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Grozījums Nr. 19
Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “benzīns” ir benzīns saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas
98/70/EK 2. panta 1. punktā1 noteikto 
definīciju;

1. “benzīns” ir benzīns saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas
1994/63/EK 2. panta a) apakšpunktā1

noteikto definīciju;
1 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. 1 OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šai definīcijai jāsakrīt ar definīciju Direktīvā par BTU pirmo posmu. Tā kā abi tiesību akti 
tiks vienlaicīgi piemēroti vienai un tai pašai degvielas uzpildes stacijai, ir svarīga 
formulējumu konsekvence.

Grozījums Nr. 20
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “ogļūdeņražu uztveršanas efektivitāte” ir ar 
benzīna tvaiku uztveršanas otrā posma 
sistēmu uztverto benzīna tvaiku daļa, kas 
izteikta procentos, salīdzinājumā ar benzīna 
tvaiku emisiju atmosfērā gadījumā, ja šāda 
sistēma netiktu izmantota;

7. “ogļūdeņražu uztveršanas 
efektivitāte” ir ar benzīna tvaiku 
uztveršanas otrā posma sistēmu uztverto 
benzīna tvaiku daļa, kas izteikta 
procentos, salīdzinājumā ar benzīna 
tvaiku emisiju atmosfērā gadījumā, ja 
šāda sistēma netiktu izmantota, mērot 
pie benzīna sūkņa uzpildes sprauslas 
un no 2012. gada janvāra arī pie 
degazācijas līnijas;

Or. en
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Pamatojums

Benzīna tvaiku lielākā daļa tiek emitēta ap benzīna sūkņa uzpildes sprauslu, taču ja benzīna 
tvaika spiediens pazemes tvertnē pārsniedz zināmu līmeni, atveras vakuumvārsts un tvaiks 
izplūst par degazācijas līniju. Metode šo degazācijas emisiju mērīšanai jāizstrādā triju gadu 
laikā.

Grozījums Nr. 21
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “tvaiku/benzīna attiecība” ir caur 
benzīna tvaiku uztveršanas otrā posma 
sistēmu izejošo benzīna tvaiku tilpuma pie 
atmosfēras spiediena attiecība pret 
pārsūknētā benzīna tilpumu;

8. “tvaiku tilpuma/benzīna tilpuma
attiecība” ir caur benzīna tvaiku 
uztveršanas otrā posma sistēmu izejošo 
benzīna tvaiku tilpuma pie atmosfēras 
spiediena attiecība pret tajā pašā laikā
pārsūknētā benzīna tilpumu;

Or. pl

Pamatojums

Formulējums „tvaika/benzīna attiecība” ir grūti saprotams. Grozījuma mērķis ir precīzāk un 
skaidrāk definēt šo attiecību.

Grozījums Nr. 22
Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jaunās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru faktiskais 
vai plānotais apgrozījums ir lielāks par
500 m3 gadā, tiek aprīkotas ar benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmām.
Tomēr visām jaunajām degvielas uzpildes 
stacijām, kuras atrodas dzīvojamo namu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jaunās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru faktiskais 
vai plānotais apgrozījums ir lielāks par
100 m3 gadā, tiek aprīkotas ar benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmām.
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kvartālos vai pastāvīgās darba zonās, ir 
jābūt aprīkotām ar benzīna tvaiku 
uztveršanas otrā posma sistēmām 
neatkarīgi no to faktiskā vai plānotā 
apgrozījuma.

Degvielas uzpildes stacijām ar 
apgrozījumu zem 500 m3 gadā dalībvalstis 
var piešķirt atkāpi no prasībām 1. punktā, 
ja degvielas uzpildes stacija atrodas 
ģeogrāfiskā apgabalā vai vietā, kur tvaiku 
emisijām nevajadzētu radīt būtiskas vides 
vai veselības problēmas.
Dalībvalstis detalizēti informē Komisiju 
par apgabaliem, kuriem tās plāno piešķirt 
šādas atkāpes, un pēc tam informē 
Komisiju par visām izmaiņām, ar ko 
nākas saskarties šajos rajonos.
Tomēr visām jaunajām degvielas uzpildes 
stacijām, kuras atrodas dzīvojamo namu 
kvartālos vai pastāvīgās darba zonās, ir 
jābūt aprīkotām ar benzīna tvaiku 
uztveršanas otrā posma sistēmām 
neatkarīgi no to faktiskā vai plānotā 
apgrozījuma.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Direktīvu 94/63/EK par gaistošu organisko savienojumu pirmo posmu, ko 
piemēro degvielas uzpildes stacijām ar gada apgrozījumu zem 100 m3, bet ļauj dalībvalstīm 
piemērot atkāpes stacijām ar apgrozījumu zem 500 m3 gadā, ja tas neietekmē vidi un veselību.
Daudzas dalībvalstis jau izmanto otrā posma iekārtas, un šos centienus nevajadzētu bremzēt.

Grozījums Nr. 23
Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 
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apgrozījums ir lielāks par 500 m3 gadā un 
kurās tiek veikta rekonstrukcija, 
rekonstrukcijas laikā tiek aprīkotas ar 
benzīna tvaiku uztveršanas otrā posma 
sistēmām.

apgrozījums ir lielāks par 100 m3 gadā un 
kurās tiek veikta rekonstrukcija, 
rekonstrukcijas laikā tiek aprīkotas ar 
benzīna tvaiku uztveršanas otrā posma 
sistēmām. Tomēr visām degvielas uzpildes 
stacijām, kas atrodas zem pastāvīgiem 
dzīvojamo namu kvartāliem vai darba 
zonām, kuros notiek plaši renovācijas 
darbi, renovācijas laikā jābūt aprīkotām 
ar benzīna tvaiku uztveršanas otrā posma 
sistēmām neatkarīgi no to faktiskā vai 
plānotā apgrozījuma.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Direktīvu 94/63/EK par gaistošu organisko savienojumu pirmo posmu, ko 
piemēro degvielas uzpildes stacijām ar gada apgrozījumu zem 100 m3, bet ļauj dalībvalstīm 
piemērot atkāpes stacijām ar apgrozījumu zem 500 m3 gadā, ja tas neietekmē vidi un veselību.
Daudzas dalībvalstis jau izmanto otrā posma iekārtas, un šos centienus nevajadzētu bremzēt.

Grozījums Nr. 24
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 
apgrozījums ir lielāks par 3000 m3 gadā, 
tiek aprīkotas ar benzīna tvaiku uztveršanas 
otrā posma sistēmām ne vēlāk kā līdz
2020. gada 31. decembrim.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 
apgrozījums ir lielāks par 500 m3 gadā, tiek 
aprīkotas ar benzīna tvaiku uztveršanas 
otrā posma sistēmām ne vēlāk kā līdz
2015. gada 31. decembrim vai, ja šis 
datums laika ziņā ir vēlāk, piecus gadus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Degvielas uzpildes stacijas ar gada apgrozījumu zem 3000 m3 pārdod 60 % no Eiropas 
Savienībā pārdotā benzīna. Robežlieluma samazināšana uz 500 m3 nozīmētu, ka 90 % no 
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Eiropas Savienībā pārdotā benzīna tiek tirgots degvielas uzpildes stacijās, kurās ir iekārtas 
otrā posma benzīna tvaiku uztveršanai. Rezultātā ievērojami samazinātos gaistošo organisko 
savienojumu emisijas, kā arī pārrobežu piesārņojums ar ozonu. Piecu gadu periods otrā 
posma benzīna tvaiku uztveršanas iekārtām dažās dalībvalstīs ir sevi pierādījis kā pietiekamu, 
tādēļ šāds periods uzskatāms par reālu.

Grozījums Nr. 25
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 
apgrozījums ir lielāks par 3000 m3 gadā, 
tiek aprīkotas ar benzīna tvaiku uztveršanas 
otrā posma sistēmām ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 31. decembrim.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās esošās 
degvielas uzpildes stacijas, kuru 
apgrozījums ir lielāks par 3000 m3 gadā, 
tiek aprīkotas ar benzīna tvaiku uztveršanas 
otrā posma sistēmām ne vēlāk kā līdz 
2018. gada 31. decembrim.

Or. nl

Grozījums Nr. 26
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Degvielas uzpildes stacijām, kas 
saistītas ar jaunu vieglo automobiļu 
ražošanu un piegādi, nepiemēro 1., 2. un 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā definīcija ietver arī pirmreizējo benzīna tvertnes uzpildi, ko veic automobiļa 
ražotājs. Tā kā šīs tvertnes ir jaunas un tajās vēl nav benzīna, tvaiku izplūde nenotiek un 
ievērojamās papildizmaksas par iekārtu benzīna tvaiku uztveršanai nemazina gaistošo 
organisko savienojumu emisijas. Piedāvātie tilpumu robežlielumi attiecas uz citām degvielas 
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uzpildes stacijām, kas nenodarbojas ar mazumtirdzniecību, un tādēļ šis tiesību akts uz tām 
neattiecas.

Grozījums Nr. 27
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmu 
ogļūdeņražu uztveršanas efektivitāte ir 
lielāka par vai vienāda ar 85 %.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmu 
ogļūdeņražu uztveršanas efektivitāte ir 
lielāka par vai vienāda ar 90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tām benzīna tvaiku uztveršanas otrā 
posma sistēmām, kurās uztvertie benzīna 
tvaiki tiek novadīti uz degvielas uzpildes 
stacijas pazemes glabātavu, tvaiku/benzīna
attiecībai ir jābūt lielākai ar vai vienādai ar 
0,95 un mazākai par vai vienādai ar 1,05.

2. Tām benzīna tvaiku uztveršanas otrā 
posma sistēmām, kurās uztvertie benzīna 
tvaiki tiek novadīti uz degvielas uzpildes 
stacijas pazemes glabātavu, benzīna tvaiku 
tilpuma/benzīna tilpuma attiecībai ir jābūt 
lielākai ar vai vienādai ar 0,95 un mazākai 
par vai vienādai ar 1,05.

Or. pl

Pamatojums

Sākotnējais formulējums „tvaika/benzīna attiecība” padara šo teksta daļu grūti saprotamu.
Jāpaskaidro, ka runa ir par skaitlisku attiecību starp benzīna tvaiku tilpumu un benzīna 
tilpumu tvertnes uzpildes laikā.



AM\771545LV.doc 9/10 PE421.212v01-00

LV

Grozījums Nr. 29
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ogļūdeņražu 
uztveršanas efektivitāte tiek noteikta 
vismaz vienu reizi gadā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ogļūdeņražu 
uztveršanas efektivitāte tiek noteikta 
vismaz reizi divos gados.

Or. en

Pamatojums

Pietiek ar benzīna tvaiku uztveršanas iekārtas pārbaudi reizi divos gados. Ikgadējas 
pārbaudes nozīmētu nevajadzīgu administratīvo slogu degvielas uzpildes staciju operatoriem.

Grozījums Nr. 30
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad ir uzstādītas 
automātiskas monitoringa sistēmas, 
dalībvalstis nodrošina, ka ogļūdeņražu 
uztveršanas efektivitāte tiek noteikta 
vismaz reizi trīs gados. Automātiskajām 
monitoringa sistēmām jābūt ar benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmas un 
pašas monitoringa sistēmas darbības 
atteiču automātisku detektēšanu, degvielas 
uzpildes stacijas operatora darbības kļūdu 
indikāciju un automātisku benzīna plūsmas 
pārtraukšanu no bojātās degvielas uzpildes 
ierīces, ja 7 dienu laikā tās defekti netiek 
novērsti.

2. Gadījumos, kad ir uzstādītas
automātiskas monitoringa sistēmas, 
dalībvalstis nodrošina, ka ogļūdeņražu 
uztveršanas efektivitāte tiek noteikta 
vismaz reizi piecos gados. Automātiskajām 
monitoringa sistēmām jābūt ar benzīna 
tvaiku uztveršanas otrā posma sistēmas un 
pašas monitoringa sistēmas darbības 
atteiču automātisku detektēšanu, degvielas 
uzpildes stacijas operatora darbības kļūdu 
indikāciju un automātisku benzīna plūsmas 
pārtraukšanu no bojātās degvielas uzpildes 
ierīces, ja 7 dienu laikā tās defekti netiek 
novērsti.

Or. en
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Pamatojums

Ja degvielas uzpildes stacijas operators izmanto automātisku monitoringa sistēmu, kuras 
uzstādīšana un uzturēšana izmaksā dārgāk, pietiek ar otrā posma benzīna tvaiku uztveršanas 
iekārtas pārbaudi reizi piecos gados. Katrā gadījumā piedāvātais plūsmas apturēšanas 
mehānisms ir efektīva aizsargierīce, lai novērstu pārāk lielas benzīna tvaiku emisijas.


