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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl II pakopos benzino 
garų grąžinimo degalinėse keleivinių automobilių bakus pildant degalų
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0812),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0470/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl II pakopos benzino 
garų grąžinimo degalinėse keleivinių 
automobilių bakus pildant degalų

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl II pakopos benzino 
garų grąžinimo degalinėse variklinių 
transporto priemonių bakus pildant degalų

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su šios direktyvos 1 straipsniu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Ženevos protokole dėl organinių 
lakiųjų junginių teršalų ir jų 
tarpvalstybinių srautų kontrolės nustatyti 
LOJ išmetimo mažinimo tikslai ir 
Geteborgo protokole dėl rūgštėjimo, 
eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo 
nustatytos keturių teršalų: sieros dioksido, 
azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių 
ir amoniako išmetimo ribos ir 
reikalaujama naudoti geriausius esamus 
būdus siekiant sulaikyti išmetimo 
didėjimą.

Or. en

Pagrindimas

1979 m. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų 
pernašų konvencijos Ženevos protokolas ir Geteborgo protokolas yra du iš pagrindinių 
teisėkūros įsipareigojimų dėl II pakopos kontrolės taikymo.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje nustatyti su 
troposferos ozonu ir benzenu susiję oro 
kokybės tikslai, o 2001 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

(2) 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje nustatyti su 
troposferos ozonu ir benzenu susiję oro 
kokybės tikslai, o 2001 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2001/81/EB nustatomos lakiųjų organinių 
junginių, kurie skatina troposferos ozono 
formavimąsi, išmetimo nacionalinės ribos. 
Lakiųjų organinių junginių, įskaitant 
benzino garus, išmetimas vienoje 
valstybėje narėje prisideda prie oro 
kokybės problemų kitose valstybėse 
narėse.

2001/81/EB nustatomos lakiųjų organinių 
junginių, kurie skatina troposferos ozono ir 
fotocheminio smogo formavimąsi, 
išmetimo nacionalinės ribos. Toksiškoms ir 
kancerogeninėms medžiagoms 
priskiriamų lakiųjų organinių junginių, 
įskaitant benzino garus, išmetimas vienoje 
valstybėje narėje prisideda prie oro 
kokybės problemų kitose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyva 94/63/EB.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Ozonas yra trečios pagal svarbą po 
anglies dioksido ir metano šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, kurios sukelia 
atmosferos atšilimą ir klimato kaitą ir 
daro žalingą poveikį žmonių sveikatai, 
augmenijai ir statybinėms medžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Saulėtu ir ramiu oru ore esant azoto oksidams lakieji organiniai junginiai reaguoja ir 
formuojasi troposferos ozonas, kuris daro žalingą poveikį žmonių sveikatai, augmenijai ir 
statybinėms medžiagoms.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Benzino garai taip pat išsiskiria 
keleivinių automobilių bakus pildant 
degalų degalinėse ir turėtų būti grąžinami 
laikantis Direktyvos 94/63/EB nuostatų.

(4) Benzino garai taip pat išsiskiria 
variklinių transporto priemonių bakus 
pildant degalų degalinėse ir turėtų būti 
grąžinami laikantis Direktyvos 94/63/EB 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su šios direktyvos pavadinimu ir 1 straipsniu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Nepaisant to, kad siekiant apriboti 
LOJ išmetimą buvo parengtos ir 
įgyvendintos įvairios Bendrijos 
priemonės, pagal teminę strategiją 
įvertintas poveikis oro taršai tebėra 
menkas ir šeštojoje Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programoje ir 
Direktyvoje 2001/81/EB dėl išmetimo 
nacionalinių ribų nustatyti ilgalaikiai 
tikslai sveikatos ir aplinkos srityje iki 
2020 m. nebus pasiekti remiantis 
dabartine politika.

Or. en

Pagrindimas

Teminėje strategijoje siūlomos kelios priemonės, skirtos padėti užtikrinti tolesnę pažangą 
siekiant ilgalaikių tikslų, įskaitant papildomą kontrolę degalinėse variklinių transporto 
priemonių bakus pildant degalų.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant kuo mažiau kenkti aplinkai ir 
paskatinti prekybą benzino garų grąžinimo 
įranga, reikėtų nustatyti vienodą mažiausią 
benzino garų grąžinimo lygį.

(6) Benzino garai, išmetami pildant 
variklinių transporto priemonių bakus, 
šiuo metu nėra reglamentuojami 
Bendrijos lygmeniu, nors kelios valstybės 
narės ir taiko I pakopos benzino garų 
grąžinimo taisykles. Taigi, siekiant kuo 
mažiau kenkti aplinkai ir paskatinti 
prekybą benzino garų grąžinimo įranga, 
reikėtų nustatyti vienodą mažiausią 
benzino garų grąžinimo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių taisyklių apimtys yra skirtingos, ypač turint mintyje degalinių, kurioms jos 
taikomos, minimalų dydį, reikalaujamą garų surinkimo veiksmingumą ir reikalavimų 
laikymosi tvarką po įrengimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti, kad benzino garų 
grąžinimo įranga padėtų iš tikrųjų mažinti 
išmetalų kiekį, visa įmontuota II pakopos 
benzino garų grąžinimo įranga turėtų būti 
periodiškai tikrinama.

(7) Siekiant užtikrinti, kad benzino garų 
grąžinimo įranga padėtų iš tikrųjų mažinti 
išmetalų kiekį, visa įmontuota II pakopos 
benzino garų grąžinimo įranga turėtų būti 
periodiškai tikrinama. Valstybės narės 
užtikrina, kad tikrinimai būtų atliekami 
laikantis 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 
2001/331/EB, nustatančios minimalius 
aplinkosauginių tikrinimų valstybėse 
narėse kriterijus. 
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Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo gerai atliktų patikrinimų. Todėl 
būtina taikyti Rekomendacijos 2001/331/EB nuostatas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) II pakopos benzino garų grąžinimo 
įranga turėtų būti reguliariai tikrinama ir 
išbandomi turėtų būti ir išdavimo įtaiso 
garų grąžinimo veiksmingumas, ir visos II 
pakopos benzino garų grąžinimo sistemos 
per didelio slėgio ir garų sulaikymas.

Or. en

Pagrindimas

Visa garų grąžinimo įranga turėtų būti tinkamai prižiūrima, kad ji būtų sandari ir nepraleistų 
garų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl nuobaudų, taikytinų už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimus, ir 
užtikrinti jų įgyvendinimą. Nuobaudos 
turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.

(8) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl nuobaudų, taikytinų už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimus, ir 
užtikrinti jų įgyvendinimą. Nuobaudos 
turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos, nes nesilaikant reikalavimų 
gali būtų daroma žala žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Informacija apie šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus turėtų būti 
skelbiama viešai. 
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta veiksminga ir skaidri procedūra, susijusi su sankcijomis, taikomomis, 
kai nesilaikoma reikalavimų. Be to, vadinamoji įvardijimo ir sugėdinimo sistema užtikrins 
šioje direktyvoje nustatytų taisyklių laikymąsi.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

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 500 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, 
kuriose nuolat gyvenama arba dirbama, 
atnaujinimo metu įrengiama II pakopos 
benzino garų grąžinimo sistema nepaisant 
tų degalinių faktinio arba planuojamo 
našumo. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalimi. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

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 

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos
esamos degalinės, kurių apyvarta didesnė 
negu 2000 m3 per metus, įdiegtų 
II pakopos benzino garų grąžinimo sistemą 
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kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Iš turimos informacijos matyti, kad riba, grindžiama 2000 m3 viršijančia metine benzino 
apyvarta, apimtų daugiau objektų ir padėtų ženkliai sumažinti LOJ išmetimus iš šių šaltinių.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

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 95 % arba didesnis.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Austrijoje, įrangos veiksmingumas turi būti 95 % arba 
didesnis ir tinkama technologija jau taikoma.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Degalinių eksploatuotojai visus II 
pakopos įrenginių techninio aptarnavimo, 
patikrinimų ir išbandymų, įrengimo ir 
remonto darbų duomenis registruoja 
žurnale. Šie žurnalai laikomi degalinėje.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad II pakopos sistema veiktų tinkamai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Degalinėje įdiegus II pakopos benzino 
garų grąžinimo sistemą degalinės 
operatorius išstato ženklą, priklijuoja 
lipduką ar kitaip parodo, kad degalinėje 
įrengta II pakopos benzino garų 
grąžinimo įranga.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad degalinėje turi būti iškabintas pažymėjimas, iš kurio būtų matyti, kad joje 
įdiegta II pakopos benzino garų grąžinimo sistema.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Apie šias 
nuostatas valstybės narės Komisijai 
praneša ne vėliau kaip iki 7 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos ir nedelsdamos jai praneša apie bet 
kokį vėliau padarytą pakeitimą, darantį 
poveikį minėtoms nuostatoms.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, 
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Informacija 
apie šios direktyvos nuostatų pažeidimus 
skelbiama viešai. Apie šias nuostatas 
valstybės narės Komisijai praneša ne vėliau 
kaip iki 7 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos ir nedelsdamos 
jai praneša apie bet kokį vėliau padarytą 
pakeitimą, darantį poveikį minėtoms 
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nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta veiksminga ir skaidri procedūra, susijusi su sankcijomis, taikomomis, 
kai nesilaikoma reikalavimų. Be to, vadinamoji įvardijimo ir sugėdinimo sistema užtikrins 
šioje direktyvoje nustatytų taisyklių laikymąsi.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Ataskaitų teikimas ir peržiūra

Valstybės narės per 24 mėnesius po 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir po to 
kas trejus metus teikia Komisijai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. 
Remdamasi šiomis ataskaitomis Komisija 
peržiūri šią direktyvą ypač svarstydama 
galimybę nustatyti suderintus 
angliavandenilių sugaudymo 
veiksmingumo įvertinimo metodus. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės jau teikia I pakopos benzino garų grąžinimo įgyvendinimo ataskaitas. Dėl 
skirtingų įvertinimo metodų ši direktyva gali būti įgyvendinama nenuosekliai. Komisija 
svarsto galimybę kuo greičiau pradėti taikyti suderintą sistemą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [2012 
m. birželio 30 d.] priima ir skelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
įgyvendinama ši direktyva. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 
m. birželio 30 d. priima ir skelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama 
ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 
[2012 m. liepos 1 d.].

Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 
2010 m. liepos 1 d.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Valstybės narės nustato tokios nuorodos 
teikimo tvarką.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Valstybės narės nustato tokios nuorodos 
teikimo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome, kad galutinis terminas būtų 2010 m., nes tai atitiks valstybių narių įsipareigojimus 
sumažinti LOJ išmetimus vadovaujantis ES išmetimo nacionalinių ribų direktyva ir Jungtinių 
Tautų Europos ekonomikos komisijos Geteborgo protokolu.
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Įvadas

Benzine yra lakiųjų organinių junginių (LOJ), garuojančių kuro bako viduje ir užpildančių 
tuščią vietą bake virš kuro. Pilant kurą į transporto priemonę į baką patenkantis kuras išstumia 
šiuos garus iš bako ir, jeigu nesurenkami, per transporto priemonės kuro įpylimo angą jie 
patenka į atmosferą.
Veikiami saulės šviesos, išleisti į atmosferą LOJ reaguoja su azoto oksidais, sudarydami 
troposferos ozoną. Tai – viena iš fotocheminio smogo sudedamųjų dalių. Fotocheminis 
smogas kenkia žmonių sveikatai, augalams ir statybinėms medžiagoms.
Ozonas – labai dirginantis tarptautiniu mastu plintantis oro teršalas, galintis pakenkti žmonių 
sveikatai. Kylantis ozono lygis siejamas su bendrojo mirštamumo didėjimu ir gausėjančiais 
hospitalizacijos dėl kvėpavimo ligų atvejais. Žinoma, kad ozonas ne tik kenkia žmonių 
sveikatai, bet ir turi žalingą poveikį augalams ir pasėlių derlingumui. Ozonas kenkia ir 
natūraliai bei sintetinei gumai ir kitoms medžiagoms, paviršių dangai (dažams ir lakui) ir 
tekstilės gaminiams. Įrodyta, kad kartu su kitais teršalais jis žalingas metalui ir akmeniui.
Benzenas yra LOJ ir jis yra sudedamoji benzino dalis. Jis taip pat žinomas kaip genotoksiškas 
kancerogenas, siejamas su didesne ligų, pavyzdžiui, leukemijos, rizika. Poveikį žmogui 
daugiausia turi tabako dūmai, benzino garai ir transporto priemonių išmetamosios dujos. 
Be to, Komisija pripažįsta, kad naudojant daugiau biokuro (pavyzdžiui, bioetanolio benzine) 
gali padaugėti išmetamų benzino garų (benzeno, ozono ir kitų LOJ), nes gauti mišiniai didina 
garų slėgį.

Komisijos pasiūlymas

Jau keletą dešimtmečių pripažįstama, jog reikia siekti, kad oras būtų švaresnis – imtasi 
veiksmų valstybių narių ir ES lygmeniu, taip pat sudarant tarptautines konvencijas. 
Mūsų oro kokybės gerinimas tebėra svarbiausias iššūkis, kurį reikia priimti. Oro taršos 
problemą galima išspręsti tik per ilgą laikotarpį ir tik Europos sistemoje, pirmiausia aktyviau 
imantis tarpvalstybinių priemonių. Remiantis naujausiais duomenimis, ankstesniais 
sprendimais užsibrėžtų ilgalaikių sveikatos ir aplinkosaugos tikslų vykdant dabartinę politiką 
nebus pasiekta net iki 2020 m. 2005 m. Teminėje oro kokybės strategijoje ir po jos priimtuose 
teisės aktuose (visų pirma Direktyvoje 2008/50/EB) siūlomos kelios priemonės, kad būtų 
pasiekta didesnės pažangos siekiant ilgalaikių tikslų, įskaitant papildomas taršos mažinimo 
prie jos šaltinio priemones, pavyzdžiui, kuro pylimo į benzininius automobilius kontrolę 
degalinėse.
Komisijos pasiūlymu siekiama grąžinti benzino garus, į atmosferą išmetamus degalinėse 
papildant keleivinius automobilius degalais. Dabartinėje direktyvoje (1994/63/EB) jau 
reglamentuojamas LOJ išsiskyrimas į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į 
degalines. 
Pildant keleivinius automobilius benzinu išsiskiriantys garai dabar ES lygmeniu 
nereglamentuojami, nors daug valstybių narių taiko II pakopos benzino garų grąžinimo 
(BGG) kontrolę. Šios valstybių narių nuostatos skiriasi savo pobūdžiu, pirmiausia minimaliu 
degalinės, kuriai taikoma kontrolė, dydžiu, reikiamu garų sugaudymo veiksmingumu ir 
atitikties reikalavimams įdiegus sistemą tvarka. Todėl svarbu siūlyti reglamentavimą ES 
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lygmeniu.
Nustatant II pakopos benzino garų grąžinimo kontrolę degalinėse siekiama sumažinti LOJ 
išmetimą pildant keleivinius automobilius degalais ir, remiantis Komisijos pasiūlymu, 
sugrąžinti bent 85 proc. išstumtų garų.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas reikalingas, nes reikia toliau mažinti LOJ 
išmetimą ir regionų bei vietos mastu gerinti oro kokybę ir visuomenės gerovę, sėkmingai 
diegti II pakopos BGG sistemas visame pasaulyje ir gerinti technologijos pajėgumą 95 proc. 
sumažinti pilant kurą išsiskiriančių garų kiekį.
Jo pateikiamų pakeitimų kryptis – palaikyti Komisijos pasiūlymą, atsižvelgiant į: 
- tai, kad degalinėse išsiskiriančių LOJ kiekis susijęs su kuro apyvarta, o poveikis žmogui 
susijęs su jo atstumu nuo išmetamų garų šaltinio. Todėl kuo didesnė degalinė ir kuo arčiau 
prie jos asmuo dirba ar gyvena, tuo didesnė tikimybė, kad jam turės poveikį didelė aplinkos 
ore esanti LOJ koncentracija. Mažesnėse degalinėse išskiriama mažiau garų negu kitoms 
apyvartos kategorijoms priklausančiose degalinėse; ir
- įrenginio kainą.  Nors bet kurios II pakopos sistemos nauda paprastai turėtų būti nustatoma 
visos visuomenės lygmeniu, įdomu pažymėti, kad esama nemažo paskirstymo poveikio, 
susijusio su grąžintų benzino garų ekonomine verte. Grąžinant garus ir juos parduodant kaip 
benziną per tam tikrą laiką išlaidas galima kompensuoti. Neseniai atlikto JK tyrimo 
duomenimis, per įrangos eksploatavimo laiką iš grąžintų garų degalinės turėtų grynąją 
ekonominę naudą.

Pranešėjo pakeitimai

a. Išplėsti direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant visas transporto priemones.
b. Sustiprinti apsaugą reikalaujant, kad minimalus leistinas benzino garų grąžinimas būtų 
lygus 95 proc. arba didesnis. 
c. Visas iš esmės atnaujinamas dabartines degalines, esančias po patalpomis, kuriose nuolat 
gyvenama arba dirbama, įtraukti į pasiūlymo taikymo sritį, nesvarbu, kokia jų apyvarta.
d. Sumažinti esamoms degalinėms nustatytą apyvartos lygį ir paankstinti datą, iki kurios jos 
turi atitikti reikalavimus.
e. Bandymais, stebėsena ir degalinių žurnalų patikromis siekti geresnės atitikties, nustatyti 
valstybėms narėms pareigą teikti ataskaitas.
f. Parengti praktišką ir skaidrią sankcijų už reikalavimų nesilaikymą taikymo tvarką nustatant 
„atskleidimo ir sugėdinimo“ sistemą, kuria turi būti užtikrinama, kad būtų laikomasi 
direktyvoje nustatytų taisyklių.
g. Kuo greičiau nustatyti persvarstymo sąlygą, kad Komisija galėtų parengti suderintus 
angliavandenilių sugaudymo veiksmingumo matavimo metodus.
h. Pripažįstant Geteborgo protokole ir Nacionalinių išmetimo ribų direktyvoje valstybių narių 
prisiimtus įsipareigojimus iki 2010 m. sumažinti LOJ išmetimą, nustatyti ankstesnę 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datą.


