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Pozměňovací návrh 19
Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 2 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „benzinem“ rozumí benzin, jak je 
definován v čl. 2 bodu 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES1;

1. „benzinem“ rozumí benzin, jak je 
definován v čl. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
1994/63/ES1;

1 Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. 1 Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24

Or. en

Odůvodnění

Definice musí být totožná s definicí uvedenou ve směrnici o etapě I RBP. Vzhledem k tomu, že 
tyto dva právní nástroje budou používány současně na stejné čerpací stanice, je důležité 
zajistit konzistentní právní přístup.

Pozměňovací návrh 20
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 2 - odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „účinností zachycení uhlovodíků“ se 
rozumí podíl benzinových par zachycených 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II ve srovnání s množstvím 
benzinových par, které by bylo jinak 
vypuštěno od ovzduší, pokud by takový 
systém chyběl, a který je vyjádřen jako 
procentní podíl;

7. „účinností zachycení uhlovodíků“ se 
rozumí podíl benzinových par zachycených 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II ve srovnání s množstvím 
benzinových par, které by bylo jinak 
vypuštěno od ovzduší, pokud by takový 
systém chyběl, a který je vyjádřen jako 
procentní podíl; měření účinnosti se 
provádí kolem plnící hubice benzinového 
čerpadla a od 1. ledna 2012 i kolem 
větracího potrubí;

Or. en
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Odůvodnění

Většina benzinových par unikne kolem plnící hubice benzinového čerpadla. Překročí-li však 
tlak par v podzemní skladovací nádrži určitou hodnotu, otevře se tlakem vakuový ventil 
a výpary uniknou větracím potrubím. Do tří let musí být vyvinuta metoda i pro měření těchto 
emisí. 

Pozměňovací návrh 21
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „poměrem páry/benzinu“ se rozumí 
poměr mezi objemem benzinových par při 
atmosférickém tlaku procházejících 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II a objemem vydaného benzinu;

8. „poměrem objemu benzinových par / 
objemu benzinu“ se rozumí poměr mezi 
objemem benzinových par při 
atmosférickém tlaku procházejících 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II a objemem současně vydaného 
benzinu;

Or. pl

Odůvodnění

Termín „poměr páry/benzinu“ je těžko srozumitelný. Tato změna má za cíl upřesnit a vyjasnit 
definici tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 22
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 3 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každá nová 
čerpací stanice byla vybavena systémem 
rekuperace benzinových par etapy II, 
jestliže je její skutečná nebo zamýšlená
nákladová průchodnost vyšší než 500 m3

za rok. Všechny nové čerpací stanice 

1. Členské státy zajistí, aby každá nová 
čerpací stanice byla vybavena systémem 
rekuperace benzinových par etapy II, 
jestliže je její skutečná nebo zamýšlená 
nákladová průchodnost vyšší než 100 m3

za rok.
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umístěné pod stále obydlenými čtvrtěmi
nebo pracovními oblastmi však budou 
vybaveny systémem rekuperace 
benzinových par etapy II bez ohledu na 
svou skutečnou nebo zamýšlenou 
nákladovou průchodnost.

Čerpacím stanicím s nákladovou
průchodností menší než 500 m3/rok 
mohou členské státy povolit výjimku 
z požadavků v pododstavci 1, nachází-li se 
čerpací stanice v zeměpisné oblasti nebo 
v místě, kde je nepravděpodobné, že emise 
par významně přispějí ke zhoršení 
životního prostředí nebo ke zdravotním 
problémům.
Členské státy Komisi podrobně informují 
o oblasti, v níž zamýšlejí tuto výjimku 
povolit, a následně o všech změnách v této 
oblasti.
Všechny nové čerpací stanice umístěné 
ve stále obydlených čtvrtích nebo 
pracovních oblastech však budou 
vybaveny systémem rekuperace 
benzinových par etapy II bez ohledu na 
svou skutečnou nebo zamýšlenou 
nákladovou průchodnost.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je harmonizace se směrnicí 94/63/ES o první etapě omezování emisí těkavých 
organických sloučenin (VOC), která se vztahuje na čerpací stanice s roční nákladovou 
průchodností menší než 100 m3, avšak členským státům umožňuje povolovat výjimky čerpacím 
stanicím s nákladovou průchodností menší 500 m3 za rok, pokud tyto stanice nepředstavují 
riziko pro zdraví nebo životní prostředí. Mnoho členských států provádí kontroly etapy II již 
na všech čerpacích stanicích bez ohledu na jejich nákladovou průchodnost a od tohoto úsilí 
by neměly být odrazovány.
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Pozměňovací návrh 23
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 3 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby každá stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 
vyšší než 500 m3 za rok, která podstoupí 
významnou renovaci, byla v době renovace 
vybavena systémem rekuperace 
benzinových par etapy II.

2. Členské státy zajistí, aby každá stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 
vyšší než 100 m3 za rok, která podstoupí 
významnou renovaci, byla v době renovace 
vybavena systémem rekuperace 
benzinových par etapy II, aniž jsou 
dotčeny odchylky uvedené v odstavci 1.
Všechny čerpací stanice umístěné ve stále 
obydlených čtvrtích nebo pracovních 
oblastech, které jsou podstatným 
způsobem renovovány, však budou v době 
renovace vybaveny systémem rekuperace 
benzinových par etapy II bez ohledu na 
svou skutečnou nebo zamýšlenou 
nákladovou průchodnost.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je harmonizace se směrnicí 94/63/ES o první etapě omezování emisí těkavých 
organických sloučenin (VOC), která se vztahuje na čerpací stanice s roční nákladovou 
průchodností menší než 100 m3, avšak členským státům umožňuje povolovat výjimky čerpacím 
stanicím s nákladovou průchodností menší 500 m3 za rok, pokud tyto stanice nepředstavují 
riziko pro zdraví nebo životní prostředí. Mnoho členských států provádí kontroly etapy II již 
na všech čerpacích stanicích bez ohledu na jejich nákladovou průchodnost a od tohoto úsilí 
by neměly být odrazovány.

Pozměňovací návrh 24
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 3 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 

3. Členské státy zajistí, aby stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 
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překračující 3000 m3 za rok byla vybavena 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II nejpozději do 31. prosince 2020. 

překračující 5 000 m3 za rok byla vybavena 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II nejpozději do 31. prosince 2015 
nebo – nastane-li toto datum později – do 
pěti let po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

60 % benzinu je v EU prodáváno na čerpacích stanicích s nákladovou průchodností menší 
než 3 000 m3. Sníží-li se mezní hodnota na 500 m3, bude 90 ˇ% benzinu v EU dodáváno 
stanicemi, které budou vybaveny zařízeními pro rekuperaci benzinových par etapy II. Tímto se 
značně sníží celkový objem emisí těkavých organických sloučenin, a tedy i přeshraniční 
znečišťování ozónem. Pětiletá lhůta pro instalaci systémů rekuperace benzinových par etapy 
II se v některých členských státech potvrdila jako dostatečně dlouhá, a proto by měla být 
pokládána za realistický časový rámec.

Amendment 25
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 
překračující 3000 m3 za rok byla vybavena 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II nejpozději do 31. prosince 2020.

3. Členské státy zajistí, aby stávající 
čerpací stanice s nákladovou průchodností 
překračující 3 000 m3 za rok byla vybavena 
systémem rekuperace benzinových par 
etapy II nejpozději do 31. prosince 2018.

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 3 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1 a 3 se nicméně nepoužijí 
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na čerpací stanice spojené s konstrukcí 
a dodávkou nových osobních automobilů.

Or. en

Odůvodnění

Navržená definice se vztahuje na čerpací stanice výrobců automobilů, které jsou určeny 
k prvnímu naplnění palivových nádrží. Protože jsou tyto nádrže nové a předtím neobsahovaly 
benzin, nebude docházet k jeho odpařování. Z tohoto důvodu by nákladné zařízení na 
rekuperaci benzinových par vůbec nepřispívalo ke snížení emisí VOC. Na ostatní stanice, 
které neprodávají benzin, se navržené objemové limity vztahují, a proto nebudou těmito 
právními předpisy dotčeny.

Pozměňovací návrh 27
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 4 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby účinnost 
zachycení uhlovodíků systému rekuperace 
benzinových par etapy II byla rovna nebo 
větší než 85 %.

1. Členské státy zajistí, aby účinnost 
zachycení uhlovodíků systému rekuperace 
benzinových par etapy II byla rovna nebo 
větší než 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro systémy rekuperace benzinových par 
etapy II, u kterých jsou rekuperované 
benzinové páry přenášeny do podzemní 
skladovací nádrže na čerpací stanici, je 
poměr par/benzinu rovný nebo větší než 
0,95, ale menší nebo rovný 1,05.

2. Pro systémy rekuperace benzinových par 
etapy II, u kterých jsou rekuperované 
benzinové páry přenášeny do podzemní 
skladovací nádrže na čerpací stanici, je 
poměr objemu benzinových par / objemu 
benzinu rovný nebo větší než 0,95, ale 
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menší nebo rovný 1,05.

Or. pl

Odůvodnění

Kvůli původní formulaci „poměr par/benzinu“ je tato pasáž těžko srozumitelná. Je třeba 
vysvětlit, že se jedná o množstevní poměr objemu benzinových par k objemu čerpaného 
benzinu během tankování.

Pozměňovací návrh 29
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 5 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla účinnost 
zachycení uhlovodíků přezkoušena 
nejméně jednou za rok.

1. Členské státy zajistí, aby byla účinnost 
zachycení uhlovodíků přezkoušena 
nejméně jednou za dva roky.

Or. en

Odůvodnění

Účinnost zařízení na rekuperaci palivových par stačí přezkoušet jednou za dva roky.
Každoroční testování by pro provozovatele čerpacích stanic představovalo zbytečnou 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 30
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 5 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tam, kde byl instalován automatický 
monitorovací systém, členské státy zajistí, 
aby byla účinnost zachycení uhlovodíků 
přezkoušena alespoň jednou každé tři roky. 
Automatický monitorovací systém 
automaticky zjišťuje poruchy řádné funkce 

2. Tam, kde byl instalován automatický 
monitorovací systém, členské státy zajistí, 
aby byla účinnost zachycení uhlovodíků 
přezkoušena alespoň jednou za pět let. 
Automatický monitorovací systém 
automaticky zjišťuje poruchy řádné funkce 
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systému rekuperace benzinových par etapy 
II a samotného automatického 
monitorovacího systému, signalizuje 
poruchy obsluze čerpací stanice a 
automaticky zastavuje průtok benzinu 
z vadného palivového automatu, pokud by 
porucha nebyla opravena do 7 dnů.

systému rekuperace benzinových par etapy 
II a samotného automatického 
monitorovacího systému, signalizuje 
poruchy obsluze čerpací stanice a 
automaticky zastavuje průtok benzinu 
z vadného palivového automatu, pokud by 
porucha nebyla opravena do 7 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Užívá-li provozovatel čerpací stanice automatický monitorovací systém, jehož instalace 
a údržba je finančně náročnější, postačuje, aby byl systém rekuperace benzinových par etapy 
II přezkoušen jednou za pět let. Navržený systém pro zastavení průtoku benzínu ve vadném 
automatu je sám o sobě silnou zárukou prevence nadměrných emisí palivových par.


