data om metanutsläpp från 
det internationella observatoriet för 
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metanutsläpp (IMEO).
c) Information om åtgärder för 
övervakning, rapportering, verifiering och 
begränsning i fråga om operatörer som 
finns utanför unionen och från vilka 
energi importeras till unionen. 
d) Inverkan på försörjningstryggheten 
och de lika villkoren vid möjliga 
ytterligare skyldigheter, inbegripet 
obligatoriska åtgärder såsom standarder 
eller mål för metanutsläpp, med separat 
beaktande av sektorerna för olja, gas och 
kol.
Kommissionen ska, när så är lämpligt och 
på grundval av de belägg som krävs för 
att säkerställa full överensstämmelse med 
unionens tillämpliga internationella 
skyldigheter, föreslå ändringar av denna 
förordning för att stärka de krav som är 
tillämpliga på importörer i syfte att 
säkerställa en jämförbar nivå av 
ändamålsenlighet vad gäller mätning, 
rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp från 
energisektorn.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att denna punkt flyttas till artikel 33.

Ändringsförslag 986
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 

utgår
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följande:
a) Rapportering av tillgängliga data om 
metanutsläpp som samlats in inom ramen 
för det verktyg för global övervakning av 
metanutsläpp som avses i artikel 29.
b) Analys av data om metanutsläpp från 
det internationella observatoriet för 
metanutsläpp (IMEO).
c) Information om åtgärder för 
övervakning, rapportering, verifiering och 
begränsning i fråga om operatörer som 
finns utanför unionen och från vilka 
energi importeras till unionen. och
d) Inverkan på försörjningstryggheten 
och de lika villkoren vid möjliga 
ytterligare skyldigheter, inbegripet 
obligatoriska åtgärder såsom standarder 
eller mål för metanutsläpp, med separat 
beaktande av sektorerna för olja, gas och 
kol.

Or. en

Ändringsförslag 987
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 
följande:

Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen utfärda ett förslag till 
lagstiftningsinstrument som fastställer en 
standard gällande prestanda på 0,2 % 
metanutsläppsintensitet för all import av 
fossil gas och olja och en motsvarande 
standard för kolimport, med hänsyn till 
särskilt följande:

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 
följande:

Senast den 31 december 2025, eller 
tidigare om kommissionen anser att 
tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen fastställa en standard 
gällande prestanda för högsta 
metanutsläppsintensitet för all import av 
fossil gas och olja med hänsyn till särskilt 
följande:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Inverkan på 
försörjningstryggheten och de lika 
villkoren vid möjliga ytterligare 
skyldigheter, inbegripet obligatoriska 
åtgärder såsom standarder eller mål för 
metanutsläpp, med separat beaktande av 
sektorerna för olja, gas och kol.

d) Försörjningstryggheten beroende 
på den rådande situationen och med 
hänsyn till de relevanta bestämmelserna i 
lagstiftningen, däribland 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1938 av 
den 25 oktober 2017 om åtgärder för att 
säkerställa försörjningstryggheten för gas 
och om upphävande av 
förordning (EU) nr 994/2010 (Text av 
betydelse för EES.).

Or. en

Ändringsförslag 990
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den tekniska nivån och 
möjligheter till tekniskt stöd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Inverkan på de lika villkoren vid 
ytterligare skyldigheter, inbegripet 
obligatoriska åtgärder såsom standarder 
eller mål för metanutsläpp, med separat 
beaktande av sektorerna för olja, gas och 
kol.

Or. en

Ändringsförslag 992
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, när så är lämpligt och 
på grundval av de belägg som krävs för att 
säkerställa full överensstämmelse med 
unionens tillämpliga internationella 
skyldigheter, föreslå ändringar av denna 
förordning för att stärka de krav som är 
tillämpliga på importörer i syfte att 
säkerställa en jämförbar nivå av 
ändamålsenlighet vad gäller mätning, 

Kommissionen ska, när så är lämpligt och 
på grundval av de belägg som krävs för att 
säkerställa full överensstämmelse med 
både unionens tillämpliga internationella 
skyldigheter, särskilt dess långsiktiga 
temperaturmål som föreskrivs i 
artikel 2.1 a i Parisavtalet, samt de mål 
som avses i artiklarna 1, 1a och 1b, 
föreslå ändringar av denna artikel i 
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rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp från 
energisektorn.

enlighet med artikel 33 för att stärka de 
krav som är tillämpliga på importörer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, när så är lämpligt och 
på grundval av de belägg som krävs för 
att säkerställa full överensstämmelse med 
unionens tillämpliga internationella 
skyldigheter, föreslå ändringar av denna 
förordning för att stärka de krav som är 
tillämpliga på importörer i syfte att 
säkerställa en jämförbar nivå av 
ändamålsenlighet vad gäller mätning, 
rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp från 
energisektorn.

Kommissionen ska, senast [36 månader 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft], genom delegerade akter, stärka de 
krav som är tillämpliga på importörer för 
att säkerställa en jämförbar nivå av 
ändamålsenlighet vad gäller mätning, 
rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp från 
energisektorn. Dessa delegerade akter ska 
antas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 31.

Or. en

Motivering

EU är beroende av import för 70 % av sin stenkol, 97 % av sin olja och 90 % av sin 
förbrukning av fossil gas. Tillämpningsområdet måste därför utvidgas i framtiden för att 
säkerställa att importörerna har likvärdiga bestämmelser i fråga om övervakning, 
rapportering och verifiering, detektering och reparation av läckage och ventilering och 
fackling osv. När så är lämpligt skulle importörerna kunna använda alternativa åtgärder som 
är jämförbara i effektivitet eller när ett land har uppnått likvärdiga regler genom en 
tillståndsprocess som administreras av kommissionen. En sådan flexibilitet skulle kunna lösa 
oro kring efterlevnaden av WTO.

Ändringsförslag 994
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 27 – led 2 – strecksats 1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För efterlevnaden av de 
skyldigheter som avses i punkt 1 får 
importören företrädas av en 
representant. Om importören inte är 
etablerad inom unionens tullterritorium 
är utnämnandet av en representant 
obligatoriskt.

Or. en

Ändringsförslag 995
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen finner att de framsteg 
som gjorts med att begränsa 
metanutsläppen i energisektorn inte är 
tillräckliga ska den utföra en 
konsekvensbedömning av att som villkor 
för import av fossila bränslen till unionen 
kräva efterlevnad av EU:s bestämmelser 
om övervakning, rapportering och 
verifiering samt detektering och 
reparation av läckage, samt regler om 
ventilering och fackling som är 
tillämpliga i hela produktions- och 
leveranskedjan, och lägga fram förslag 
till ytterligare åtgärder.

Or. cs

Ändringsförslag 996
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För efterlevnaden av de 
skyldigheter som avses i punkt 1 får 
importören företrädas av en representant. 
Om importören inte är etablerad inom 
unionens tullterritorium är utnämnandet 
av en representant obligatoriskt.

Or. en

Motivering

En ytterligare punkt behövs för att importörer som inte är etablerade i unionens ska kunna 
uppfylla de rapporteringskrav som föreskrivs i denna förordning.

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Importören får använda en 
representant för att utföra de skyldigheter 
som anges i punkt 1. Om importören inte 
är baserad i unionens tullområde måste 
dock en representant utses.

Or. en

Ändringsförslag 998
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Särskilda krav på importörer
1. Kraven när det gäller mätning, 
rapportering och verifiering, detektering 
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och reparation av läckage och ventilering 
och fackling som fastställs i kapitel 3 och 
4 ska gälla för hela värdekedjan, från 
produktionspunkten till den slutliga 
distributionen i linje med [tillbörlig 
aktsamhet för företags hållbarhet]. 
Importörer av olja, gas och kol, eller 
produkter som härrör från dessa, ska 
säkerställa att alla importerade produkter 
efterlever de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen 3 och 4.
2. Importörer från länder med likvärdig 
lagstiftning och ursprungsgarantier ska 
vara föremål för ett undantag från punkt 
1.
3. Undantag ska beviljas av 
kommissionen efter ansökan från 
importören och kommissionens 
bedömning av undantagets tillämplighet 
och varaktighet, med hänsyn till 
åtgärdernas effektivitet för att övervaka 
och begränsa metanutsläppen från de 
segment i försörjningskedjan som avser 
importer, jämfört med de som gäller inom 
unionen, och efterlevnad och 
verkställighet.
Kommissionen ska anta en delegerad akt 
senast den 31 december 2024 i enlighet 
med artikel 31, för att komplettera denna 
förordning genom att precisera 
förfarandena för att ansöka om ett 
undantag och de specifika kraven för att 
visa likvärdiga regelverk, inbegripet 
fastställande av den nödvändiga roll som 
Internationella observatoriet för 
metanutsläpp spelar för att säkerställa 
kvalitetskontroll i certifieringsprocessen.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
importörer som placerar olja och gas på 
marknaden, eller de produkter som härrör 
från dessa, inom sitt territorium uppfyller 
denna artikel och fastställer progressiva 
sanktioner för intrång med hänsyn till 
behovet av att på ett effektivt sätt 
avskräcka från brott.
5. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska utföra regelbundna 
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kontroller för att verifiera efterlevnaden 
av denna artikel, genom 
dokumentkontroller och oberoende 
tredjepartsverifiering, kombinerat med 
andra metoder såsom optisk 
gasdetektering.
6. Kommissionen ska anta en delegerad 
akt senast den 31 december 2024 i 
enlighet med artikel 31, för att definiera 
de detaljerade elementen i 
verkställighetsmekanismen och dess 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 999
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Importörer

1. Operatörer som exporterar olja och gas 
till EU ska uppvisa att de 
 a) övervakar och rapporterar på det sätt 
som föreskrivs i artikel 12. 
 b) vidtar alla åtgärder som står till deras 
förfogande för att förhindra och 
minimera metanutsläpp i sin verksamhet 
på det sätt som föreskrivs i artikel 13. 
c) använder ett program för detektering 
och reparation av läckage på det sätt som 
föreskrivs i artikel 14. 
d) tillämpar gränser för ventilering och 
fackling på det sätt som föreskrivs i 
artikel 15. 
e) vidtar alla åtgärder som står till deras 
förfogande för att förhindra och 
minimera metanutsläppen i sin 
verksamhet i syfte att uppnå ett 
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metanintensitetsmål på långt 
under 0,20 %. 
2. Importörer av olja, gas och kol ska 
uppfylla de åtgärder som gäller för 
operatörer och gruvoperatörer på det sätt 
som föreskrivs i kapitlen 3 och 4.
3. Importörer som kan bevisa alternativa 
åtgärder som är likvärdiga i effektivitet 
eller funktion i jurisdiktioner med 
likvärdiga regelverk ska ha rätt till ett 
undantag efter kommissionens 
godkännande.
4. Kommissionen ska anta en delegerad 
akt i enlighet med artikel 31 för att 
komplettera denna förordning med 
kriterierna för stödberättigande, beviskrav 
och modaliteter för ett undantag enligt 
punkt 2.

Or. en

Motivering

Standarden gällande utsläppsintensitet som föreslås för artikel 13 gäller även för importerad 
gas. Det betyder att standarden omfattar all gas som konsumeras i EU, både lokalt 
producerad och importerad. Det kan ske genom tillägg av en skyldighet för alla 
EU-gastransportörer att skaffa gas med en utsläppsintensitet på högst 0,20 %.

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp som 
innehåller de data som lämnats in till den i 
enlighet med artikel 27 och artiklarna 
12.11, 16.3, 18.4, 20.7, 23.2 och 25.5.

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp, som 
åtminstone är organiserad efter länder, 
företag och de mängder gas, kol och olja 
som importeras, som innehåller de data 
som lämnats in till den i enlighet med 
artikel 27 och artiklarna 12.11, 16.3, 18.4, 
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20.7, 23.2 och 25.5.

Or. en

Ändringsförslag 1001
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp som 
innehåller de data som lämnats in till den i 
enlighet med artikel 27 och artiklarna 
12.11, 16.3, 18.4, 20.7, 23.2 och 25.5.

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp som 
innehåller de data som lämnats in till den i 
enlighet med artikel 27 och artiklarna 
12.11, 16.3, 18.4, 20.7, 23.2 och 25.5 och 
med angivande av länder, företag och de 
mängder gas, kol och olja som 
importeras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp som 
innehåller de data som lämnats in till den i 
enlighet med artikel 27 och artiklarna 
12.11, 16.3, 18.4, 20.7, 23.2 och 25.5.

1. Senast … [18 månader efter den 
dag då denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta och förvalta en 
öppenhetsdatabas för metanutsläpp, som är 
organiserad efter länder, företag och de 
mängder gas, kol och olja som 
importeras, som innehåller de data som 
lämnats in till den i enlighet med artikel 27 
och artiklarna 12.11, 16.3, 18.4, 20.7, 23.2 
och 25.5.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver den information som avses 
i punkt 1 ska databasen även innehålla 
följande information:

utgår

a) En förteckning över länder i vilka fossil 
energi produceras och exporteras till 
unionen.
b) Följande information om varje land 
som avses i led a:
i) Huruvida det finns obligatoriska 
lagstiftningsåtgärder för metanutsläpp i 
energisektorn som omfattar de delar som 
fastställs i denna förordning vad gäller 
mätning, rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp i 
energisektorn.
ii) Huruvida landet har skrivit på 
Parisavtalet om klimatförändringar.
iii) Huruvida landet lämnar in nationella 
inventeringar i enlighet med kraven i 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, i tillämpliga fall.
iv) Huruvida de nationella inventeringar 
som lämnats in i enlighet med Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar innehåller nivå 3-
rapportering av metanutsläpp från energi, 
i tillämpliga fall.
v) Mängden metanutsläpp inom 
energisektorn enligt de nationella 
inventeringar som lämnats in i enlighet 
med Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar, i tillämpliga fall, 



PE737.463v01-00 144/212 AM\1265657SV.docx

SV

och huruvida dessa data var föremål för 
oberoende verifiering.
vi) Förteckningen över de företag som 
exporterar fossil energi till unionen.
vii) En förteckning över importörer av 
fossil energi till unionen.

Or. en

Motivering

Europeiska unionen får 80–90 % av sin efterfrågan på råolja och naturgas från importer. 
EU-rättens omfattning omfattar inte producerande tredjepartsländer, inbegripet skyldigheten 
att mäta och rapportera metanutsläpp. Skyldigheten att tillhandahålla uppgifter för 
importerande EU-företag stöter på svårigheter när det gäller importkällor där den rättsliga 
ramen är olika jämfört med EU:s rättsliga ram och importören inte kan erhålla den 
nödvändiga informationen. Eftersom denna punkt skulle leda till allvarliga problem när det 
gäller försörjningstryggheten föreslår vi att den tas bort.

Ändringsförslag 1004
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Huruvida det finns obligatoriska 
lagstiftningsåtgärder för metanutsläpp i 
energisektorn som omfattar de delar som 
fastställs i denna förordning vad gäller 
mätning, rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp i 
energisektorn.

i) Huruvida det finns obligatoriska 
lagstiftningsåtgärder för metanutsläpp i 
energisektorn som omfattar de delar som 
fastställs i denna förordning vad gäller 
mätning, rapportering och verifiering och 
begränsning av metanutsläpp i 
energisektorn, och huruvida dessa 
åtgärder är tillräckliga.

Or. cs

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b – led ii a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Huruvida det har undertecknat 
den globala utfästelsen om metan.

Or. en

Ändringsförslag 1006
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b – led iii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Huruvida det har undertecknat 
den globala utfästelsen om metan.

Or. en

Ändringsförslag 1007
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast [tolv månader efter att 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen offentliggöra en rapport 
som bedömer alla tillgängliga uppgifter 
för att kvantifiera utsläpp över 
individuella försörjningskedjor för gas 
som konsumeras i unionen, som andel av 
den gas som levereras, även för importer, 
från produktionspunkten fram till 
konsumtionen.

Or. en
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Ändringsförslag 1008
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast … [två år efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta ett verktyg för global 
övervakning av metanutsläpp på grundval 
av satellitdata och bidrag från flera 
certifierade dataleverantörer och 
datatjänster, däribland unionens 
jordobservations- och 
jordövervakningsprogram inom ramen för 
unionens rymdprogram.

Senast … [två år efter den dag då denna 
förordning träder i kraft] ska 
kommissionen inrätta ett verktyg för global 
övervakning av metanutsläpp på grundval 
av satellitdata och bidrag från flera 
certifierade dataleverantörer och 
datatjänster, däribland unionens 
jordobservations- och 
jordövervakningsprogram inom ramen för 
unionens rymdprogram och 
Europeiska miljöbyrån.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och 
främja korrigeringsåtgärder.

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och, 
vid behov, erbjuda tekniskt stöd för att 
säkerställa snabba korrigeringsåtgärder. 
Varningen ska offentliggöras och kopplas 
till uppföljande åtgärder på 
Europeiska kommissionens webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 1010
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och 
främja korrigeringsåtgärder.

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och 
främja korrigeringsåtgärder. Den ska 
erbjuda tekniskt stöd för att säkerställa 
snabba korrigeringsåtgärder vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 1011
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och 
främja korrigeringsåtgärder.

2. Kommissionens bilaterala dialoger 
ska underrättas genom verktyget vad gäller 
politik och åtgärder om metanutsläpp. Om 
verktyget identifierar en ny stor 
utsläppskälla ska kommissionen 
uppmärksamma det berörda landet på 
detta, i syfte att öka medvetenheten och, 
vid behov, erbjuda tekniskt stöd för att 
säkerställa snabba korrigeringsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas.

1. Medlemsstaterna ska

Or. en

Ändringsförslag 1013
Günther Sidl, Maria Arena, Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas, inbegripet 
principen att förorenaren betalar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa regler om sanktioner för 
överträdelse av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 1015
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) garantera att nationella 
tillsynsmyndigheter har tillfredsställande 
tillgång till metanutsläppsdata, helst 
direkt obegränsad tillgång till alla data 
som rapporteras till Internationella 
observatoriet för metanutsläpp eller 
åtminstone alla data som avser enheter 
som verkar inom sitt juridiska 
ansvarsområde. När sådan tillgång ges 
måste dessa data vara spårbara, 
tillförlitliga, hänförliga till vägar, flöden 
och enheter, internationellt konsekventa 
och lämnas i rätt tid.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och avskräckande och kan 
innefatta följande:

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och avskräckande, 
jämförbara inom hela EU och kan 
innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 1017
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och avskräckande och kan 
innefatta följande:

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och avskräckande och ska 
innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 1018
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och avskräckande och kan 
innefatta följande:

Sanktionerna ska vara ändamålsenliga och 
proportionella och kan innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 1019
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Böter som är proportionella till 
skadan på miljön, beräknade på ett sådant 
sätt att man säkerställer att de ansvariga 
faktiskt berövas de ekonomiska fördelar 
som de kan ha erhållit genom 
överträdelserna, och gradvis höjda sådana 
böter för upprepade allvarliga 
överträdelser.

a) Böter som är proportionella till 
skadan på miljön, påverkan på 
människors säkerhet och folkhälsan, 
beräknade på ett sådant sätt att man 
säkerställer att de ansvariga faktiskt 
berövas de ekonomiska fördelar som de 
kan ha erhållit genom överträdelserna, och 
gradvis höjda sådana böter för upprepade 
eller många överträdelser.

Or. en
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Ändringsförslag 1020
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Böter som är proportionella till 
skadan på miljön, beräknade på ett sådant 
sätt att man säkerställer att de ansvariga 
faktiskt berövas de ekonomiska fördelar 
som de kan ha erhållit genom 
överträdelserna, och gradvis höjda sådana 
böter för upprepade allvarliga 
överträdelser.

a) Böter som är proportionella till 
skadan på miljön, beräknade på ett sådant 
sätt att man säkerställer att de ansvariga 
faktiskt berövas de ekonomiska fördelar 
som de kan ha erhållit genom 
överträdelserna, och gradvis höjda sådana 
böter för upprepade eller många 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Löpande viten i syfte att tvinga 
operatörer att upphöra med en överträdelse, 
efterleva ett beslut genom vilket 
korrigeringsåtgärder beordras, 
tillhandahålla information eller underkasta 
sig en inspektion, i förekommande fall.

b) Löpande viten i syfte att tvinga 
operatörer att upphöra med en överträdelse, 
efterleva ett beslut genom vilket 
korrigeringsåtgärder beordras, 
tillhandahålla information eller underkasta 
sig en inspektion, i förekommande fall, och

Or. en

Ändringsförslag 1022
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Indraget tillstånd att placera olja, 
gas eller kol på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Indraget tillstånd att placera olja, 
gas eller kol på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1024
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tre månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft]. Medlemsstater 
ska även utan dröjsmål meddela 
kommissionen om alla efterföljande 
ändringar som påverkar sådana 
bestämmelser.

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tolv månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft]. 
Medlemsstater ska även utan dröjsmål 
meddela kommissionen om alla 
efterföljande ändringar som påverkar 
sådana bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 1025
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tre månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft]. Medlemsstater 
ska även utan dröjsmål meddela 
kommissionen om alla efterföljande 
ändringar som påverkar sådana 
bestämmelser.

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tolv månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft]. 
Medlemsstater ska även utan dröjsmål 
meddela kommissionen om alla 
efterföljande ändringar som påverkar 
sådana bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tre månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft]. Medlemsstater 
ska även utan dröjsmål meddela 
kommissionen om alla efterföljande 
ändringar som påverkar sådana 
bestämmelser.

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om reglerna om sanktioner 
senast [tolv månader efter den dag då 
denna förordning träder i kraft]. 
Medlemsstater ska även utan dröjsmål 
meddela kommissionen om alla 
efterföljande ändringar som påverkar 
sådana bestämmelser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3
Förslag till förordning
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Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtminstone följande överträdelser 
ska vara föremål för sanktioner:

utgår

a) Försummelse från operatörens eller 
gruvoperatörens sida att ge de behöriga 
myndigheterna eller verifieringsenheterna 
den hjälp som behövs för att möjliggöra 
eller underlätta utförandet av deras 
uppgifter i enlighet med denna 
förordning.
b) Försummelse från operatörens eller 
gruvoperatörens sida att genomföra de 
åtgärder som fastställs i den 
inspektionsrapport som avses i artikel 6.
c) Försummelse från operatörens eller 
gruvoperatörens sida att lämna in en 
rapport om metanutsläpp i enlighet med 
denna förordning, inbegripet den 
oberoende verifieringsenhetens 
verifieringsutlåtande i enlighet med 
artiklarna 8 och 9.
d) Försummelse från operatörens sida att 
utföra en undersökning för detektering 
och reparation av läckage i enlighet med 
artikel 14.
e) Försummelse från operatörens sida att 
reparera eller byta komponenter, att 
kontinuerligt undersöka komponenter och 
att registrera läckage i enlighet med 
artikel 14.
f) Försummelse från operatörens sida att 
lämna in en rapport i enlighet med 
artikel 14.
g) Operatörens eller gruvoperatörens 
ventilering eller fackling som sker utöver 
de situationer som föreskrivs i 
artiklarna 15, 22 och 26, i förekommande 
fall.
h) Operatörens rutinmässiga fackling.
i) Försummelse från operatörens eller 
gruvoperatörens sida att påvisa behovet av 
att välja ventilering i stället för fackling 
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och påvisa behovet av att välja fackling 
i stället för återföring, användning på 
plats eller utbjudande på en marknad av 
metanet, när det gäller operatörer, eller 
användning eller begränsning, när det 
gäller gruvoperatörer, i enlighet med 
artiklarna 15, 22 och 26.
j) Försummelse från operatörens eller 
gruvoperatörens sida att meddela eller 
rapportera om ventilering och fackling i 
enlighet med artiklarna 16, 23 och 26, i 
förekommande fall.
k) Användning av facklingsskorstenar 
eller förbränningsanordningar som inte 
uppfyller de krav som fastställs i 
artikel 17.
l) Försummelse från importörens sida att 
tillhandahålla den information som krävs 
i enlighet med artikel 27 och bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Vi anser att den föreslagna bestämmelsen är orimligt detaljerad och rekommenderar därför 
att den tas bort. I stället tror vi att tillämpningen av artikel 30.1 i förslaget till förordning är 
tillräcklig.

Ändringsförslag 1028
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Försummelse från operatörens 
eller företagets sida att lämna in en 
rapport om metanutsläpp i enlighet med 
artikel 12.

Or. cs
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Ändringsförslag 1029
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Försummelse från importörens sida 
att tillhandahålla den information som 
krävs i enlighet med artikel 27 och 
bilaga VIII.

l) Försummelse från importörens sida 
att uppfylla kapitlen 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Försummelse från importörens 
sida att säkerställa övervakning och 
rapportering, detektering och reparation 
av läckage och respektera förbudet mot 
rutinmässig ventilering och fackling, i 
enlighet med artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Försummelse från importörens 
sida att tillhandahålla den information 
som krävs i enlighet 
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med artikel 27.1a (ny).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Försummelse från importörens 
sida att säkerställa övervakning och 
rapportering, detektering och reparation 
av läckage och förbudet mot rutinmässig 
ventilering och fackling, i enlighet med 
artikel 27a.

Or. en

Ändringsförslag 1033
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Försummelse från importörens 
sida att säkerställa övervakning och 
rapportering, detektering och reparation 
av läckage och gränser för ventilering och 
fackling, i enlighet med artikel 27 (ny).

Or. en

Ändringsförslag 1034
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Försummelse från importörens 
sida att tillhandahålla den information 
som krävs i enlighet med 
artikel 27.1a (ny).

Or. en

Motivering

Ändringen har till syfte att säkerställa en jämnare spelplan mellan producenterna från 
unionen, som är föremål för krav i förordningen, och de som kommer från tredjeländer. De 
rapporteringsskyldigheter som gäller för importörerna och tillhörande sanktioner måste 
stärkas betydligt.

Ändringsförslag 1035
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lb) Försummelse från importörens 
sida att tillhandahålla den information 
som krävs i enlighet med en oberoende 
bedömning av efterlevnad som har 
genomförts av ett verifieringsorgan.

Or. en

Motivering

Ändringen har till syfte att säkerställa en jämnare spelplan mellan producenterna från 
unionen, som är föremål för krav i förordningen, och de som kommer från tredjeländer. De 
rapporteringsskyldigheter som gäller för importörerna och tillhörande sanktioner måste 
stärkas betydligt.

Ändringsförslag 1036
Anna Zalewska
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lb) Försummelse från importörens 
sida att tillhandahålla den information 
som krävs i enlighet med en oberoende 
bedömning av efterlevnad som har 
genomförts av ett verifieringsorgan. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska beakta minst 
följande vägledande kriterier vid 
utfärdande av sanktioner, i tillämpliga 
fall:

utgår

a) Överträdelsens varaktighet eller 
tidsmässiga effekter, karaktär och allvar.
b) Alla åtgärder som vidtagits av 
företaget, operatören eller gruvoperatören 
för att snabbt begränsa eller avhjälpa 
skadan.
c) 
d) Eventuella tidigare överträdelser från 
företagets, operatörens eller 
gruvoperatörens sida.
e) De ekonomiska fördelar som vunnits 
eller förluster som undvikits direkt eller 
indirekt av företaget, operatören eller 
gruvoperatören till följd av överträdelsen, 
om relevanta data finns tillgängliga.
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f) Företagets, operatörens eller 
gruvoperatörens storlek.
g) Samarbetsgraden med myndigheterna.
h) Hur myndigheterna fick kännedom om 
överträdelsen, i synnerhet om, och i så fall 
till vilken grad, operatören inom rimlig tid 
meddelade om överträdelsen.
i) Eventuell annan försvårande eller 
förmildrande omständighet som är 
tillämplig på ärendets omständigheter.

Or. en

Motivering

Vi anser att den föreslagna bestämmelsen är orimligt detaljerad och rekommenderar därför 
att den tas bort. I stället tror vi att tillämpningen av artikel 30.1 i förslaget till förordning är 
tillräcklig.

Ändringsförslag 1038
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Hur myndigheterna fick kännedom 
om överträdelsen, i synnerhet om, och i så 
fall till vilken grad, operatören inom rimlig 
tid meddelade om överträdelsen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. cs

Ändringsförslag 1039
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. Medlemsstaterna ska varje år 
offentliggöra information om arten och 
omfattningen av de sanktioner som 
utfärdats enligt denna förordning samt 
vilka överträdelser och operatörer de 
gäller.

utgår

Or. en

Motivering

De officiella besluten avseende rättsliga överträdelser är offentliga, och därför stöder vi inte 
införandet av en annan bestämmelse som kan leda till en ytterligare administrativ börda.

Ändringsförslag 1040
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år 
offentliggöra information om arten och 
omfattningen av de sanktioner som 
utfärdats enligt denna förordning samt 
vilka överträdelser och operatörer de 
gäller.

5. Medlemsstaterna ska varje år 
offentliggöra information om arten och 
omfattningen av de sanktioner som 
utfärdats enligt denna förordning och i 
linje med de sanktioner som föreskrivs i 
[ändrat miljöskydd genom straffrätt], samt 
vilka överträdelser och operatörer de 
gäller.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år 
offentliggöra information om arten och 
omfattningen av de sanktioner som 
utfärdats enligt denna förordning samt 

5. Medlemsstaterna ska varje år 
offentliggöra information om arten och 
omfattningen av de sanktioner som 
utfärdats enligt denna förordning samt 
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vilka överträdelser och operatörer de 
gäller.

vilka överträdelser och operatörer de 
gäller, i enlighet med bestämmelserna om 
offentliggörande av rapporter i artikel 5.4.

Or. cs

Ändringsförslag 1042
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast tolv månader efter den dag 
då denna förordning träder i kraft ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
anta en avgift för operatörer för varje ton 
metan som släpps ut och föreskriva 
modaliteterna för att driva in den. De 
intäkter som genereras ska utgöra externt 
tilldelad intäkt i enlighet med artikel 21.5 
i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 
och ska tilldelas Lifeprogrammet och 
rubrik 7 i den fleråriga budgetramen 
(Europeisk offentlig förvaltning) för att 
täcka kostnaderna för genomförandet av 
denna förordning. Avgiften ska 
komplettera de sanktioner från 
medlemsstaterna som avser överträdelser 
enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 32.2.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 22.3 och 
27.1 ges till kommissionen tills vidare från 
och med den [dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, [listan ska 
slutföras när alla artiklar har fastställts] 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från den dag då denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1044
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
Förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.5, 22.3 och 
27.1 ges till kommissionen tills vidare från 
och med den [dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 22.3 ska ges till 
kommissionen i fem år från och med den 
[dag då denna samlingsförordning träder i 
kraft].

Or. en

Motivering

Enligt huvudmålet för denna förordning kommer metanutsläppen från energisektorn nästan 
att upphöra till 2030.

Ändringsförslag 1045
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 8.5, 22.3 och 27.1 får 

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 22.3 får när som helst 



PE737.463v01-00 164/212 AM\1265657SV.docx

SV

när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Adam Jarubas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 22.3 och 27.1 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5 och 27.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 22.3 och 27.1 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5 och 27.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med föreslagna ändringar av artikel 22.3.

Ändringsförslag 1048
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.5, 22.3 och 27.1 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 22.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 1049
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för energiunionen, som inrättats 
genom artikel 44 i förordning (EU) 
2018/1999.

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för klimatförändringar och 
kommittén för energiunionen, som inrättats 
genom artikel 44 i 
förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 1050
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1051
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vart femte år ska kommissionen 
lämna in en rapport till Europaparlamentet 

1. Senast den 1 januari 2026 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
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och rådet om bedömningen av denna 
förordning och ska, i tillämpliga fall, 
lämna in lagförslag om ändring av denna 
förordning. Rapporterna ska 
offentliggöras.

rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av denna 
förordning. Kommissionens rapporter får 
åtföljas av lagstiftningsförslag vid behov. 
Rapporterna ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 1052
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vart femte år ska kommissionen 
lämna in en rapport till Europaparlamentet 
och rådet om bedömningen av denna 
förordning och ska, i tillämpliga fall, lämna 
in lagförslag om ändring av denna 
förordning. Rapporterna ska offentliggöras.

1. Med start 2030 ska kommissionen 
vart femte år lämna in en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
bedömningen av denna förordning och ska, 
i tillämpliga fall, lämna in lagförslag om 
ändring av denna förordning. Rapporterna 
ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Baserat på bestämmelserna om mätning, rapportering och utsläppsminskning kan väsentlig 
information och resultat inte förväntas förrän 2030.

Ändringsförslag 1053
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 31 december 2029, 
eller tidigare om kommissionen anser att 
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tillräckliga belägg finns tillgängliga, ska 
kommissionen undersöka tillämpningen 
av denna artikel, med hänsyn till särskilt 
följande:
a) Rapportering av tillgängliga data om 
metanutsläpp som samlats in inom ramen 
för det verktyg för global övervakning av 
metanutsläpp som avses i artikel 29.
b) Analys av data om metanutsläpp från 
det internationella observatoriet för 
metanutsläpp (IMEO).
c) Information om åtgärder för 
övervakning, rapportering, verifiering och 
begränsning i fråga om operatörer som 
finns utanför unionen och från vilka 
energi importeras till unionen. och
d) Inverkan på försörjningstryggheten 
och de lika villkoren vid möjliga 
ytterligare skyldigheter, inbegripet 
obligatoriska åtgärder såsom standarder 
eller mål för metanutsläpp, med separat 
beaktande av sektorerna för olja, gas och 
kol.

Or. en

Ändringsförslag 1054
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En databas med hela utbudet av 
lämplig avancerad teknik med en 
kvantifierad minsta detekteringsgräns och 
förtroende bundna till att identifiera 
källor till metanutsläpp, inbegripet läckor 
och oavsiktlig ventilering bör skapas av 
kommissionen fram till den 31 december 
2024. Denna databas bör utgöra en grund 
och utvidgas till framtida utveckling av 
innovativ teknik och uppdateras och 
offentliggöras årligen.
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Or. en

Ändringsförslag 1055
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
2a. En databas med hela utbudet av 
lämplig avancerad teknik med en 
kvantifierad minsta detekteringsgräns och 
förtroende bundna till att identifiera 
källor till metanutsläpp, inbegripet läckor 
och oavsiktlig ventilering bör skapas av 
kommissionen fram till den 31 december 
2024. Denna databas bör utvidgas till 
kommande utvecklad innovativ teknik och 
den ska uppdateras och offentliggöras 
årligen.

Or. en

Ändringsförslag 1056
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1
Förordning (EU) 2019/942
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/942 ska 
följande punkt läggas till som punkt 5:

utgår

”5. Vart tredje år ska Acer fastställa och 
offentliggöra en uppsättning indikatorer 
och motsvarande referensvärden för 
jämförelse av investeringskostnader per 
enhet kopplat till mätning, rapportering 
och minskning av metanutsläpp för 
jämförbara projekt. Acer ska utfärda 



PE737.463v01-00 170/212 AM\1265657SV.docx

SV

rekommendationer om indikatorer och 
referensvärden för investeringskostnader 
per enhet för uppfyllnad av 
skyldigheterna i [den här förordningen] i 
enlighet med artikel 3 i [den här 
förordningen].”.

Or. en

Ändringsförslag 1057
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reparations- och övervakningsplan för 
detektering av läckage

Reparations- och övervakningsplan

Or. en

Ändringsförslag 1058
Mick Wallace, Clare Daly

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande av alternativa 
förvaltningsprogram för flyktiga utsläpp. 
För godkännandet från de behöriga 
myndigheterna av användning av 
alternativa förvaltningsprogram för 
flyktiga utsläpp enligt artikel 14 i denna 
förordning måste operatörerna 
tillhandahålla följande: i. Information om 
tillverkaren av anordningen för 
kontinuerlig övervakning. ii. Kapaciteten 
att detektera läckage, tillförlitligheten och 
begränsningarna för anordningen för 
kontinuerlig övervakning, inbegripet men 
inte begränsat till förmågan att identifiera 
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specifika läckage eller platser, 
detekteringsgränser och eventuella 
begränsningar av användningen, samt 
stödjande data. iii. En beskrivning av var, 
när och hur anordningen för kontinuerlig 
användning ska användas. iv. 
Dokumentation som är tillräcklig för att 
visa att metoden för att använda 
anordningen för kontinuerlig 
övervakning är lika effektiv för att minska 
utsläppen som kvartalsinspektioner enligt 
beskrivning i artikel XXX.

Or. en

Ändringsförslag 1059
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led i
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Inventering och identifiering av 
samtliga kontrollerade komponenter.

i) Inventering och identifiering av 
relevanta kontrollerade komponenter.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut upp till eller över de 
tröskelvärden som anges i artikel 14, 
angivelse av huruvida reparationer utförts 
under LDAR-undersökningen och 
eventuella skäl till att detta inte skett, med 
beaktande av kraven avseende vilka 
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reparation i enlighet med artikel 14.4. komponenter som kan beaktas i fråga om 
en uppskjuten reparation i enlighet med 
artikel 14.4.

Or. en

Ändringsförslag 1061
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut, angivelse av huruvida 
reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

Or. en

Ändringsförslag 1062
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 17 gram metan per timme, 
angivelse av huruvida reparationer utförts 
under LDAR-undersökningen och 
eventuella skäl till att detta inte skett, med 
beaktande av kraven avseende vilka 
komponenter som kan beaktas i fråga om 
en uppskjuten reparation i enlighet med 
artikel 14.4.

Or. en
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Ändringsförslag 1063
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella 
skäl till att detta inte skett, med beaktande 
av kraven avseende vilka komponenter 
som kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 2 500 ppm metan, 
angivelse av huruvida reparationer utförts 
under LDAR-undersökningen, med 
beaktande av kraven avseende vilka 
komponenter som kan beaktas i fråga om 
en uppskjuten reparation i enlighet med 
artikel 14.4.

Or. en

Motivering

Vi tror att förslaget skulle leda till en onödig administrativ börda.

Ändringsförslag 1064
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, 
angivelse av huruvida reparationer utförts 
under LDAR-undersökningen och 
eventuella skäl till att detta inte skett, med 
beaktande av kraven avseende vilka 
komponenter som kan beaktas i fråga om 
en uppskjuten reparation i enlighet med 
artikel 14.4.

Or. en
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Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1065
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, angivelse 
av huruvida reparationer utförts under 
LDAR-undersökningen och eventuella skäl 
till att detta inte skett, med beaktande av 
kraven avseende vilka komponenter som 
kan beaktas i fråga om en uppskjuten 
reparation i enlighet med artikel 14.4.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, 
angivelse av huruvida reparationer utförts 
under LDAR-undersökningen och 
eventuella skäl till att detta inte skett, med 
beaktande av kraven avseende vilka 
komponenter som kan beaktas i fråga om 
en uppskjuten reparation i enlighet med 
artikel 14.4.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1066
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut upp till eller över de 
tröskelvärden som föreskrivs i artikel 14, 
en reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Ändringsförslag 1067
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut, en reparationsplan med angivelse 
av det planerade reparationsdatumet.

Or. en

Ändringsförslag 1068
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 2 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en



PE737.463v01-00 176/212 AM\1265657SV.docx

SV

Ändringsförslag 1069
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 17 gram metan per timme, 
en reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Ändringsförslag 1070
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1071
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1072
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats 
släppa ut mindre än 500 ppm metan men 
som konstateras släppa ut minst 500 ppm 
metan under den övervakning som utförs 
efter detektering och reparation av 
läckage för att kontrollera om 
metanförlustens omfattning har 
förändrats, angivelse av huruvida 
reparationen genomfördes omedelbart 
och om inte, varför (i enlighet med 
punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 
reparationsdatumet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1073
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 500 ppm metan 
under den övervakning som utförs efter 
detektering och reparation av läckage för 
att kontrollera om metanförlustens 
omfattning har förändrats, angivelse av 
huruvida reparationen genomfördes 
omedelbart och om inte, varför (i enlighet 
med punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 
reparationsdatumet.

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre metan än de tröskelvärden som 
föreskrivs i artikel 14, men som 
konstateras släppa ut metan upp till eller 
över dessa tröskelvärden under den 
övervakning som utförs efter detektering 
och reparation av läckage för att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
har förändrats, angivelse av huruvida 
reparationen genomfördes omedelbart och 
om inte, varför (i enlighet med punkt iii) 
och en reparationsplan med angivelse av 
det planerade reparationsdatumet.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 500 ppm metan 
under den övervakning som utförs efter 
detektering och reparation av läckage för 
att kontrollera om metanförlustens 
omfattning har förändrats, angivelse av 
huruvida reparationen genomfördes 
omedelbart och om inte, varför (i enlighet 
med punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 3 kg metan per timme men 
som konstateras släppa ut minst 3 kg metan 
per timme under den övervakning som 
utförs efter detektering och reparation av 
läckage för att kontrollera om 
metanförlustens omfattning har förändrats, 
angivelse av huruvida reparationen 
genomfördes omedelbart och om inte, 
varför (i enlighet med punkt iii) och en 
reparationsplan med angivelse 
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reparationsdatumet. av det planerade reparationsdatumet.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1075
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 500 ppm metan 
under den övervakning som utförs efter 
detektering och reparation av läckage för 
att kontrollera om metanförlustens 
omfattning har förändrats, angivelse av 
huruvida reparationen genomfördes 
omedelbart och om inte, varför (i enlighet 
med punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 
reparationsdatumet.

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 3 kg metan per timme men 
som konstateras släppa ut minst 3 kg metan 
per timme under den övervakning som 
utförs efter detektering och reparation av 
läckage för att kontrollera om 
metanförlustens omfattning har förändrats, 
angivelse av huruvida reparationen 
genomfördes omedelbart och om inte, 
varför (i enlighet med punkt iii) och en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.
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Ändringsförslag 1076
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 500 ppm metan 
under den övervakning som utförs efter 
detektering och reparation av läckage för 
att kontrollera om metanförlustens 
omfattning har förändrats, angivelse av 
huruvida reparationen genomfördes 
omedelbart och om inte, varför (i enlighet 
med punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 
reparationsdatumet.

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 17 g metan 
per timme under den övervakning som 
utförs efter detektering och reparation av 
läckage för att kontrollera om 
metanförlustens omfattning har förändrats, 
angivelse av huruvida reparationen 
genomfördes omedelbart och om inte, 
varför (i enlighet med punkt iii) och en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.

Or. en

Ändringsförslag 1077
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 500 ppm metan 
under den övervakning som utförs efter 
detektering och reparation av läckage för 
att kontrollera om metanförlustens 
omfattning har förändrats, angivelse av 
huruvida reparationen genomfördes 
omedelbart och om inte, varför (i enlighet 
med punkt iii) och en reparationsplan med 
angivelse av det planerade 
reparationsdatumet.

v) För komponenter som i tidigare 
LDAR-undersökningar konstaterats släppa 
ut mindre än 2 500 ppm metan men som 
konstateras släppa ut minst 
2 500 ppm metan under den övervakning 
som utförs efter detektering och reparation 
av läckage för att kontrollera om 
metanförlustens omfattning har förändrats, 
angivelse av huruvida reparationen 
genomfördes omedelbart och en 
reparationsplan med angivelse av det 
planerade reparationsdatumet.
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Or. en

Ändringsförslag 1078
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut upp till eller över de 
tröskelvärden som föreskrivs i artikel 14, 
resultat av övervakningen efter reparation i 
syfte att kontrollera om reparationen var 
lyckad.

Or. en

Ändringsförslag 1079
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut, resultat av övervakningen efter 
reparation i syfte att kontrollera om 
reparationen var lyckad.

Or. en

Ändringsförslag 1080
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 2 500 ppm metan, resultat 
av övervakningen efter reparation i syfte 
att kontrollera om reparationen var lyckad.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 17 gram metan per timme, 
resultat av övervakningen efter reparation i 
syfte att kontrollera om reparationen var 
lyckad.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, 
resultat av övervakningen efter reparation i 
syfte att kontrollera om reparationen var 
lyckad.

Or. en
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Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1083
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 500 ppm metan, resultat av 
övervakningen efter reparation i syfte att 
kontrollera om reparationen var lyckad.

iii) För komponenter som konstateras 
släppa ut minst 3 kg metan per timme, 
resultat av övervakningen efter reparation i 
syfte att kontrollera om reparationen var 
lyckad.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1084
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter 

utgår
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detektering och reparation av läckage i 
syfte att kontrollera om metanförlustens 
omfattning förändrades, samt 
rekommendationer baserat på resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 1085
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 2 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än de tröskelvärden som 
föreskrivs i artikel 14, resultat av 
övervakningen efter detektering och 
reparation av läckage i syfte att kontrollera 
om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

Or. en
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Ändringsförslag 1087
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 17 gram metan 
per timme, resultat av övervakningen efter 
detektering och reparation av läckage i 
syfte att kontrollera om metanförlustens 
omfattning förändrades, samt 
rekommendationer baserat på resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 1088
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 3 kg metan per timme, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.
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Ändringsförslag 1089
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 5 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 500 ppm metan, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

iv) För komponenter som konstateras 
släppa ut mindre än 3 kg metan per timme, 
resultat av övervakningen efter detektering 
och reparation av läckage i syfte att 
kontrollera om metanförlustens omfattning 
förändrades, samt rekommendationer 
baserat på resultaten.

Or. en

Motivering

De föreslagna bestämmelserna om krav för detektering och reparation av läckage inför en 
koncentrationsstandard (500 pmm) som skulle binda operatörerna till en särskild metod och 
teknik och utesluta alternativ. Det föreslagna tröskelvärdet på 3 kg/h baserat på massflöde 
säkerställer integrering av ett brett spektrum av tekniker som kan användas vid 
LDAR-undersökningar.

Ändringsförslag 1090
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande av kontinuerlig 
övervakning
För godkännandet från de behöriga 
myndigheterna av användning av system 
för kontinuerlig övervakning enligt artikel 
14 i denna förordning måste operatörerna 
tillhandahålla följande:
i) Information om tillverkaren av 
anordningen för 
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kontinuerlig övervakning.
ii) Kapaciteten att detektera läckage, 
tillförlitligheten och begränsningarna för 
systemet för kontinuerlig övervakning, 
inbegripet men inte begränsat till 
förmågan att identifiera specifika läckage 
eller platser, detekteringsgränser och 
eventuella begränsningar av 
användningen, samt stödjande data.
iii) En beskrivning av var, när och hur 
systemet för kontinuerlig användning ska 
användas.
iv) Dokumentation som är 
tillfredsställande för att visa att systemet 
för kontinuerlig övervakning är lika 
effektivt för att minska utsläppen som de 
kvartalsundersökningar som föreskrivs i 
artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Tillgångens namn och typ. ii) Tillgångens plats, namn och typ.

Or. en

Ändringsförslag 1092
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1 – led v
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Uppmätta eller uppskattade 
volymer av ventilerad eller facklad 
naturgas.

v) Uppmätta volymer av ventilerad 
eller facklad metan.

Or. en

Ändringsförslag 1093
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Facklingseffektivitet och den typ 
av fackling som används

Or. en

Ändringsförslag 1094
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Facklingseffektivitet och den typ 
av fackling som används

Or. en

Ändringsförslag 1095
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led va (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) Facklingseffektivitet

Or. en

Ändringsförslag 1096
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Resultat av veckovisa inspektioner 
av facklingsskorstenar som genomförts i 
enlighet med artikel 17.

ix) Resultat av kvartalsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar eller 
kontinuerlig övervakning av 
facklingsskorstenar som genomförts i 
enlighet med artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 1097
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Resultat av veckovisa inspektioner 
av facklingsskorstenar som genomförts i 
enlighet med artikel 17.

ix) Resultat av kvartalsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar eller 
kontinuerlig övervakning av 
facklingsskorstenar som genomförts i 
enlighet med artikel 17.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att undvika att föreskriva en uppsättning tekniker för genomförandet av ett 
förfarande för detektering och reparation av läckage, med tanke på att ett antal innovativa 
tekniska alternativ finns tillgängliga (däribland kontinuerlig övervakning).

Ändringsförslag 1098
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1 – led ix
Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Resultat av veckovisa inspektioner 
av facklingsskorstenar som genomförts i 
enlighet med artikel 17.

ix) Resultat av månadsvisa 
inspektioner av facklingsskorstenar som 
genomförts i enlighet med artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 1099
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De veckovisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage och att känna 
efter om det förekommer ovanliga eller 
starka lukter).

De kvartalsvisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage.

Or. en

Motivering

Denna metod stämmer inte överens med branschens hälso- och säkerhetsstandarder.
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Ändringsförslag 1100
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De veckovisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage och att känna 
efter om det förekommer ovanliga eller 
starka lukter).

De kvartalsvisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage och att känna 
efter om det förekommer ovanliga eller 
starka lukter).

Or. en

Ändringsförslag 1101
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1
Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De veckovisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage och att känna 
efter om det förekommer ovanliga eller 
starka lukter).

De månadsvisa inspektionerna av 
facklingsskorstenar ska omfatta en utförlig 
ljud-, syn- och luktinspektion (vilket 
omfattar en yttre visuell inspektion av 
facklingsskorstenarna, att lyssna efter 
tryck- och vätskeläckage och att känna 
efter om det förekommer ovanliga eller 
starka lukter).

Or. en

Ändringsförslag 1102
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross



PE737.463v01-00 192/212 AM\1265657SV.docx

SV

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 3 – led ii
Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 3 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) För släckta facklor: huruvida gas 
ventileras eller inte vid den släckta facklan. 
Om gas ventileras ska detta åtgärdas inom 
6 timmar, eller inom 24 timmar vid dålig 
väderlek eller andra extrema 
förhållanden.

ii) För släckta facklor: huruvida gas 
ventileras eller inte vid den släckta facklan. 
Om gas ventileras ska detta åtgärdas utan 
dröjsmål, så snart som möjligt, dock 
senast under nästa underhåll.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 ska inventeringar 
av inaktiva brunnar omfatta minst följande 
information:

1. I enlighet med artikel 18 ska 
inventeringar av inaktiva brunnar och 
permanent igenpluggade och övergivna 
brunnar omfatta minst följande 
information:

Or. en

Ändringsförslag 1104
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Brunnens eller 
brunnsanläggningens namn, typ och adress.

ii) Brunnens eller 
brunnsanläggningens namn, typ och adress, 
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med angivande av om det är en inaktiv 
brunn eller en permanent igenpluggad 
och övergiven brunn.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Resultat av mätningar av 
metankoncentrationen.

iv) Resultat av mätningar av 
metanutsläpp till luft och vatten.

Or. en

Ändringsförslag 1106
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 18, när det gäller permanent 
igenpluggade och övergivna brunnar, ska 
inventeringarna också omfatta
i) de senast kända mätningarna av 
metanutsläpp till luft och vatten, om 
sådana finns,
ii) information som visar att den relevanta 
behöriga myndigheten har intygat att den 
aktuella brunnen eller 
brunnsanläggningen uppfyller de kriterier 
som föreskrivs i artikel 2.24a,
iii) tillfredsställande dokumentation som 
visar att det inte har skett några 
metanutsläpp från denna brunn eller 
brunnsanläggning under 
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åtminstone de senaste fem åren.

Or. en

Ändringsförslag 1107
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 ska 
begränsningsplaner omfatta minst 
följande information:
i) tidsplanen för hantering av varje 
inaktiv brunn och tillfälligt igenpluggad 
brunn, inbegripet de åtgärder som ska 
utföras,
ii) namn och adress till operatören, 
ägaren eller licensinnehavaren till den 
inaktiva brunnen eller tillfälligt 
igenpluggade brunnen, i förekommande 
fall,
iii) förväntat slutdatum för all sanering, 
återställande eller igenpluggning av 
inaktiva brunnar och tillfälligt 
igenpluggade brunnar.

Or. en

Ändringsförslag 1108
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga V – Del 2 – stycke 1 – led v – led 3
Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 1 – led v – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) En beskrivning av den 
experimentella metod som används för att 
fastställa de metanutsläpp som härrör från 
gruvbrytningen, vilket omfattar valet av 
metod för att beräkna metanutsläpp från 
angränsande berglager.

3) En beskrivning av den 
experimentella metod som används för att 
fastställa de metanutsläpp som härrör från 
gruvbrytningen.

Or. en

Ändringsförslag 1109
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Orsaken till ventileringen och/eller 
facklingen.

iii) Orsaken till ventileringen och/eller 
facklingen. Motivering till att använda 
ventilering i stället för fackling, i 
förekommande fall. 

Or. en

Ändringsförslag 1110
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – stycke 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Mängd (ton) ventilerad och facklad 
metan (eller en uppskattning i de fall då 
mängden inte kan mätas).

iv) Mängd (ton) ventilerad och 
facklad metan.

Or. en
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Ändringsförslag 1111
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artiklarna 24 och 25 ska 
inventeringen av stängda och övergivna 
kolgruvor omfatta minst följande 
information per anläggning:

I enlighet med artiklarna 24 och 25 ska 
inventeringen av stängda och övergivna 
kolgruvor omfatta minst följande 
information per anläggning, om den är 
tillgänglig:

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater skulle det vara ganska utmanande att göra hela inventeringen med 
beaktande av den förändring av gränser som ägde rum det föregående århundradet. Denna 
skyldighet skulle kräva att information söks från arkiven i andra medlemsstater och till och 
med tredjeländer.

Ändringsförslag 1112
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artiklarna 24 och 25 ska 
inventeringen av stängda och övergivna 
kolgruvor omfatta minst följande 
information per anläggning:

I enlighet med artiklarna 24 och 25 ska 
inventeringen av stängda och övergivna 
kolgruvor omfatta minst följande 
information per anläggning, om den är 
tillgänglig:

Or. en

Ändringsförslag 1113
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led iv
Förslag till förordning
Bilaga VII – stycke 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Kartor över gruvgångar och deras 
status.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1114
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Resultat av mätningar av 
metankoncentrationen vid följande 
punkter:

v) Resultat av direkta mätningar på 
källnivå eller kvantifiering vid följande 
punkter:

Or. en

Ändringsförslag 1115
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Resultat av mätningar av 
metankoncentrationen vid följande 
punkter:

v) Resultat av direkta mätningar på 
källnivå eller kvantifiering vid följande 
punkter:

Or. en
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Ändringsförslag 1116
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Resultat av mätningar av 
metankoncentrationen vid följande 
punkter:

v) Resultat av direkta mätningar på 
källnivå vid följande punktkällor för 
utsläpp:

Or. en

Ändringsförslag 1117
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 1
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Alla ventilationsschakt som 
använts vid gruvdrift, tillsammans med

utgår

– schaktens koordinater,
– schaktens namn (i förekommande fall), 
och
– status och metod för försegling, om 
känt.

Or. en

Ändringsförslag 1118
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 2
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Oanvända ventilationsrör utgår

Or. en

Ändringsförslag 1119
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Oanvända ventilationsrör 2) Oanvända ventilationsrör, om de 
inte är en del av säkerhetsinfrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 1120
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 3
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Oanvända gasdräneringsbrunnar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1121
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 4
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Berg i dagen. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1122
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Berg i dagen. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1123
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 5
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Identifierbara sprickor i berglager 
på gruvområdet eller som kan kopplas till 
tidigare kolfyndigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1124
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Identifierbara sprickor i berglager 
på gruvområdet eller som kan kopplas till 
tidigare kolfyndigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1125
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 6
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 1 – stycke 1 – led v – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Andra registrerade möjliga 
punktkällor för utsläpp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1126
Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 2 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Mätningar ska utföras med en 
apparat med en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm så nära den uppmätta 
utsläppskällan som möjligt.

ii) Mätningar ska utföras med 
utrustning som tillåter beräkning av 
årliga utsläpp på minst 0,5 ton metan.

Or. en

Ändringsförslag 1127
Izabela-Helena Kloc
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 2 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Mätningar ska utföras med en 
apparat med en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm så nära den uppmätta 
utsläppskällan som möjligt.

ii) Mätningar ska utföras med 
utrustning som tillåter beräkning av 
årliga utsläpp på minst 0,5 ton metan.

Or. en

Ändringsförslag 1128
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 2 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Mätningar ska utföras med en 
apparat med en känslighetströskel på 
minst 10 000 ppm så nära den uppmätta 
utsläppskällan som möjligt.

ii) Mätningar ska utföras med 
utrustning med en mätningsnoggrannhet 
för metanutsläpp på minst 0,5 ton per år.

Or. en

Ändringsförslag 1129
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 2 – stycke 1 – led iii
Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 2 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Mätningar ska åtföljas av 
information om följande:

utgår

1) Datum för mätningen.
2) Atmosfärstryck.
3) Tekniska detaljer för den utrustning 
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som användes vid mätningen.

Or. en

Motivering

En årsrapport baserat på en uppskattning kräver inte de föreslagna uppgifterna.

Ändringsförslag 1130
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 3 – stycke 1 – led iii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Metanutsläpp från alla 
komponenter som omfattas av artikel 
25.3, inklusive följande:

iii) Metanutsläpp från alla källor till 
punktutsläpp som beskrivs i del 1, 
inklusive följande:

Or. en

Ändringsförslag 1131
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 3 – stycke 1 – led iii – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Typ av komponent. 1) Typ av källa till punktutsläpp. 

Or. en

Ändringsförslag 1132
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 3 – stycke 1 – led iii – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Komponentens uppskattade 
metanutsläpp.

5) Uppskattat metanutsläpp från 
källan till punktutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 1133
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 4 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En förteckning över de 
komponenter som omfattas av artikel 
25.3.

i) En förteckning över de källor till 
punktutsläpp som beskrivs i del 1.

Or. en

Ändringsförslag 1134
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VII – Del 4 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Teknisk genomförbarhet att 
begränsa metanutsläppen från de 
komponenter som omfattas av artikel 
25.3.

ii) Teknisk genomförbarhet att 
begränsa metanutsläppen från varje källa 
till punktutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Jutta Paulus
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Bilaga VII – Del 4 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tidsplan för begränsningen av 
metanutsläpp från de komponenter som 
omfattas av artikel 25.3.

iii) Tidsplan för begränsningen av 
metanutsläpp från varje källa till 
punktutsläpp som beskrivs i del 1.

Or. en

Ändringsförslag 1136
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Förslag till förordning
Bilaga VIII
Förslag till förordning
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Europeiska unionen får 80–90 % av sin efterfrågan på råolja och naturgas från importer. 
EU-rättens omfattning omfattar inte producerande tredjepartsländer, inbegripet skyldigheten 
att mäta och rapportera metanutsläpp. Skyldigheten att tillhandahålla uppgifter för 
importerande EU-företag stöter på svårigheter när det gäller importkällor där den rättsliga 
ramen är olika jämfört med EU:s rättsliga ram och importören inte kan erhålla den 
nödvändiga informationen. Eftersom denna punkt skulle leda till allvarliga problem när det 
gäller försörjningstryggheten föreslår vi att den tas bort.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Exportörens namn och adress och 
producentens namn och adress, om dessa 

i) Om exportörer eller producenter 
kan identifieras tydligt, exportörens namn 
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avviker från exportörens. och adress och producentens namn och 
adress, om dessa avviker från exportörens.

Or. en

Ändringsförslag 1138
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Exportörens namn och adress och 
producentens namn och adress, om dessa 
avviker från exportörens.

i) Om exportörer eller producenter 
kan identifieras tydligt, exportörens namn 
och adress och producentens namn och 
adress, om dessa avviker från exportörens.

Or. en

Motivering

Omfattningen av den information som krävs kan vara svår att få tag i, eftersom alla 
leverantörer inte omfattas av samma regler, och det är inte säkert att det finns en 
affärsförbindelse mellan importören och producenten. I många fall kan identiteten/platsen för 
”producenten” av den importerade produkten vara svår/omöjlig att fastställa. De föreslagna 
ändringarna har till syfte att fastställa tydligare gränser för importörernas skyldighet att 
lämna information. I frånvaro av en övervakningsrapport av producenten är importörerna 
inte i en sådan position att de kan lämna de detaljerade uppgifterna i enlighet med 
artikel 12.6.

Ändringsförslag 1139
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Exportörens namn och adress och 
producentens namn och adress, om dessa 
avviker från exportörens.

i) Om exportörer eller producenter 
kan identifieras tydligt, exportörens namn 
och adress och producentens namn och 
adress, om dessa avviker från exportörens.
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Or. en

Ändringsförslag 1140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Land och region där energin 
producerats i enlighet med unionens Nuts-
nomenklatur nivå 1 samt länder och 
regioner genom vilka energin har 
transporterats innan den släppts ut på 
unionens marknad i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1.

ii) Land och region där energin 
producerats i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1 samt, endast för 
importer via rörledningar, länder och 
regioner genom vilka energin har 
transporterats innan den släppts ut på 
unionens marknad i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1.

Or. en

Motivering

Omfattningen av den information som krävs kan vara svår att få tag i, eftersom alla 
leverantörer inte omfattas av samma regler, och det är inte säkert att det finns en 
affärsförbindelse mellan importören och producenten. I många fall kan identiteten/platsen för 
”producenten” av den importerade produkten vara svår/omöjlig att fastställa. De föreslagna 
ändringarna har till syfte att fastställa tydligare gränser för importörernas skyldighet att 
lämna information. I frånvaro av en övervakningsrapport av producenten är importörerna 
inte i en sådan position att de kan lämna de detaljerade uppgifterna i enlighet med 
artikel 12.6.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Land och region där energin 
producerats i enlighet med unionens Nuts-
nomenklatur nivå 1 samt länder och 
regioner genom vilka energin har 

ii) Land och region där energin 
producerats i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1 samt, endast för 
importer via rörledningar, länder och 
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transporterats innan den släppts ut på 
unionens marknad i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1.

regioner genom vilka energin har 
transporterats innan den släppts ut på 
unionens marknad i enlighet med unionens 
Nuts-nomenklatur nivå 1.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För olja och fossil gas, huruvida 
exportören utför mätningar och rapporterar 
sina metanutsläpp, antingen på egen hand 
eller som en del av ett åtagande att 
rapportera nationella 
växthusgasinventeringar i enlighet med 
kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig. Den 
kvantifieringsmetod (t.ex. UNFCCC-nivåer 
eller OGMP-nivåer) som används i 
rapporten ska anges för varje utsläppstyp.

iii) För olja och fossil gas, och om 
importören har tillgång till denna 
information, huruvida exportören utför 
mätningar och rapporterar sina 
metanutsläpp, antingen på egen hand eller 
som en del av ett åtagande att rapportera 
nationella växthusgasinventeringar i 
enlighet med kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig, när den lämnas i 
denna rapport. Den kvantifieringsmetod 
(t.ex. UNFCCC-nivåer eller OGMP-nivåer) 
som används i rapporten bör anges för 
varje utsläppstyp.

Or. en

Motivering

Omfattningen av den information som krävs kan vara svår att få tag i, eftersom alla 
leverantörer inte omfattas av samma regler, och det är inte säkert att det finns en 
affärsförbindelse mellan importören och producenten. I många fall kan identiteten/platsen för 
”producenten” av den importerade produkten vara svår/omöjlig att fastställa. De föreslagna 
ändringarna har till syfte att fastställa tydligare gränser för importörernas skyldighet att 
lämna information. I frånvaro av en övervakningsrapport av producenten är importörerna 
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inte i en sådan position att de kan lämna de detaljerade uppgifterna i enlighet med 
artikel 12.6.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För olja och fossil gas, huruvida 
exportören utför mätningar och rapporterar 
sina metanutsläpp, antingen på egen hand 
eller som en del av ett åtagande att 
rapportera nationella 
växthusgasinventeringar i enlighet med 
kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig. Den 
kvantifieringsmetod (t.ex. UNFCCC-nivåer 
eller OGMP-nivåer) som används i 
rapporten ska anges för varje utsläppstyp.

iii) För olja och fossil gas, och om 
importören har tillgång till denna 
information, huruvida exportören utför 
mätningar och rapporterar sina 
metanutsläpp, antingen på egen hand eller 
som en del av ett åtagande att rapportera 
nationella växthusgasinventeringar i 
enlighet med kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig, när den lämnas i 
denna rapport. Den kvantifieringsmetod 
(t.ex. UNFCCC-nivåer eller OGMP-nivåer) 
som används i rapporten bör anges för 
varje utsläppstyp.

Or. en

Ändringsförslag 1144
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För olja och fossil gas, huruvida 
exportören utför mätningar och rapporterar 
sina metanutsläpp, antingen på egen hand 
eller som en del av ett åtagande att 
rapportera nationella 
växthusgasinventeringar i enlighet med 
kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig. Den 
kvantifieringsmetod (t.ex. UNFCCC-nivåer 
eller OGMP-nivåer) som används i 
rapporten ska anges för varje utsläppstyp.

iii) För olja och fossil gas, huruvida 
exportören utför mätningar och rapporterar 
sina metanutsläpp, antingen på egen hand 
eller som en del av ett åtagande att 
rapportera nationella 
växthusgasinventeringar i enlighet med 
kraven i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och huruvida dessa 
överensstämmer med rapporteringskraven i 
UNFCCC eller med standard 2.0 från 
metanpartnerskapet för olja och gas. Detta 
ska åtföljas av en kopia av den senaste 
rapporten om metanutsläpp, vilket omfattar 
den information som avses i artikel 12.6 
om den finns tillgänglig, när den lämnas i 
denna rapport. Den kvantifieringsmetod 
(t.ex. UNFCCC-nivåer eller OGMP-nivåer) 
som används i rapporten bör anges för 
varje utsläppstyp.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För olja och gas, huruvida 
exportören vidtar obligatoriska eller 
frivilliga åtgärder för att kontrollera sina 
metanutsläpp, vilket omfattar åtgärder som 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage eller åtgärder för 
kontroll och begränsning av ventilering och 
fackling av metan. Detta ska åtföljas av en 
beskrivning av sådana åtgärder, däribland, 
när så finns tillgängligt, rapporter från 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage och från ventilering 
och fackling under det senaste tillgängliga 
kalenderåret.

iv) För olja och gas, och om 
importören har tillgång till denna 
information, huruvida exportören vidtar 
obligatoriska eller frivilliga åtgärder för att 
kontrollera sina metanutsläpp, vilket 
omfattar åtgärder som undersökningar för 
detektering och reparation av läckage eller 
åtgärder för kontroll och begränsning av 
ventilering och fackling av metan. Detta 
ska åtföljas av en beskrivning av sådana 
åtgärder, däribland, när så finns 
tillgängligt, relevanta rapporter från 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage och från ventilering 
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och fackling under det senaste tillgängliga 
året.

Or. en

Motivering

Omfattningen av den information som krävs kan vara svår att få tag i, eftersom alla 
leverantörer inte omfattas av samma regler, och det är inte säkert att det finns en 
affärsförbindelse mellan importören och producenten. I många fall kan identiteten/platsen för 
”producenten” av den importerade produkten vara svår/omöjlig att fastställa. De föreslagna 
ändringarna har till syfte att fastställa tydligare gränser för importörernas skyldighet att 
lämna information. I frånvaro av en övervakningsrapport av producenten är importörerna 
inte i en sådan position att de kan lämna de detaljerade uppgifterna i enlighet med 
artikel 12.6.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För olja och gas, huruvida 
exportören vidtar obligatoriska eller 
frivilliga åtgärder för att kontrollera sina 
metanutsläpp, vilket omfattar åtgärder som 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage eller åtgärder för 
kontroll och begränsning av ventilering och 
fackling av metan. Detta ska åtföljas av en 
beskrivning av sådana åtgärder, däribland, 
när så finns tillgängligt, rapporter från 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage och från ventilering 
och fackling under det senaste tillgängliga 
kalenderåret.

iv) För olja och gas, och om 
importören har tillgång till denna 
information, huruvida exportören vidtar 
obligatoriska eller frivilliga åtgärder för att 
kontrollera sina metanutsläpp, vilket 
omfattar åtgärder som undersökningar för 
detektering och reparation av läckage eller 
åtgärder för kontroll och begränsning av 
ventilering och fackling av metan. Detta 
ska åtföljas av en beskrivning av sådana 
åtgärder, däribland, när så finns 
tillgängligt, relevanta rapporter från 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage och från ventilering 
och fackling under det senaste tillgängliga 
året.

Or. en
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Ändringsförslag 1147
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) För olja och gas, huruvida 
exportören vidtar obligatoriska eller 
frivilliga åtgärder för att kontrollera sina 
metanutsläpp, vilket omfattar åtgärder som 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage eller åtgärder för 
kontroll och begränsning av ventilering och 
fackling av metan. Detta ska åtföljas av en 
beskrivning av sådana åtgärder, däribland, 
när så finns tillgängligt, rapporter från 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage och från ventilering 
och fackling under det senaste tillgängliga 
kalenderåret.

iv) För olja och gas, huruvida 
exportören vidtar obligatoriska eller 
frivilliga åtgärder för att kontrollera sina 
metanutsläpp, vilket omfattar åtgärder som 
undersökningar för detektering och 
reparation av läckage eller åtgärder för 
kontroll och begränsning av ventilering och 
fackling av metan. Detta ska åtföljas av en 
beskrivning av sådana åtgärder, däribland, 
när så finns tillgängligt, relevanta 
rapporter från undersökningar för 
detektering och reparation av läckage och 
från ventilering och fackling under det 
senaste tillgängliga året.

Or. en

Ändringsförslag 1148
Günther Sidl, Maria Arena

Förslag till förordning
Bilaga VIII – stycke 2 – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En hänvisning till dess egen 
handlingsplan för minskning av 
metanutsläpp enligt artikel 15 i [tillbörlig 
aktsamhet avseende företagets 
hållbarhet].

Or. en


