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Изменение 19
Dimitrios Papadimoulis

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „бензин“ означава бензин, както е 
определен в член 2, параграф 1 от 
Директива 98/70/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1;

1. „бензин“ означава бензин, както е 
определен в член 2, буква а) от 
Директива 1994/63/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1;

1 OВ L 350, 28.12.1998 г., стp. 58 1 OВ L 365, 31.12.1994 г., стp. 24

Or. en

Обосновка

Дефиницията трябва да бъде същата като в Директивата за етап I на улавянето на 
бензиновите пари. Тъй като двата правни инструмента ще се прилагат едновременно 
за едни и същи бензиностанции, важно е да има съгласуваност в правния подход.

Изменение 20
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „ефективност на улавянето на 
въглеводороди” означава частта от 
бензиновите пари, уловени от 
системата, съответстваща на Етап II на 
улавянето на бензиновите пари, 
отнесена към количеството бензинови 
пари, които при отсъствието на такава 
система биха били изпуснати в 
атмосферата, и изразена в проценти;

7. „ефективност на улавянето на 
въглеводороди” означава частта от 
бензиновите пари, уловени от 
системата, съответстваща на Етап II на 
улавянето на бензиновите пари, 
отнесена към количеството бензинови 
пари, измерени около накрайника за 
наливане при пистолета на 
бензиновата помпа, а от 1 януари 
2012 г. също така и около 
вентилационните тръби, които при 
отсъствието на такава система биха 
били изпуснати в атмосферата, и 
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изразена в проценти;

Or. en

Обосновка

Повечето бензинови пари се изпускат около накрайника за наливане при пистолета на 
бензиновата помпа, но в ситуация, в която налягането на парите в подземния 
резервоар се повиши над определено ниво, вакуумният клапан се отваря при 
пределното налягане и се изпускат пари от вентилационните тръби. До 3 години 
трябва да се разработи методология за измерване на тези емисии от вентилацията.

Изменение 21
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „отношение пари/бензин” означава 
отношението между обема (при 
атмосферно налягане) на бензиновите 
пари, минаващи през системата, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, и обема на 
подавания за зареждане бензин.

8. „отношение обем на пари/обем на 
бензин” означава отношението между 
обема (при атмосферно налягане) на 
бензиновите пари, минаващи през 
системата, съответстваща на Етап II на 
улавянето на бензиновите пари, и обема 
на подавания за зареждане в същия 
момент бензин.

Or. pl

Обосновка

Формулировката „отношение пари/бензин” е трудно разбираема. Изменението цели 
да прецизира и изясни дефиницията.
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Изменение 22
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всяка нова бензиностанция се оборудва 
със система, съответстваща на Етап II на 
улавянето на бензиновите пари, ако 
нейната действителна или планирана 
производителност е по-голяма от 500 m3  
годишно. Всички нови бензиностанции, 
намиращи се под постоянно обитавани 
жилища или под помещения, в които се 
работи, се оборудват със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, независимо от 
тяхната действителна или планирана 
производителност.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всяка нова бензиностанция се оборудва 
със система, съответстваща на Етап II на 
улавянето на бензиновите пари, ако 
нейната действителна или планирана 
производителност е по-голяма от 100 m3  
годишно.

За бензиностанции с годишна 
производителност по-малко от 
500 m3, държавите-членки могат да 
предоставят дерогация от 
изискванията на алинея 1, когато 
бензиностанцията се намира в 
географски район или на място, 
където няма вероятност емисиите 
на пари да допринесат значително за 
проблеми с околната среда или със 
здравето.
Държавите-членки информират 
Комисията за конкретните данни за 
районите, в които те възнамеряват 
да предоставят подобна дерогация и 
впоследствие за всякакви промени в 
подобни райони.
Всички нови бензиностанции, 
намиращи се под постоянно обитавани 
жилища или под помещения, в които се 
работи, се оборудват със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, независимо от 
тяхната действителна или планирана 
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производителност.

Or. en

Обосновка

Хармонизиране с Директива 94/63/ЕО относно ЛОС на етап І, която се прилага за 
бензиностанции с годишна производителност под 100 m3, но позволява държавите-
членки да предоставят дерогация за бензиностанции с производителност под 500m3

годишно, ако няма последствия за здравето или околната среда. Много държави-
членки вече прилагат мерки за контрол от етап ІІ за всички бензиностанции, 
независимо от тяхната производителност, и техните усилия не следва да бъдат 
обезсърчавани. 

Изменение 23
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 500 m3

годишно, която претърпява основен 
ремонт, се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари.

2. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 100 m3

годишно, която претърпява основен 
ремонт, се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, независимо от 
дерогациите, предвидени в параграф 1. 
Въпреки това всички бензиностанции, 
намиращи се под постоянно 
обитавани жилища или работни 
помещения, които биват подложени 
на основен ремонт, се оборудват по 
време на ремонта със система, 
съответстваща на етап II на 
улавянето на бензиновите пари, 
независимо от тяхната 
действителна или планирана 
производителност.

Or. en
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Обосновка

Хармонизиране с Директива 94/63/ЕО относно ЛОС на етап І, която се прилага за 
бензиностанции с годишна производителност под 100 m3, но позволява държавите-
членки да предоставят дерогация за бензиностанции с производителност под 500m3

годишно, ако няма последствия за здравето или околната среда. Много държави-
членки вече прилагат мерки за контрол от етап ІІ за всички бензиностанции, 
независимо от тяхната производителност, и техните усилия не следва да бъдат 
обезсърчавани.

Изменение 24
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 3000 m3

годишно се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари най-късно до 31 
декември 2020 г.

3. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 500 m3

годишно се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари най-късно до 31 
декември 2015 г. или, ако тази дата е 
по-късна, 5 години след влизането в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

60% от бензина, предлаган в ЕС, се предлага от бензиностанции с производителност 
под 3000 m3. Намаляването на пределното количество до 500 m3 ще означава, че 90% 
от бензина, предлаган в ЕС, ще се предлага от бензиностанции със системи, 
съответстващи на етап ІІ на улавяне на бензиновите пари. Това ще доведе до 
значително намаление на общите емисии на ЛОС и така ще намали трансграничното 
замърсяване с озон. Петгодишен период за инсталиране на системи, съответстващи 
на етап ІІ на улавяне на бензиновите пари, вече се е оказал достатъчен в някои 
държави-членки и следва да се разглежда като реалистичен срок.
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Изменение 25
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 3000 m3

годишно се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари най-късно до 31 
декември 2020 г.

3. Държавите-членки гарантират, че 
всяка съществуваща бензиностанция с 
производителност по-голяма от 3000 m3

годишно се оборудва със система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари най-късно до 31 
декември 2018 г.

Or. nl

Изменение 26
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация, параграфи 1 и 3 не 
се прилагат за бензиностанции, 
свързани с изработването и 
доставката на нови леки автомобили.

Or. en

Обосновка

Предложената дефиниция включва първоначалното зареждане на резервоарите за 
гориво от производителите на автомобили. Тъй като тези резервоари са нови и преди 
това не са съдържали бензин, няма да бъдат изместени никакви пари и следователно 
значителните допълнителни разходи за техника за улавяне на парите не биха 
намалили по никакъв начин емисиите на ЛОС. Други места, където не се извършва 
продажба на дребно, ще попаднат в рамките на предложените ограничения на база 
обем, и така няма да бъдат засегнати от законодателната мярка.



AM\771545BG.doc 9/11 PE421.212v01-00

BG

Изменение 27
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
ефективността на улавяне на 
въглеводородите на система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, е по-голяма или 
равна на 85%.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ефективността на улавяне на 
въглеводородите на система, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, е по-голяма или 
равна на 90 %.

Or. en

Изменение 28
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При системи, съответстващи на Етап 
II на улавянето на бензиновите пари, 
при които бензиновите пари се 
прехвърлят в подземен резервоар на 
бензиностанцията, отношението 
пари/бензин трябва да бъде по-голямо 
или равно на 0,95, но по-малко или 
равно на 1,05.

2. При системи, съответстващи на Етап 
II на улавянето на бензиновите пари, 
при които бензиновите пари се 
прехвърлят в подземен резервоар на 
бензиностанцията, отношението обем 
на пари/обем на бензин трябва да бъде 
по-голямо или равно на 0,95, но по-
малко или равно на 1,05.

Or. pl

Обосновка

Първоначалната формулировка „отношение пари/бензин” прави тази част от текста 
трудно разбираема. Следва да бъде изяснено, че се има предвид цифровото 
съотношение между обема на изпуснатите при пълненето на резервоара бензинови 
пари и обема на горивото, заредено в резервоара.
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Изменение 29
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
ефективността на улавяне на 
въглеводородите се изпитва поне 
веднъж годишно.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ефективността на улавяне на 
въглеводородите се изпитва поне 
веднъж на две години.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е да се изпитва ефективността на системата за улавяне на бензинови 
пари веднъж на две години. Годишно изпитване би означавало ненужен 
административен товар за операторите на бензиностанции.

Изменение 30
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Където е инсталирана система за 
автоматично следене, държавите-членки 
гарантират, че ефективността на улавяне 
на въглеводородите се изпитва поне 
веднъж на три години. Системата за 
автоматично следене трябва да открива 
автоматично неизправности при 
функционирането на системата, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, и на самата 
система за автоматично следене, да 
показва неизправностите на оператора 
на бензиностанцията и автоматично да 
прекратява подаването на бензин от 
неизправната бензиноколонка, ако 
неизправността не бъде отстранена в 

2. Където е инсталирана система за 
автоматично следене, държавите-членки 
гарантират, че ефективността на улавяне 
на въглеводородите се изпитва поне 
веднъж на пет години. Системата за 
автоматично следене трябва да открива 
автоматично неизправности при 
функционирането на системата, 
съответстваща на Етап II на улавянето 
на бензиновите пари, и на самата 
система за автоматично следене, да 
показва неизправностите на оператора 
на бензиностанцията и автоматично да 
прекратява подаването на бензин от 
неизправната бензиноколонка, ако 
неизправността не бъде отстранена в 
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рамките на 7 дни. рамките на 7 дни.

Or. en

Обосновка

Когато операторът на бензиностанция използва система за автоматично следене, 
която е по-скъпа за инсталиране и поддръжка, достатъчно е изпитването на 
системата, съответстваща на етап II на улавянето на бензиновите пари, да се 
провежда веднъж на пет години. Тъй или иначе предложеният механизъм за 
прекратяване на подаването предоставя много сигурна защита срещу неоправдани 
емисии на бензинови пари.


