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Predlog spremembe 19
Dimitrios Papadimoulis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „motorni bencin“ pomeni bencin, kot je 
opredeljen v členu 2(1) Direktive 98/70/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta1;

1. „motorni bencin“ pomeni bencin, kot je 
opredeljen v členu 2(a) Direktive 
1994/63/ES Evropskega Parlamenta in 
Sveta1;

1 UL L 350, 28. 12. 1998, str. 58 1 UL L 365, 31. 12. 1994, str. 24

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev mora biti enaka kot v direktivi o rekuperaciji bencinskih hlapov na prvi stopnji.
Oba pravna instrumenta bosta hkrati veljala za isti bencinski servis, zato je pomembna 
doslednost v pravnem pristopu.

Predlog spremembe 20
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „učinkovitost zajetja ogljikovodikov“ 
pomeni del bencinskih hlapov, ki ga 
zajame sistem za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji v primerjavi s 
količino bencinskih hlapov, ki bi se 
sprostili v ozračje, če takega sistema ne bi 
bilo, pri čemer je ta del izražen v odstotkih;

7. „učinkovitost zajetja ogljikovodikov“ 
pomeni del bencinskih hlapov, ki ga 
zajame sistem za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji v primerjavi s 
količino bencinskih hlapov, ki bi se 
sprostili v ozračje, če takega sistema ne bi 
bilo, pri čemer je ta del izražen v odstotkih; 
meritve se opravljajo pri šobi za točenje 
točilne naprave, po 1. januarju 2012 pa 
tudi pri prezračevalnih vodih;
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Or. en

Obrazložitev

Večina bencinskih hlapov se sprosti pri šobi za točenje na točilni napravi, če pa se parni tlak 
v podzemnem rezervoarju za skladiščenje poveča nad določeno raven, se vakuumski ventil pri 
tlaku odpiranja odpre in hlapi se sprostijo po prezračevalnih vodih. V treh letih je treba 
razviti metodologijo za merjenje teh izpustov ob prezračevanju.

Predlog spremembe 21
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „razmerje hlapi/bencin“ pomeni 
razmerje med količino bencinskih hlapov 
pri atmosferskem tlaku, ki gre skozi sistem 
za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji, in količino razdeljenega motornega 
bencina;

8. „razmerje volumen bencinskih 
hlapov/volumen bencina“ pomeni 
razmerje med količino bencinskih hlapov 
pri atmosferskem tlaku, ki gre skozi sistem 
za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji, in količino sočasno razdeljenega 
motornega bencina;

Or. pl

Obrazložitev

Izraz "razmerje hlapi/bencin" je težko razumljiv. Namen spremembe je natančnejša in 
jasnejša opredelitev tega izraza.

Predlog spremembe 22
Satu Hassi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsak 
novi servis opremi s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 

1. Države članice zagotovijo, da se vsak 
novi servis opremi s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
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stopnji, če je dejanska ali predvidena 
količina pretočenega motornega bencina 
večja od 500 m3 na leto. Vendar se vsi 
novi servisi, ki so pod stalnimi bivališči ali 
delovnimi območji, opremijo s sistemom 
za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji ne glede na njihovo dejansko ali 
predvideno količino pretočenega 
motornega bencina.

stopnji, če je dejanska ali predvidena 
količina pretočenega motornega bencina 
večja od 100 m3 na leto.

Za bencinske servise z letno količino 
pretočenega bencina, manjšo od 500 
m3/leto lahko države članice odobrijo 
odstopanje od zahtev iz pododstavka 1, 
kadar je bencinski servis na geografskem 
območju ali na kraju, kjer ni verjetno, da 
bi emisije hlapov pomembno prispevale k 
okoljskim ali zdravstvenim problemom.
Države članice Komisiji sporočijo 
natančne podatke o območjih, za katera 
nameravajo odobriti odstopanje, ter 
naknadno o spremembah na teh 
območjih.
Vendar se vsi novi servisi, ki so pod 
stalnimi bivališči ali delovnimi območji, 
opremijo s sistemom za rekuperacijo 
bencinskih hlapov na drugi stopnji ne glede 
na njihovo dejansko ali predvideno 
količino pretočenega motornega bencina.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo 94/63/ES o nadzoru emisij hlapnih organskih emisij na prvi stopnji, ki 
velja za servise z letno količino pretočenega bencina, manjšo od 100 m3, vendar lahko države 
članice odobrijo odstopanje za servise z letno količino pretočenega bencina manj kot 500m3

letno, če ni vplivov na okolje in zdravje. Veliko držav članic že izvaja nadzor na drugi stopnji 
za vse servise ne glede na letno količino pretočenega bencina; njihovih prizadevanj ne bi 
smeli omejiti. 
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Predlog spremembe 23
Satu Hassi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se vsak 
obstoječi bencinski servis s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 
500 m3 na leto, na katerem se opravi večja 
preureditev, med preurejanjem opremi s 
sistemom za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji.

2. Države članice zagotovijo, da se vsak 
obstoječi bencinski servis s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 
100 m3 na leto, na katerem se opravi večja 
preureditev, med preurejanjem opremi s 
sistemom za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji ne glede na 
odstopanja, določena v odstavku 1.
Vendar je treba vse bencinske servise pod 
stalnimi bivališči ali poslovnimi območji, 
kjer se opravi večja preureditev, med 
preurejanjem opremiti s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji ne glede na njihovo dejansko ali 
predvideno količino pretočenega bencina.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo 94/63/ES o nadzoru emisij hlapnih organskih emisij na prvi stopnji, ki 
velja za servise z letno količino pretočenega bencina, manjšo od 100 m3, vendar lahko države 
članice odobrijo odstopanje za servise z letno količino pretočenega bencina manj kot 500m3

letno, če ni vplivov na okolje in zdravje. Veliko držav članic že izvaja nadzor na drugi stopnji 
za vse servise ne glede na letno količino pretočenega bencina; njihovih prizadevanj ne bi 
smeli omejiti.

Predlog spremembe 24
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
obstoječi bencinski servis s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 

3. Države članice zagotovijo, da se vsi 
obstoječi bencinski servisi s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 
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3000 m3 na leto, opremi s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji najpozneje do 31. decembra 2020. 

500 m3 na leto, opremijo s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji najpozneje do 31. decembra 2015
ali 5 let po začetku veljavnosti te direktive, 
če je ta datum kasnejši.

Or. en

Obrazložitev

V EU se 60 % bencina v EU dobavi na bencinskih servisih z letno količino pretočenega 
bencina manj kot 3000 m3. Z zmanjšanjem praga na 500 m3 bi se 90 % dobavljenega bencina 
v EU dobavilo na servisih s sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji. S tem 
bi se bistveno zmanjšale skupne emisije hlapnih organskih spojin, s tem pa tudi čezmejno 
onesnaženje z ozonom. Petletno obdobje za namestitev sistemov za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji se je v nekaterih državah članicah izkazalo za zadostno, zato bi ga 
bilo treba obravnavati kot realističen časovni okvir.

Predlog spremembe 25
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice zagotovijo, da se 
obstoječi bencinski servis s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 
3000 m3 na leto, opremi s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji najpozneje do 31. decembra 2020.

(3) Države članice zagotovijo, da se 
obstoječi bencinski servis s količino 
pretočenega motornega bencina, večjo od 
3000 m3 na leto, opremi s sistemom za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji najpozneje do 31. decembra 2018.

Or. nl
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Predlog spremembe 26
Martin Callanan

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kot odstopanje odstavki 1 do 3 ne 
veljajo za bencinske servise, povezane z 
izdelavo in dostavo novih osebnih 
avtomobilov.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev vključuje avtomobilske proizvajalce za prvo polnjenje bencinskega 
rezervoarja. Ker so ti rezervoarji novi in v njih še ni bilo motornega bencina, ne bo 
izpodrinjenih hlapov, tako da se s precejšnjimi dodatnimi stroški opreme za rekuperacijo 
bencinskih hlapov emisije hlapnih organskih spojin sploh ne bodo zmanjšale. Druga mesta 
izven maloprodaje bodo vključena v predlagane volumetrične meje, tako da zakonodaja nanje 
ne vpliva.

Predlog spremembe 27
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
učinkovitost zajetja ogljikovodika v 
sistemu za rekuperacijo bencinskih hlapov 
na drugi stopnji enaka ali višja od 85 %.

1. Države članice zagotovijo, da je 
učinkovitost zajetja ogljikovodika v 
sistemu za rekuperacijo bencinskih hlapov 
na drugi stopnji enaka ali višja od 90 %.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za sisteme za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji, pri katerih se 
rekuperirani bencinski hlapi prenesejo v 
podzemni rezervoar za skladiščenje na 
bencinskem servisu, je razmerje 
hlapi/bencin enako ali večje od 0,95, 
vendar ni manjše ali enako kot 1,05.

(2) Za sisteme za rekuperacijo bencinskih 
hlapov na drugi stopnji, pri katerih se 
rekuperirani bencinski hlapi prenesejo v 
podzemni rezervoar za skladiščenje na 
bencinskem servisu, je razmerje volumen 
bencinskih hlapov/volumen bencina
enako ali večje od 0,95, vendar ni manjše 
ali enako kot 1,05.

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi prvotnega izraza "razmerje hlapi/bencin" je ta del besedila težko razumljiv. Treba je 
pojasniti, da gre za številčno razmerje med volumnom bencinskih hlapov in volumnom 
natočenega bencina medi polnjenjem rezervoarja.

Predlog spremembe 29
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
učinkovitost zajetja ogljikovodika preskusi 
vsaj enkrat na leto.

1. Države članice zagotovijo, da se 
učinkovitost zajetja ogljikovodika preskusi 
vsaj vsako drugo leto

Or. en

Obrazložitev

Testiranje učinkovitosti sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov vsako drugo leto zadošča. 
Letno testiranje bi pomenilo nepotrebno upravno breme za upravljavce bencinskih servisov.
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Predlog spremembe 30
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je sistem za samodejno spremljanje 
nameščen, države članice zagotovijo, da se 
učinkovitost zajetja ogljikovodika preskusi 
vsaj enkrat na tri leta. Sistem za 
samodejno spremljanje samodejno odkrije 
napake v samem delovanju sistema za 
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi 
stopnji in v samem sistemu za samodejno 
spremljanje, pri čemer prikaže napake 
upravljavcu bencinskega servisa ter 
samodejno prekine dotok motornega 
bencina iz okvarjenega razdeljevalca, če se 
napaka ne odpravi v sedmih dneh.

2. Če je sistem za samodejno spremljanje 
nameščen, države članice zagotovijo, da se 
učinkovitost zajetja ogljikovodika preskusi 
vsaj enkrat na pet let. Sistem za samodejno 
spremljanje samodejno odkrije napake v 
samem delovanju sistema za rekuperacijo 
bencinskih hlapov na drugi stopnji in v 
samem sistemu za samodejno spremljanje, 
pri čemer prikaže napake upravljavcu 
bencinskega servisa ter samodejno prekine 
dotok motornega bencina iz okvarjenega 
razdeljevalca, če se napaka ne odpravi v 
sedmih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Če upravljavec uporablja sistem za samodejno spremljanje, pri katerem sta namestitev in 
vzdrževanje dražja, zadostuje, da se testiranje sistemov za rekuperacijo bencinskih hlapov na 
drugi stopnji izvaja vsakih pet let. Vsekakor je predlagani mehanizem za zaustavitev dotoka 
zelo učinkovito varovalo za preprečevanje prevelikih emisij bencinskih hlapov.


