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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových 
výparov pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach
(KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0812),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0470/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových 
výparov pri čerpaní pohonných hmôt do 
osobných vozidiel na čerpacích staniciach

o návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o II. štádiu rekuperácie 
benzínových výparov pri čerpaní 
pohonných hmôt do motorových vozidiel 
na čerpacích staniciach

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je dosiahnutie súladu s článkom 1 smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Ženevský protokol o obmedzovaní 
emisií prchavých organických zlúčenín 
alebo ich prenosov cez hranice štátov 
stanovuje ciele zníženia emisií POZ a 
Göteborský protokol o znížení kyslosti, 
eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu 
stanovuje limity emisií pre štyri 
znečisťujúce látky: oxid siričitý, oxidy 
dusíka, prchavé organické zlúčeniny a 
amoniak a požaduje, aby sa na 
zachovanie nízkej úrovne emisií používali 
čo najlepšie dostupné technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Ženevský protokol a Göteborský protokol k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 
prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 sú dvoma hlavnými legislatívnymi záväzkami 
na zavedenie kontrol II. štádia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 
Európe sa stanovujú ciele v oblasti kvality 
ovzdušia, pokiaľ ide o prízemný ozón a 
benzén a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. 
októbra 2001 sa stanovujú vnútroštátne 
limity emisií pre prchavé organické 
zlúčeniny, ktoré prispievajú k vytváraniu 
prízemného ozónu. Keďže emisie 

(2) V smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 
Európe sa stanovujú ciele v oblasti kvality 
ovzdušia, pokiaľ ide o prízemný ozón a 
benzén a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. 
októbra 2001 sa stanovujú vnútroštátne 
limity emisií pre prchavé organické 
zlúčeniny, ktoré prispievajú k vytváraniu 
prízemného ozónu a fotochemického 
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prchavých organických zlúčenín, vrátane 
benzínových výparov, v jednom členskom 
štáte prispievajú k problémom s kvalitu 
ovzdušia v ostatných členských štátoch.

smogu. Keďže emisie prchavých
organických zlúčenín, klasifikovaných ako 
toxické a karcinogénne vrátane 
benzínových výparov, v jednom členskom 
štáte prispievajú k problémom s kvalitu 
ovzdušia v ostatných členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je dosiahnutie súladu s článkom 94 ods. 63.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Ozón je tretím najvýznamnejším 
skleníkovým plynom po oxide uhličitom 
a metáne z hľadiska spôsobovania 
otepľovania atmosféry, zmeny klímy 
a škodlivého vplyvu na ľudské zdravie, 
vegetáciu a stavebné materiály.

Or. en

Odôvodnenie

Za slnečných a pokojných podmienok a za prítomnosti oxidov dusíka prchavé organické 
zlúčeniny reagujú a vytvárajú prízemný ozón, ktorý je škodlivý pre ľudské zdravie, vegetáciu 
a stavebné materiály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Benzínové výpary sa uvoľňujú aj pri 
čerpaní pohonných hmôt do osobných 
vozidiel na čerpacích staniciach a mali by 

(4) Benzínové výpary sa uvoľňujú aj pri 
čerpaní pohonných hmôt do motorových 
vozidiel na čerpacích staniciach a mali by 
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sa rekuperovať spôsobom, ktorý je v súlade 
s ustanoveniami smernice 94/63/ES.

sa rekuperovať spôsobom, ktorý je v súlade 
s ustanoveniami smernice 94/63/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je dosiahnutie súladu s článkom 1 smernice a jeho názvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Napriek tomu, že boli vypracované 
a uplatnené rôzne nástroje Spoločenstva 
na obmedzenie emisií POZ, dosah na 
znečistenie ovzdušia je naďalej nepatrný 
a dlhodobé ciele v oblasti zdravia 
a životného prostredia, ako sú stanovené 
v šiestom environmentálnom akčnom 
programe Spoločenstva a v smernici 
2001/81/ES o národných emisných 
stropoch, sa na základe súčasných politík 
nedosiahnu do roku 2020.

Or. en

Odôvodnenie

V tematickej stratégii sa navrhlo niekoľko opatrení, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť ďalší 
pokrok v dosahovaní dlhodobých cieľov vrátane dodatočných kontrol pri čerpaní pohonných 
hmôt do motorových vozidiel na čerpacích staniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Je vhodné stanoviť jednotnú minimálnu 
úroveň rekuperácie benzínových výparov, 

(6) Benzínové výpary vypúšťané počas 
čerpania pohonných hmôt motorových 
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aby sa dosiahla vysoká úroveň prínosu pre 
životné prostredie a podporilo 
obchodovanie so zariadeniami na 
rekuperáciu benzínových výparov.

vozidiel nie sú v súčasnosti regulované 
na úrovni Spoločenstva, hoci niekoľko 
členských štátov zaviedlo právne predpisy 
týkajúce sa II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov. Preto je vhodné 
stanoviť jednotnú minimálnu úroveň 
rekuperácie benzínových výparov, aby sa 
dosiahla vysoká úroveň prínosu pre životné 
prostredie a podporilo obchodovanie so 
zariadeniami na rekuperáciu benzínových 
výparov.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne právne predpisy sa líšia v rozsahu pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o minimálnu 
veľkosť čerpacích staníc, na ktoré sa vzťahujú, požadovanú účinnosť zhromažďovania 
výparov a režim plnenia po montáži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Mali by sa vykonávať pravidelné 
kontroly všetkých nainštalovaných 
zariadení pre II. štádium rekuperácie 
benzínových výparov, aby sa pomocou 
zariadení na rekuperáciu benzínových 
výparov zabezpečilo skutočné zníženie 
emisií.

(7) Mali by sa vykonávať pravidelné 
kontroly všetkých nainštalovaných 
zariadení pre II. štádium rekuperácie 
benzínových výparov, aby sa pomocou 
zariadení na rekuperáciu benzínových 
výparov zabezpečilo skutočné zníženie 
emisií. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
inšpekcie vykonávali v súlade s 
odporúčaním Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, 
ktorým sa ustanovujú minimálne kritéria 
environmentálnych inšpekcií v členských 
štátoch.

Or. en
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Odôvodnenie

Dôkladné inšpekcie zohrávajú z hľadiska úspešnosti smernice významnú úlohu. Preto je 
potrebné, aby sa uplatnili ustanovenia odporúčania 2001/331/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Zariadenie II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov by sa malo 
pravidelne testovať a testy by mali 
zahŕňať účinnosť rekuperácie výparov 
pri benzínovej nádrži, ako aj 
pretlakovanie a zadržiavanie výparov 
celého II. štádia systému rekuperácie 
benzínových výparov.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky zariadenia na rekuperáciu benzínových výparov by sa mali riadne udržiavať, aby boli 
zabezpečené proti únikom a aby boli parotesné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá 
týkajúce sa pokút udeľovaných v prípade 
porušenia ustanovení tejto smernice a 
zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Pokuty by 
mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(8) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá 
týkajúce sa pokút udeľovaných v prípade 
porušenia ustanovení tejto smernice a 
zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Pokuty by 
mali byť účinné, primerané a odradzujúce, 
keďže nedodržanie ustanovení tejto 
smernice môže viesť k poškodeniu 
ľudského zdravia a životného prostredia. 
Informácie o porušení ustanovení tejto 
smernice by sa mali zverejňovať. 
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Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa stanoviť realizovateľný a transparentný postup ukladania sankcií za nedodržanie 
ustanovení smernice. Okrem toho zverejňovaním a pranierovaním porušenia ustanovení sa 
zabezpečí súlad s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
existujúca čerpacia stanica s naloženým 
množstvom väčším ako 500 m3 ročne, 
ktorá sa obnovuje, bola v čase obnovy 
vybavená systémom II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek 
existujúca čerpacia stanica s naloženým 
množstvom väčším ako 500 m3 ročne, 
ktorá sa obnovuje, bola v čase obnovy 
vybavená systémom II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov. Všetky čerpacie 
stanice nachádzajúce sa v stále obývaných 
štvrtiach alebo pracovných oblastiach, 
ktoré sú značne renovované, sa vybavia 
systémom II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov v čase ich renovácie, 
bez ohľadu na ich skutočné alebo 
plánované naložené množstvo. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je dosiahnutie súladu s odsekom 1. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúca 
čerpacia stanica s naloženým množstvom 
väčším ako 3000 m3 ročne bola vybavená 

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúca 
čerpacia stanica s naloženým množstvom 
väčším ako 2000 m3 ročne bola vybavená 
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systémom II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov najneskôr do 31. 
decembra 2020.

systémom II. štádia rekuperácie 
benzínových výparov najneskôr do 
31.decembra 2015.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce informácie naznačujú, že limit stanovený na základe naloženého množstva 
väčšieho ako 2000 m3 ročne by sa vzťahoval na viacero čerpacích staníc a značne by znížil 
celkovú úroveň emisií POZ z týchto zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 4 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby účinnosť 
zachytávania uhľovodíkov systému II. 
štádia rekuperácie benzínových výparov 
bola rovná alebo väčšia ako 85 %.

1. Členské štáty zabezpečia, aby účinnosť 
zachytávania uhľovodíkov systému II. 
štádia rekuperácie benzínových výparov 
bola rovná alebo väčšia ako 95 %.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch, napríklad v Rakúsku, musí byť zariadenie výkonné na 95 % 
alebo viac, pričom príslušné technológie už existujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Prevádzkovatelia čerpacích staníc 
zaznačia údaje o každej údržbe, 
inšpekciách a testovaní, inštalácii 
a oprave vykonaných v rámci kontrol II. 
štádia do prevádzkového denníka. Tieto 
prevádzkové denníky sa vedú na čerpacej 
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stanici.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom je plne overiť riadne fungovanie systému II. štádia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Ak je na čerpacej stanici inštalovaný 
systém rekuperácie benzínových výparov, 
prevádzkovateľ čerpacej stanice tu 
umiestni symbol, nálepku alebo iné 
oznámenie, ktoré informuje o tom, že 
čerpacia stanica je vybavená zariadením 
pre II. štádium rekuperácie benzínových 
výparov.

Or. en

Odôvodnenie

Je samozrejmé, že na čerpacej stanici musí byť vyvesené osvedčenie, ktoré preukazuje, že 
stanica je vybavená systémom pre II. štádium rekuperácie benzínových výparov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
pokút za porušenie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice a 
prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 
pokuty musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
pokút za porušenie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice a 
prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 
pokuty musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Informácie o porušení 
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ustanovenia Komisii najneskôr do lehoty 
stanovenej v prvom pododseku článku 7 
ods. 1 a bezodkladne ju informujú o 
akejkoľvek následnej zmene a doplnení, 
ktoré majú na nich vplyv.

ustanovení tejto smernice sa zverejňujú. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do lehoty stanovenej v 
prvom pododseku článku 7 ods. 1 a 
bezodkladne ju informujú o akejkoľvek 
následnej zmene a doplnení, ktoré majú na 
nich vplyv.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa stanoviť realizovateľný a transparentný postup ukladania sankcií za nedodržanie 
ustanovení danej smernice. Okrem toho zverejňovaním a pranierovaním porušenia sa 
zabezpečí súlad s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Správa a preskúmanie

Členské štáty podávajú Komisii správu 
o vykonávaní tejto smernice 
do 24 mesiacov od dátumu uvedeného 
v článku 7 ods. 1 a potom každé tri roky. 
Komisia na základe týchto správ 
preskúma smernicu najmä z hľadiska 
stanovenia harmonizovaných metód 
na meranie účinnosti zachytávania 
uhľovodíkov. 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty už podávajú správy o vykonávaní I. štádia regenerácie benzínových výparov.
Rozmanitosť meracích metód môže viesť k nedôslednému vykonávaniu tejto smernice.
Komisia čo najskôr zváži zavedenie harmonizovaného systému.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do [30. júna 2012] zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do 30. júna 2010 zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od [1. júla 2012].

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. júla 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme termín roku 2010, ktorý bude v súlade so záväzkami členských štátov na zníženie 
POZ podľa smernice EÚ o národných emisných stropoch a Göteborského protokolu 
k Dohovoru EHK OSN.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Benzín obsahuje prchavé organické zlúčeniny (POZ), ktoré sa vyparujú vo vnútri palivovej 
nádrže a vypĺňajú prázdny priestor v nádrži nad palivom. Keď vozidlo čerpá pohonné hmoty, 
pritekajúce palivo tieto pary vytláča a pokiaľ sa nezachytia, uniknú do atmosféry cez hornú 
časť plniaceho potrubia vozidla.
POZ pri uvoľnení do atmosféry reagujú v prítomnosti slnečného svetla s oxidmi dusíka 
a vytvárajú prízemný ozón. Ten je jednou zo zložiek fotochemického smogu, ktorý 
poškodzuje ľudské zdravie, vegetáciu a stavebné materiály.
Ozón je vysoko dráždivá plynná znečisťujúca látka prekračujúca hranice štátov a vystavenie 
tejto látke môže byť škodlivé pre zdravie ľudí. Zvýšenie úrovne ozónu sa spája s nárastom 
všeobecnej úmrtnosti a hospitalizácií súvisiacich s ochoreniami dýchacích ciest. Okrem 
účinkov na ľudské zdravia je známe, že ozón má škodlivý vplyv na rastliny a výnosy plodín. 
Ozón má tiež škodlivý vplyv na materiály, ako sú prírodný a syntetický kaučuk, povrchové 
nátery (napríklad farby a laky) a tkaniny. Ukázalo sa, že v kombinácii s inými znečisťujúcimi 
látkami poškodzuje kovy a kameň.
Benzén je POZ a je zložkou benzínu. Takisto je známy ako ľudský genotoxický karcinogén a 
spája sa so zvýšeným rizikom ochorení, napríklad leukémie. Ľudia sú mu vystavení najmä pri 
cigaretovom dyme, benzínových výparoch a emisiách výfukových plynov vozidiel. 
Okrem toho Komisia uznáva, že väčšia spotreba biopalív (ako je bioetanol v benzíne) môže 
viesť k vyšším úrovniam emisií benzínových výparov (benzénu, ozónu a iných POZ) 
v dôsledku zvýšenej prítomnosti výparov výsledných zmesí.

Návrh Komisie

Niekoľko desaťročí sa uznáva potreba zabezpečiť čistejší vzduch, pričom sa v tejto súvislosti 
vyvíja činnosť na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ a takisto prostredníctvom 
medzinárodných dohovorov. 
Zlepšovanie kvality ovzdušia je aj naďalej hlavnou náročnou úlohou, ktorú treba riešiť. 
Problém znečistenia vzduchu možno riešiť len dlhodobo a v európskom rámci, najmä 
sprísnením opatrení s cezhraničnou platnosťou. Podľa nedávnych zistení dlhodobé ciele v 
oblasti zdravia a životného prostredia, ako boli stanovené predchádzajúcimi rozhodnutiami, sa 
na základe súčasných politík nedosiahnu, a to ani do roku 2020. V rámci tematickej stratégii 
pre kvalitu ovzdušia z roku 2005 a právnych predpisov, ktoré po nej nasledovali (najmä 
smernica 2008/50), bolo navrhnutých niekoľko opatrení, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť 
ďalší pokrok v dosahovaní dlhodobých cieľov vrátane dodatočných opatrení pri zdroji, ako sú 
napríklad kontroly pri čerpaní pohonných hmôt do benzínových vozidiel na čerpacích 
staniciach. 
Návrh Komisie sa zameriava na rekuperáciu benzínových výparov, ktoré sa uvoľňujú do 
ovzdušia pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach. 
Existujúca smernica (1994/63) už reguluje kontrolu emisií POZ, ktoré vznikajú pri skladovaní 
benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc. 
Benzínové výpary vypúšťané počas čerpania pohonných hmôt osobných vozidiel nie sú 
v súčasnosti regulované na úrovni Spoločenstva, hoci niekoľko členských štátov zaviedlo 
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právne predpisy týkajúce sa II. štádia rekuperácie benzínových výparov. Tieto vnútroštátne 
právne predpisy sa líšia v rozsahu pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o minimálnu veľkosť 
čerpacích staníc, na ktoré sa vzťahujú, požadovanú účinnosť zhromažďovania výparov a 
režim plnenia po montáži. Preto je dôležité navrhnúť reguláciu na úrovni EÚ.
Kontroly II. štádia rekuperácie benzínových výparov na čerpacích staniciach majú obmedziť 
emisie POZ pri čerpaní pohonných hmôt vozidiel a zabezpečiť rekuperáciu najmenej – podľa 
návrhu Komisie – 85 % uvoľnených výparov.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie je nevyhnutný vzhľadom na potrebu ďalej sa 
zameriavať na POZ s cieľom zlepšiť regionálnu a miestnu kvalitu ovzdušia a prostredia, 
vzhľadom na úspešné zavedenie systémov II. štádia rekuperácie benzínových výparov 
na celom svete a na schopnosť technológie znížiť emisie pri čerpaní pohonných hmôt o 95 %.
Jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujú k posilneniu návrhu Komisie, pričom 
zohľadňujú: 
— to, že úroveň emisií POZ z čerpacích staníc súvisí s naloženým množstvom paliva 
a vystavenie osôb týmto emisiám súvisí so vzdialenosťou od zdroja emisií. Podobne platí aj 
to, že čím väčšia je čerpacia stanica a čím bližšie k nej osoba pracuje alebo žije, tým väčšia je 
pravdepodobnosť, že príde do styku s vysokou koncentráciou POZ v okolitom ovzduší. 
Menšie benzínové čerpacie stanice vypúšťajú úmerne menej emisií než stanice s inou 
kategóriou naloženého množstva paliva a 
— náklady na inštaláciu. Zatiaľ čo prínos akéhokoľvek systému II. štádia sa zvyčajne určuje 
na úrovni spoločnosti ako celku, je zaujímavé podotknúť, že z hľadiska distribúcie tu existujú 
značné účinky súvisiace s ekonomickou hodnotou rekuperovaných benzínových výparov. 
Rekuperácia a predaj výparov ako benzínu môže za určitý čas vyvážiť tieto náklady. Z 
nedávnej štúdie vypracovanej v Spojenom kráľovstve vyplýva, že čerpacie stanice majú počas 
doby životnosti zariadenia z predaja rekuperovaných výparov čistý ekonomický zisk.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu

a. Rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na všetky motorové vozidlá.
b. Posilniť úroveň ochrany požadovaním toho, aby minimálna povolená úroveň rekuperácie 
benzínových výparov sa rovnala alebo bola vyššia ako 95 %. 
c. Zahrnúť všetky existujúce čerpacie stanice nachádzajúce sa v stále obývaných štvrtiach 
alebo pracovných oblastiach, ktoré sú značne renovované, do rozsahu pôsobnosti návrhu, bez 
ohľadu na ich naložené množstvo.
d. Obmedziť požadované naložené množstvo existujúcich čerpacích staníc a stanoviť pre ne 
skorší dátum plnenia.
e. Snažiť sa dosiahnuť lepšie plnenie testovaním, monitorovaním a inšpekciami 
prevádzkových denníkov čerpacích staníc a zaviesť povinnosť pre členské štáty podávať 
správy.
f. Stanoviť realizovateľný a transparentný postup ukladania sankcií za nedodržanie ustanovení 
smernice zavedením systému zverejňovania a pranierovania porušenia, čím sa zabezpečí súlad 
s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.
g. Zaviesť doložku o preskúmaní, aby Komisia čo najskôr stanovila harmonizované metódy 
na meranie účinnosti zachytávania uhľovodíkov.
h. Zaviesť skorší dátum transpozície vzhľadom na záväzky členských štátov znížiť úroveň 
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emisií POZ podľa Göteborského protokolu a smernice EÚ o národných emisných stropoch 
na rok 2010.


