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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiaágazaton belüli metánkibocsátás csökkentéséről és az (EU) 2019/942 rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0805),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0467/2021),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2022. május 19-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának xxx-i véleményére[2],

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 323., 2022.8.26., 101. o.
[2] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/agri/home.html
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fosszilis és/vagy megújuló (bio- 
vagy szintetikus) metánnal működő 
gázszállító, -elosztó, föld alatti gáztároló és 
cseppfolyósítottföldgáz-terminálok (LNG-
terminálok);

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „metánkibocsátás”: a lehetséges 
metánkibocsátási forrást jelentő 
valamennyi szerkezeti elemből származó 
összes közvetlen kibocsátás, függetlenül 
attól, hogy az szándékos vagy nem 
szándékos lefúvatás vagy fáklyákon belüli 
tökéletlen égés eredménye, illetve más 
szerkezeti elemekből vagy véletlen 
szivárgásból származik;

1. „metánkibocsátás”: a lehetséges 
metánkibocsátási forrást jelentő 
valamennyi szerkezeti elemből származó 
összes közvetlen kibocsátás, függetlenül 
attól, hogy az lefúvatás vagy fáklyákon 
belüli tökéletlen égés eredménye, illetve 
más szerkezeti elemekből vagy véletlen 
szivárgásból származik;

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „fajlagos kibocsátási tényező”: 
közvetlen mérésekből származó kibocsátási 
tényező;

12. „fajlagos kibocsátási tényező”: egy 
adott kibocsátóforrás-típusra vonatkozó, 
közvetlen mérésekből származó kibocsátási 
tényező;
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Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „telephelyi szintű mérés”: felülről 
lefelé irányuló mérés, amelyhez jellemzően 
mobil platformra – például járművekre, 
drónokra, légi járművekre, hajókra, 
műholdakra vagy más eszközökre – szerelt 
érzékelőket használnak, amelyek 
segítségével teljes kép kapható az egész 
telephely kibocsátásáról;

15. „telephelyi szintű mérés”: felülről 
lefelé irányuló mérés, amelyhez jellemzően 
mobil platformra – például járművekre, 
drónokra, légi járművekre, hajókra, 
műholdakra vagy más eszközökre – szerelt 
érzékelőket, helyhez kötött szenzorokat, 
például folyamatos pontérzékelő-
hálózatokat használnak, amelyek 
segítségével teljes kép kapható az egész 
telephely kibocsátásáról;

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „szivárgásészlelési és -javítási 
vizsgálat”: a metánkibocsátás forrásainak 
– a szivárgásokat és a nem szándékos 
lefúvatást is ideértve – azonosítása 
céljából végzett vizsgálat;

17. „szivárgásészlelési és -javítási 
vizsgálat”: a metánszivárgás és más nem 
szándékos metánkibocsátás forrásainak 
felderítése érdekében végzett vizsgálat;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „rutinszerű fáklyázás”: az olaj vagy 
fosszilis gáz szokásos kitermelése során 
abban az esetben végzett fáklyázás, ha 
nincs elegendő létesítmény vagy a 
geológiai körülmények nem alkalmasak a 
metán visszasajtolására, helyszíni 
hasznosítására vagy piacra juttatására;

22. „rutinszerű fáklyázás”: az olaj vagy 
fosszilis gáz szokásos kitermelése során 
abban az esetben végzett fáklyázás, ha 
nincs elegendő létesítmény vagy a 
geológiai körülmények nem alkalmasak a 
kitermelt gáz visszasajtolására, helyszíni 
hasznosítására vagy piacra juttatására, 
kivéve a sürgősségi helyzet miatti 
fáklyázást;

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Energiaszabályozók Európai 
Uniós Együttműködési Ügynöksége 
(ACER) háromévente kidolgozza és 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 
összehasonlítható projektek esetében a 
metánkibocsátás nyomon követésével, 
jelentésével és csökkentésével 
kapcsolatban felmerülő fajlagos beruházási 
költségek összehasonlítására szolgáló 
mutatókat és megfelelő 
referenciaértékeket.

(2) Az Energiaszabályozók Európai 
Uniós Együttműködési Ügynöksége 
(ACER) háromévente kidolgozza és 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 
összehasonlítható projektek esetében a 
metánkibocsátás nyomon követésével, 
jelentésével és csökkentésével 
kapcsolatban felmerülő fajlagos beruházási 
költségek összehasonlítására szolgáló 
mutatókat és megfelelő 
referenciaértékeket. A hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok és a 
szabályozott üzemeltetők az ACER 
rendelkezésére bocsátják a szóban forgó 
összehasonlításhoz szükséges valamennyi 
adatot.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóságoknak felül 
kell vizsgálniuk és jóvá kell hagyniuk az 
üzemeltetők által benyújtott, a 
metánkibocsátás kezelésére irányuló 
mérséklési tervet.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett első 
ellenőrzést követően az illetékes hatóságok 
rutinellenőrzési programokat dolgoznak ki. 
Az ellenőrzések közötti időszakot a 
környezeti kockázat értékelése alapján 
határozzák meg, de nem haladhatja meg a 
két évet. Amennyiben valamely ellenőrzés 
során megállapítják, hogy súlyosan 
megsértették e rendelet követelményeit, a 
következő ellenőrzést egy éven belül kell 
elvégezni.

(3) Az (1) bekezdésben említett első 
ellenőrzést követően az illetékes hatóságok 
rutinellenőrzési programokat dolgoznak ki. 
Az ellenőrzések közötti időszakot a 
környezeti és éghajlati kockázat értékelése 
alapján határozzák meg, de nem haladhatja 
meg a két évet. Amennyiben valamely 
ellenőrzés során megállapítják, hogy 
súlyosan megsértették e rendelet 
követelményeit, a következő ellenőrzést 
egy éven belül kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelesítők értékelik az 
üzemeltetők vagy a bányaüzemeltetők által 
e rendelettel összhangban hozzájuk 
benyújtott kibocsátási jelentések 
megfelelőségét. Értékelik, hogy a 
jelentések megfelelnek-e az e rendeletben 

(A magyar változatot nem érinti.)    
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megállapított követelményeknek, és 
felülvizsgálják az összes felhasznált 
adatforrást és módszertant annak 
érdekében, hogy értékeljék azok 
megbízhatóságát, hitelességét és 
pontosságát, különös tekintettel a 
következőkre:

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelesítők az (1) bekezdésben említett 
hitelesítési tevékenységek elvégzése során 
a metánkibocsátás számszerűsítésére 
vonatkozó, a Bizottság által az (5) 
bekezdéssel összhangban alkalmazandóvá 
tett, díjmentesen és nyilvánosan 
hozzáférhető európai vagy nemzetközi 
szabványokat használják. Addig az 
időpontig, amíg a Bizottság meg nem 
határozza e szabványok alkalmazhatóságát, 
a hitelesítők a meglévő európai vagy 
nemzetközi szabványokat használják az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
számszerűsítésére és hitelesítésére.

A hitelesítők az (1) bekezdésben említett 
hitelesítési tevékenységek elvégzése során 
a metánkibocsátás számszerűsítésére 
vonatkozó, a Bizottság által az (5) 
bekezdéssel összhangban alkalmazandóvá 
tett, nyilvánosan hozzáférhető európai vagy 
nemzetközi szabványokat használják. 
Addig az időpontig, amíg a Bizottság meg 
nem határozza e szabványok 
alkalmazhatóságát, a hitelesítők a meglévő 
európai vagy nemzetközi szabványokat 
használják az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások számszerűsítésére és 
hitelesítésére. Amennyiben nem állnak 
rendelkezésre európai vagy nemzetközi 
szabványok, az üzemeltetőknek vagy 
bányaüzemeltetőknek tájékoztatniuk kell a 
hitelesítőket az üzemeltetők vagy 
bányaüzemeltetők által hitelesítési 
tevékenységek céljából alkalmazott 
szabványokról vagy módszerekről.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az üzemeltetőkre vagy 
bányaüzemeltetőkre és az illetékes 
hatóságokra nehezedő terhek csökkentése 
érdekében az (1) és (2) bekezdésben 
említett hitelesítési tevékenységeket össze 
kell hangolni a jelenlegi európai vagy 
nemzetközi szabványokkal és 
módszertanokkal. 

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az e tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerülő költségeket a 3. 
cikkben említettek szerint kell figyelembe 
venni.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatforrások közötti jelentős 
eltérésekkel kapcsolatos megállapítások 
jelentése.

e) az adatforrások közötti jelentős 
eltérésekkel kapcsolatos megállapítások 
jelentése, hozzájárulva a megbízhatóbb 
módszerek kialakításához;

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság törekszik az IMEO 
tudományos alapú intézményként betöltött 
szerepének megerősítésére.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a metánkibocsátási 
adatokat benyújthatja a nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpontnak, 
amint azt az illetékes hatóságok e 
rendelettel összhangban a rendelkezésére 
bocsátják.

(2) A Bizottság a metánkibocsátási 
adatokat benyújtja a nemzetközi 
metánkibocsátási megfigyelőközpontnak, 
amint azt az illetékes hatóságok e 
rendelettel összhangban a rendelkezésére 
bocsátják.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont által előállított 
információkat a nyilvánosság és a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A nemzetközi metánkibocsátási 
megfigyelőközpont által előállított 
információkat, így a jelentéseket a 
nyilvánosság és a Bizottság rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálatok elvégzése során az 
üzemeltetők olyan eszközöket használnak, 
amelyek lehetővé teszik a szerkezeti 
elemekből származó 500 ppm vagy annál 
nagyobb metánveszteség kimutatását.

(3) A vizsgálatok elvégzése során az 
üzemeltetők olyan mérőeszközöket 
használnak, amelyek lehetővé teszik a 
szerkezeti elemekből származó 500 ppm 
vagy annál nagyobb metánveszteség, [XX 
g/óra] vagy bármely, optikai gázérzékelő 
által megfigyelt, diffúz kibocsátási 
komponensből származó látható 
kibocsátás észlelését.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltetők megjavítanak vagy 
kicserélnek minden olyan szerkezeti 
elemet, amelynél 500 ppm vagy annál 
nagyobb metánkibocsátást észlelnek.

Az üzemeltetők megjavítanak vagy 
kicserélnek minden olyan szerkezeti 
elemet, amelynél a (3) bekezdésben 
említett metánkibocsátást észlelnek.

Or. en

Indokolás

A módosításra a (3) bekezdésben tett változtatásokkal való összhang érdekében van szükség.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés ellenére annak érdekében, 
hogy megbizonyosodjanak a javítás 

A (2) bekezdés ellenére annak érdekében, 
hogy ismét megbizonyosodjanak a javítás 
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sikerességéről, az üzemeltetők a (4) 
bekezdés szerint elvégzett javítást 
követően a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb azt követően 15 nappal 
megvizsgálják azokat a szerkezeti 
elemeket, amelyek esetében a korábbi 
vizsgálatok során 500 ppm vagy annál 
nagyobb metánkibocsátást állapítottak 
meg.

sikerességéről, az üzemeltetők a (4) 
bekezdés szerint elvégzett javítást 
követően a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb azt követően 15 nappal 
megvizsgálják azokat a szerkezeti 
elemeket, amelyek esetében a korábbi 
vizsgálatok során metánszivárgást 
állapítottak meg.

Or. en

Indokolás

A módosításra a (3) bekezdésben tett változtatásokkal való összhang érdekében van szükség.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés ellenére az üzemeltetők 
legkésőbb három hónappal a kibocsátások 
észlelését követően megvizsgálják azokat a 
szerkezeti elemeket, amelyek esetében 500 
ppm-nél kisebb metánkibocsátást 
állapítottak meg, hogy ellenőrizzék, vajon 
változott-e a metánveszteség mértéke.

A (2) bekezdés ellenére az üzemeltetők 
legkésőbb három hónappal a kibocsátások 
észlelését követően megvizsgálják azokat a 
szerkezeti elemeket, amelyek esetében a 
(3) bekezdésben említett küszöbértékek 
alatti metánkibocsátást állapítottak meg, és 
nem azt nem hárították el a (4) 
bekezdéssel összhangban, hogy 
ellenőrizzék, vajon változott-e a 
metánveszteség mértéke. 

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (7) bekezdés szerinti jelentéstételi 
kötelezettség sérelme nélkül az 

A (7) bekezdés szerinti jelentéstételi 
kötelezettség sérelme nélkül az 
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üzemeltetők a méretüktől függetlenül 
minden azonosított szivárgást 
nyilvántartásba vesznek és folyamatosan 
megvizsgálnak annak biztosítása 
érdekében, hogy azokat a (4) bekezdésnek 
megfelelően kijavítsák.

üzemeltetők a méretüktől függetlenül 
minden azonosított szivárgást 
nyilvántartásba vesznek és időről időre 
megvizsgálnak annak biztosítása 
érdekében, hogy azokat a (4) bekezdésnek 
megfelelően kijavítsák.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltetők minden egyes vizsgálatot 
követő egy hónapon belül benyújtják a 
vizsgálat eredményeit és a javítási és 
nyomonkövetési ütemtervet tartalmazó 
jelentést azon tagállam illetékes 
hatóságainak, ahol az érintett eszközök 
találhatók. A jelentésnek legalább az I. 
mellékletben meghatározott elemeket kell 
tartalmaznia.

Az üzemeltetők minden egyes vizsgálatot 
követő egy hónapon belül benyújtják az el 
nem hárított szivárgásokra vonatkozó 
vizsgálat eredményeit és a vonatkozó 
javítási és nyomonkövetési ütemtervet 
tartalmazó jelentést azon tagállam illetékes 
hatóságainak, ahol az érintett eszközök 
találhatók. A jelentésnek legalább az I. 
mellékletben meghatározott elemeket kell 
tartalmaznia. 

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha az a szerkezeti elemek vagy 
berendezések működéséhez, javításához, 
karbantartásához vagy teszteléséhez 
elkerülhetetlen és feltétlenül szükséges, a 
16. cikkben meghatározott jelentési 
kötelezettségekre is figyelemmel.

b) ha az a szerkezeti elemek vagy 
berendezések működéséhez, javításához, 
karbantartásához vagy teszteléséhez 
elkerülhetetlen és feltétlenül szükséges, a 
16. cikkben meghatározott jelentési 
kötelezettségekre is figyelemmel. A 
lefúvatott térfogatot minden esetben a 
lehető legkisebbre kell csökkenteni.
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Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
lefúvatás a következőkben meghatározott 
konkrét helyzeteket foglalja magában, 
amikor a lefúvatástól nem lehet teljesen 
eltekinteni:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
lefúvatás a következőkben meghatározott 
konkrét helyzetekben megengedett, amikor 
a lefúvatástól nem lehet teljesen 
eltekinteni:

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vészhelyzet vagy üzemzavar miatti 
lefúvatás vagy fáklyázás;

a) vészhelyzet vagy üzemzavar miatti 
lefúvatás vagy fáklyázás; vagy

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A létesítmény építése, cseréje vagy 
felújítása, illetve új fáklyák vagy más 
égetőberendezések telepítése esetén az 
üzemeltetők csak olyan 
égetőberendezéseket telepíthetnek, 
amelyek automatikus gyújtószerkezettel 
vagy folyamatos vezérléssel, valamint a 
szénhidrogének megsemmisítése 

(1) A létesítmény teljes vagy részleges 
építése, cseréje vagy felújítása, illetve új 
fáklyák vagy más égetőberendezések 
telepítése esetén az üzemeltetők csak olyan 
égetőberendezéseket telepíthetnek, 
amelyek automatikus gyújtószerkezettel 
vagy folyamatos vezérléssel, valamint a 
szénhidrogének megsemmisítése 
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tekintetében teljes leválasztási hatásfokkal 
rendelkeznek.

tekintetében teljes leválasztási hatásfokkal 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Föld alatti szénbányák esetében a 
bányaüzemeltetők az általuk használt 
összes szellőzőaknában folyamatosan 
mérik és számszerűsítik a 
szellőzőlevegőből származó 
metánkibocsátást olyan készülék 
használatával, amely legalább 100 ppm 
mértékű metánkoncentráció-mérési 
érzékenységgel rendelkezik. Emellett 
havonta mintavételen alapuló méréseket 
is végeznek.

(1) A föld alatti szénbányák esetében a 
bányaüzemeltetőknek minden 
szellőzőaknában folyamatosan mérik a 
forrásszintű metánkibocsátást. A 
bányaüzemeltetők szellőzőaknánként 
metán kilótonnában évente jelentést 
tesznek az illetékes hatóságoknak a 
metánkibocsátásról olyan berendezés 
használatával, amely [0,5 kt/év] mérési 
pontosságot eredményez.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A metánmentesítő állomások 
üzemeltetői a lefúvatási és fáklyázási 
tevékenység okaitól függetlenül 
folyamatosan mérik a lefúvatott és 
fáklyázott metán mennyiségét.

(2) A metánmentesítő állomások 
üzemeltetői a lefúvatási és fáklyázási 
tevékenység okaitól függetlenül 
folyamatosan mérik a lefúvatott és 
fáklyázott metán-összkibocsátást.

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2025. január 1-jétől] tilos a 
metánmentesítő állomásokból származó 
metánt lefúvatni és fáklyázni, kivéve 
vészhelyzet vagy üzemzavar esetén, illetve 
abban az esetben, ha az a karbantartáshoz 
elkerülhetetlenül és feltétlenül szükséges. 
Ilyen esetekben a metánmentesítő 
állomások üzemeltetői csak akkor 
végezhetnek lefúvatást, ha a fáklyázás 
műszakilag nem kivitelezhető, vagy ha a 
fáklyázás a műveletek vagy a személyzet 
biztonságát veszélyezteti. Ilyen esetben a 
metánmentesítő állomás üzemeltetői a 23. 
cikkben meghatározott jelentéstételi 
kötelezettség keretében kifejtik az illetékes 
hatóságok részére, hogy miért volt 
szükséges a fáklyázás helyett a lefúvatás 
mellett dönteni.

(1) [2025. január 1-jétől] tilos a 
metánmentesítő állomásokból származó 
metánt 98% alatti megsemmisítési és 
leválasztási hatásfokkal lefúvatni és 
fáklyázni, kivéve vészhelyzet vagy 
üzemzavar esetén, illetve abban az esetben, 
ha az a karbantartáshoz elkerülhetetlenül és 
feltétlenül szükséges. Ilyen esetekben a 
metánmentesítő állomások üzemeltetői 
csak akkor végezhetnek lefúvatást, ha a 
fáklyázás műszakilag nem kivitelezhető, 
vagy ha a fáklyázás a műveletek vagy a 
személyzet biztonságát veszélyezteti. Ilyen 
esetben a metánmentesítő állomás 
üzemeltetői a 23. cikkben meghatározott 
jelentéstételi kötelezettség keretében 
kifejtik az illetékes hatóságok részére, 
hogy miért volt szükséges a fáklyázás 
helyett a lefúvatás mellett dönteni.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1 kilotonna kitermelt szénre 
nézve 0,5 tonnánál több metánt kibocsátó 
szénbányákban – a kokszszénbányák 
kivételével – 2027. január 1-jétől tilos a 
metán szellőzőaknákon keresztüli 
lefúvatása.

(2) Az 1 kilotonna kitermelt szénre 
nézve 3 tonnánál több metánt kibocsátó 
szénbányákban – a kokszszénbányák 
kivételével – 2027. január 1-jétől tilos a 
metán szellőzőaknákon keresztüli 
lefúvatása.

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm vagy 
annál nagyobb metánkibocsátást 
állapítottak meg, annak feltüntetése, hogy a 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
során végeztek-e javítást, és ha nem, akkor 
miért nem, figyelembe véve az azzal 
kapcsolatos követelményeket, hogy a 14. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően mely 
elemek vehetők figyelembe késedelmes 
javítás esetén;

iii. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm [XX 
g/óra] vagy annál nagyobb 
metánkibocsátást állapítottak meg, annak 
feltüntetése, hogy a szivárgásészlelési és -
javítási vizsgálat során végeztek-e javítást, 
és ha nem, akkor miért nem, figyelembe 
véve az azzal kapcsolatos 
követelményeket, hogy a 14. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően mely elemek 
vehetők figyelembe késedelmes javítás 
esetén; 

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm vagy 
annál nagyobb metánkibocsátást 
állapítottak meg, a tervezett javítási 
ütemterv, amely tartalmazza a javítás 
tervezett időpontját;

iv. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm [XX 
g/óra] vagy annál nagyobb 
metánkibocsátást állapítottak meg, a 
tervezett javítási ütemterv, amely 
tartalmazza a javítás tervezett időpontját;

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – v pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán a korábbi 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
során 500 ppm-nél kisebb 
metánkibocsátást állapítottak meg, de a 
metánveszteség mértéke változásának 
ellenőrzése céljából végzett utólagos 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
során 500 ppm vagy annál nagyobb 
metánkibocsátást állapítottak meg, annak 
feltüntetése, hogy a javítást azonnal 
elvégezték-e, és ha nem, akkor miért nem 
(a iii. pont szerint), valamint a javítás 
tervezett időpontját feltüntető tervezett 
javítási ütemterv.

v. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán a korábbi 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
során 500 ppm-nél [XX g/óránál] kisebb 
metánkibocsátást állapítottak meg, de a 
metánveszteség mértéke változásának 
ellenőrzése céljából végzett utólagos 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
során 500 ppm [XX g/óra] vagy annál 
nagyobb metánkibocsátást állapítottak 
meg, annak feltüntetése, hogy a javítást 
azonnal elvégezték-e, és ha nem, akkor 
miért nem (a iii. pont szerint), valamint a 
javítás tervezett időpontját feltüntető 
tervezett javítási ütemterv.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm vagy 
annál nagyobb metánkibocsátást 
állapítottak meg, a javítást követően annak 
ellenőrzése céljából végzett nyomon 
követés eredményei, hogy sikeres volt-e a 
javítás;

iii. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm [XX 
g/óra] vagy annál nagyobb 
metánkibocsátást állapítottak meg, a 
javítást követően annak ellenőrzése 
céljából végzett nyomon követés 
eredményei, hogy sikeres volt-e a javítás;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 bekezdés – iv pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm-nél 
kisebb metánkibocsátást állapítottak meg, a 
metánveszteség mértéke változásának 
ellenőrzése céljából végzett utólagos 
szivárgásészlelési és -javítási vizsgálat 
eredményei, valamint a megállapításokon 
alapuló ajánlás.

iv. az olyan szerkezeti elemek 
esetében, amelyek kapcsán 500 ppm-nél 
[XX g/óránál] kisebb metánkibocsátást 
állapítottak meg, a metánveszteség mértéke 
változásának ellenőrzése céljából végzett 
utólagos szivárgásészlelési és -javítási 
vizsgálat eredményei, valamint a 
megállapításokon alapuló ajánlás.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az eszköz neve és típusa; ii. az eszköz fellelhetősége, neve és 
típusa;

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a lefúvatott vagy fáklyázott földgáz 
mért vagy becsült mennyisége;

v. a lefúvatott vagy fáklyázott metán 
mért vagy becsült mennyisége;

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 1 bekezdés - 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fáklyák heti ellenőrzéseinek egy átfogó, 
halláson, szemrevételezésen és szagláson 
alapuló ellenőrzést (többek között a 
fáklyák külső szemrevételezéses 
ellenőrzését, a nyomással és a 
folyadékszivárgásokkal kapcsolatos 
hanghatások figyelését, valamint a 
szokatlan és erős szagok figyelését) kell 
magukban foglalniuk.

A fáklyák heti vagy folyamatos 
ellenőrzéseinek egy átfogó, halláson, 
szemrevételezésen és szagláson alapuló 
ellenőrzést (többek között a fáklyák külső 
szemrevételezéses ellenőrzését, a 
nyomással és a folyadékszivárgásokkal 
kapcsolatos hanghatások figyelését, 
valamint a szokatlan és erős szagok 
figyelését) kell magukban foglalniuk.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a lefúvatási és/vagy fáklyázási 
események oka;

iii. adott esetben a lefúvatási és/vagy 
fáklyázási események oka;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – v pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a metánkoncentráció mérésének 
eredményei a következő elemekre 
vonatkozóan:

v. a forrásszintű metánkibocsátás 
mérésének eredményei a következő 
kibocsátási forrásoknál:

Or. en


