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Pakeitimas 19
Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Benzin“: benzinas – benzinas, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/70/EB 2 straipsnio 1 dalyje1;

1. benzinas – benzinas – benzinas, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 1994/63/EB 2 straipsnio a 
punkte1;

1 OL L 350, 1998 12 28, p. 58. 1 OL L 365, 1994 12 31, p. 24.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis turi atitikti 1 pakopos BGG direktyvą. Kadangi šie du teisės aktai susiję su tomis 
pačiomis degalinėmis ir įsigalioja tuo pačiu metu, būtina užtikrinti jų tekstų nuoseklumą.

Pakeitimas 20
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas  – II pakopos benzino garų 
grąžinimo sistemoje sugaudytų benzino garų 
dalis, palyginti su benzino garų, kurie kitaip 
(jei nebūtų tokios sistemos) būtų išmesti į 
atmosferą, kiekiu, išreikšta procentais;

7. angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas – II pakopos benzino 
garų grąžinimo sistemoje sugaudytų 
benzino garų dalis, palyginti su benzino 
garų, kurie kitaip (jei nebūtų tokios 
sistemos) būtų išmesti į atmosferą, 
kiekiu, išreikšta procentais, šie kiekiai 
matuojami ant benzino pylimo čiaupo 
antgalio, o nuo 2012 m. sausio 1 d. 
aplink ventiliacijos kanalus;

Or. en
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Pagrindimas

Didžioji garų dalis išsiskiria per čiaupo antgalį, tačiau tais atvejais, kai benzino garų slėgis 
požeminėje talpykloje viršija tam tikrą lygį, atsidaro vakuuminis vožtuvas, ir garai išeina 
ventiliacijos kanalais. Per tris metus turi būti parengta tokių garų emisijų matavimo 
metodika.

Pakeitimas 21
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. garų ir benzino santykis  – II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistema 
pereinančių benzino garų esant 
atmosferiniam slėgiui tūrio ir perpilto 
benzino tūrio santykis;

8. garų tūrio ir benzino tūrio santykis – II 
pakopos benzino garų grąžinimo sistema 
pereinančių benzino garų esant 
atmosferiniam slėgiui tūrio ir tuo pačiu 
metu perpilto benzino tūrio santykis;

Or. pl

Pagrindimas

Sąvoka „garų ir benzino santykis“ nelabai aiški. Pakeitimu siekiama aiškesnio ir tikslesnio 
šios sąvokos apibrėžimo.

Pakeitimas 22
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad visos 
naujos degalinės įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą, jei faktinė 
arba planuojama jų apyvarta didesnė negu 
500 m3 per metus. Tačiau, nepaisant 
faktinės arba planuojamos apyvartos, 
II pakopos benzino garų grąžinimo sistemą 
įdiegia visos naujos degalinės, esančios po 
patalpomis, kuriose nuolat gyvenama arba 

(1) Valstybės narės užtikrina, kad visos 
naujos degalinės įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą, jei faktinė 
arba planuojama jų apyvarta didesnė negu 
100 m3 per metus. 
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dirbama.

Valstybės narės gali leisti nukrypti nuo 1 
pastraipos nuostatų degalinėms, kurių 
apyvarta neviršija 500m3 per metus, jei 
tos degalinės yra tokiame regione arba 
tokioje vietovėje, kurioje arba kuriai garų 
emisijos neturi žymaus poveikio aplinkai 
arba dėl jų nepadaugės sveikatos 
problemų.
Valstybės narės pateikia Komisijai 
išsamią informaciją apie vietoves, kuriose 
jos numato leisti tokius nukrypimus; 
vėliau jos informuoja Komisiją apie visus 
pokyčius šiuose regionuose.
Tačiau, nepaisant faktinės arba 
planuojamos apyvartos, II pakopos benzino 
garų grąžinimo sistemą įdiegia visos naujos 
degalinės, esančios po patalpomis, kuriose 
nuolat gyvenama arba dirbama.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Direktyva 94/63/EB dėl I pakopos LOJ, galiojančia degalinėms, kurių 
apyvarta nesiekia 100m³, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama daryti išimtis degalinėms, 
kurių apyvarta mažesnė nei 500m³, jei tai neturi poveikio aplinkai arba sveikatai. Daugelis 
valstybių narių jau naudoja II pakopos įrangą, nereikėtų demotyvuoti jų pastangų.  

Pakeitimas 23
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad visos 
esamos degalinės, kurių apyvarta didesnė 
negu 500 m3 per metus ir kurios iš esmės 
modernizuojamos, modernizavimo metu 
įdiegtų II pakopos benzino garų grąžinimo 
sistemą.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad visos 
esamos degalinės, kurių apyvarta didesnė 
negu 100 m3 per metus ir kurios iš esmės 
modernizuojamos, modernizavimo metu 
įdiegtų II pakopos benzino garų grąžinimo 
sistemą. Vis dėlto visose atnaujinamose 
degalinėse, esančiose po patalpomis, 
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kuriose nuolat gyvenama arba dirbama, 
atnaujinimo metu įrengiama II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistema nepaisant 
tų degalinių faktinio arba planuojamo 
našumo.

Or. en

Pagrindimas

 Suderinimas su Direktyva 94/63/EB dėl I pakopos LOJ, galiojančia degalinėms, kurių 
apyvarta nesiekia 100m³, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama daryti išimtis degalinėms, 
kurių apyvarta mažesnė nei 500m³, jei tai neturi poveikio aplinkai arba sveikatai. Daugelis 
valstybių narių jau naudoja II pakopos įrangą, nereikėtų demotyvuoti jų pastangų. 

Pakeitimas 24
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės užtikrina, kad esamos 
degalinės, kurių apyvarta didesnė negu 
3000 m3 per metus, įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad esamos 
degalinės, kurių apyvarta didesnė negu 
500 m3 per metus, įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą ne vėliau 
kaip 2015 m. gruodžio 31 d., arba praėjus 
penkeriems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, jei tai įvyktų vėliau.

Or. en

Pagrindimas

60% ES parduodamo benzino pardavimų vyksta degalinėse, kurių metinė apyvarta mažesnė 
negu  3000 m³. Viršutinės ribos sumažinimas iki 500m³ reiškia, kad 90% ES parduodamo 
benzino būtų parduodama degalinėse su II pakopos BGG įranga. Tokiu būdu labai sumažėtų 
LOJ emisijos ir tarpvalstybinė ozono tarša. BGG sistemai įrengti nustatytas 5 metų 
laikotarpis, kadangi tam tikrose valstybės narėse jau buvo įrengtos BGG sistemos, taigi jis 
yra realistiškas.
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Pakeitimas 25
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės užtikrina, kad esamos 
degalinės, kurių apyvarta didesnė negu 
3000 m3 per metus, įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

(3) Valstybės narės užtikrina, kad esamos 
degalinės, kurių apyvarta didesnė negu 
3000 m3 per metus, įdiegtų II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemą ne vėliau 
kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

Or. nl

Pakeitimas 26
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 1, 2 ir 3 punktai netaikomi 
degalinėms, susijusioms su naujų 
keleivinių automobilių gamyba ir 
pristatymu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis apima ir pirmą bako pildymą naujų automobilių gamykloje. Kadangi šie 
bakai nauji ir juose dar nebuvo benzino, iš jų neišeina benzino garų, o didelės BGG sistemos 
įrengimo išlaidos neleistų sumažinti išmetamų LOJ kiekio. Kitos degalinės, kurios 
neaptarnauja individualių klientų, patenka į kategoriją žemiau nustatytos ribos, todėl joms 
netaikomas šis teisės aktas.
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Pakeitimas 27
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
II pakopos benzino garų grąžinimo sistemų 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas būtų 85 % arba didesnis.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
II pakopos benzino garų grąžinimo sistemų 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas būtų 90 % arba didesnis.

Or. en

Pakeitimas 28
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) II pakopos benzino garų grąžinimo 
sistemos, kai surinkti benzino garai 
nukreipiami į degalinės požeminę 
stacionariąją talpyklą, garų ir benzino 
santykis turi būti 0,95 arba didesnis, bet ne 
didesnis negu 1,05.

(2) II pakopos benzino garų grąžinimo 
sistemos, kai surinkti benzino garai 
nukreipiami į degalinės požeminę 
stacionariąją talpyklą, garų tūrio ir benzino 
tūrio santykis turi būti 0,95 arba didesnis, 
bet ne didesnis negu 1,05.

Or. pl

Pagrindimas

Ankstesnė formuluotė „garų ir benzino santykis“ apsunkina teksto supratimą. Reikia 
paaiškinti, kad kalbama apie kiekinį benzino tūrio ir garų tūrio santykį pildant baką.
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Pakeitimas 29
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas būtų tikrinamas bent kartą 
per metus.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas būtų tikrinamas bent kas 
dvejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka tikrinti BGG sistemą kas dvejus  metus. Jei būtų reikalaujama tikrinti šią įrangą 
kasmet, degalinės eksploatuotojams būtų užkrauta nereikalinga administracine našta.

Pakeitimas 30
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Įdiegus automatinės stebėsenos sistemą, 
valstybės narės užtikrina, kad 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumas būtų tikrinamas bent kartą 
per trejus metus. Automatinės stebėsenos 
sistema automatiškai nustatomi nukrypimai 
nuo teisingo II pakopos benzino garų 
grąžinimo sistemos ir pačios automatinės 
stebėsenos sistemos veikimo, apie 
nukrypimus pranešama degalinės 
eksploatuotojui ir automatiškai 
sustabdomas benzino tiekimas iš 
netinkamai veikiančio benzino išdavimo 
įtaiso, jei defektas nepašalinamas per 
7 dienas.

(2) Įdiegus automatinės stebėsenos sistemą, 
valstybės narės užtikrina, kad 
angliavandenilių sugaudymo
veiksmingumas būtų tikrinamas bent kartą 
per penkerius metus. Automatinės 
stebėsenos sistema automatiškai nustatomi 
nukrypimai nuo teisingo II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistemos ir pačios 
automatinės stebėsenos sistemos veikimo, 
apie nukrypimus pranešama degalinės 
eksploatuotojui ir automatiškai 
sustabdomas benzino tiekimas iš 
netinkamai veikiančio benzino išdavimo 
įtaiso, jei defektas nepašalinamas per 
7 dienas.

Or. en
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Pagrindimas

Degalinės eksploatuotojui įdiegus automatinės stebėsenos sistemą, kurios įrengimo ir 
priežiūros išlaidos didesnės, II pakopos BGG sistemą pakaktų tikrinti kas penkerius metus. 
Bet kuriuo atveju siūlomas „srovės sustabdymo“ (angl. flow-stop) mechanizmas – tai labai 
veiksminga apsaugos priemonė, leidžianti išvengti per didelės benzino garų emisijos. 


