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Poprawka 19
Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „benzyna” oznacza benzynę określoną w 
art. 2 ust. 1 dyrektywy 98/70/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady1;

1. „benzyna” oznacza benzynę określoną w 
art. 2 lit. a) dyrektywy 1994/63/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady1;

1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58. 1 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja musi się pokrywać z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie I. Ponieważ oba akty prawne będą miały zastosowanie do tych 
samych stacji paliw równocześnie, powinny być jednolicie sformułowane.

Poprawka 20
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „wydajność wychwytu węglowodoru” 
oznacza wyrażoną w procentach frakcję 
oparów benzyny wychwyconą przez system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II w 
porównaniu z ilością oparów benzyny, które 
w przypadku braku tego systemu zostałyby 
wyemitowane do atmosfery;

7. „wydajność wychwytu 
węglowodoru” oznacza wyrażoną w 
procentach frakcję oparów benzyny 
wychwyconą przez system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie 
II w porównaniu z ilością oparów 
benzyny, które w przypadku braku tego 
systemu zostałyby wyemitowane do 
atmosfery, przy czym pomiary 
przeprowadzane są w okolicy pistoletu 
nalewowego, a od 1 stycznia 2012 r. 
również przy przewodach 
oddechowych;
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Or. en

Uzasadnienie

Opary benzyny ulatniają się głównie przez pistolet nalewowy, jednak kiedy ciśnienie oparów 
benzyny w podziemnym zbiorniku na paliwo przekroczy wyznaczoną wartość, zawór 
próżniowy otwiera się, a opary ulatniają się przez przewody oddechowe. W ciągu trzech lat 
należy opracować metodologię pomiarów emisji z tych przewodów.

Poprawka 21
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „stosunek oparów benzyny” oznacza 
stosunek objętości oparów benzyny w 
ciśnieniu atmosferycznym przechodzących 
przez system odzyskiwania oparów 
benzyny na etapie II do objętości wydanej 
benzyny;

8. „stosunek objętości oparów benzyny do 
objętości benzyny” oznacza stosunek 
objętości oparów benzyny w ciśnieniu 
atmosferycznym przechodzących przez 
system odzyskiwania oparów benzyny na 
II etapie do objętości wydanej w tym 
samym czasie benzyny;

Or. pl

Uzasadnienie

Sformułowanie „stosunek oparów benzyny” jest trudno zrozumiałe. Poprawka ma na celu 
uściślenie i wyjaśnienie definicji tego pojęcia.

Poprawka 22
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie każdej nowej stacji paliw w 
system odzyskiwania oparów benzyny na 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie każdej nowej stacji paliw w 
system odzyskiwania oparów benzyny na 
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etapie II, jeżeli jej rzeczywista lub 
planowana sprzedaż przekracza 500 m3

rocznie. Wszystkie nowe stacje paliw 
zlokalizowane w dzielnicach stale 
zamieszkałych lub strefach pracy 
wyposażane są jednak w system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
bez względu na ich rzeczywistą lub 
planowaną sprzedaż.

etapie II, jeżeli jej rzeczywista lub 
planowana sprzedaż przekracza 100 m3

rocznie.

W przypadku stacji paliw, których 
sprzedaż nie przekracza 500 m3 rocznie, 
państwa członkowskie mogą przyznać 
odstępstwo od przepisów ust. 1, jeżeli 
stacja paliw znajduje się w regionie 
geograficznym lub w miejscu, w którym 
istnieje małe prawdopodobieństwo, że 
emisje oparów w znaczący sposób 
przyczynią się do wystąpienia problemów 
środowiskowych lub zdrowotnych.
Państwa członkowskie udzielają Komisji 
szczegółowych informacji o regionach, w 
których zamierzają przyznać takie 
odstępstwa, a następnie o wszelkich 
odnośnych zmianach.

Wszystkie nowe stacje paliw 
zlokalizowane w dzielnicach stale 
zamieszkałych lub strefach pracy 
wyposażane są jednak w system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
bez względu na ich rzeczywistą lub 
planowaną sprzedaż.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z dyrektywą 94/63/WE w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie I, 
która ma zastosowanie do stacji, których sprzedaż nie przekracza 100 m3, i która zezwala 
państwom członkowskim na przyznawanie odstępstw stacjom, których sprzedaż nie przekracza 
500 m3, jeżeli nie ma to wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi. Wiele państw członkowskich 
już stosuje urządzenia do kontroli odzyskiwania oparów benzyny na etapie II bez względu na 
wielkość sprzedaży, nie należy zatem zniechęcać ich do wysiłków. 
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Poprawka 23
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wszystkich istniejących 
stacji paliw o sprzedaży przekraczającej
500 m3 rocznie, które poddawane są 
gruntownej przebudowie, państwa 
członkowskie zapewniają wyposażenie ich 
podczas przebudowy w system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II.

2. W przypadku wszystkich istniejących 
stacji paliw o sprzedaży przekraczającej
100 m3 rocznie, które poddawane są 
gruntownej przebudowie, państwa 
członkowskie zapewniają wyposażenie ich 
podczas przebudowy w system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II
niezależnie od odstępstw, o jakich mowa w 
ust. 1. Jednakże wszystkie stacje paliw 
zlokalizowane w dzielnicach stale 
zamieszkałych lub strefach pracy 
i poddawane gruntownej przebudowie są 
wyposażane w system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II w momencie 
przebudowy, bez względu na ich 
rzeczywistą lub planowaną sprzedaż.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z dyrektywą 94/63/WE w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie I, 
która ma zastosowanie do stacji, których sprzedaż nie przekracza 100 m3, i która zezwala 
państwom członkowskim na przyznawanie odstępstw stacjom, których sprzedaż nie przekracza 
500 m3, jeżeli nie ma to wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi. Wiele państw członkowskich 
już stosuje urządzenia do kontroli odzyskiwania oparów benzyny na etapie II bez względu na 
wielkość sprzedaży, nie należy zatem zniechęcać ich do wysiłków. 

Poprawka 24
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie w system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II istniejących 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie w system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II istniejących 
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stacji paliw o sprzedaży przekraczającej 3 
000 m3 rocznie nie później niż do dnia 31 
grudnia 2020 r. 

stacji paliw o sprzedaży przekraczającej
500 m3 rocznie nie później niż do dnia
31 grudnia 2015 r. lub – jeżeli ta data 
nastąpi później – pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

60% paliwa sprzedawanego w UE pochodzi ze stacji, których sprzedaż nie przekracza 
3000 m3. Obniżenie progu sprzedaży do 500 m3 oznaczałoby, że ponad 90% paliwa 
sprzedawanego w UE pochodzi ze stacji wyposażonych w urządzenia do odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II. Doprowadziłoby to do znacznej redukcji emisji lotnych 
związków organicznych, a tym samym do zmniejszenia transgranicznego zanieczyszczenia 
ozonem. Pięcioletni okres instalacji urządzeń do odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
sprawdził się już w kilku państwach członkowskich i można go uznać za realistyczny.

Poprawka 25
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie w system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II istniejących 
stacji paliw o sprzedaży przekraczającej 3 
000 m3 rocznie nie później niż do dnia 31 
grudnia 2020 r.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wyposażenie w system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II istniejących 
stacji paliw o sprzedaży przekraczającej 3 
000 m3 rocznie nie później niż do dnia 31 
grudnia 2018 r.

Or. nl
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Poprawka 26
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa ustępy od 1 do 3 
nie mają zastosowania do stacji paliw 
związanych z produkcją i dostarczaniem 
nowych samochodów osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja obejmuje także pierwsze tankowanie baku przez producenta 
samochodów. Ponieważ baki te są nowe i nie zawierają jeszcze benzyny, nie ulatniają się z 
nich opary, dlatego znaczne dodatkowe koszty urządzeń do odzyskiwania oparów nie 
doprowadzą do żadnej redukcji emisji lotnych związków organicznych. Inne stacje, które nie 
obsługują klientów detalicznych, podlegają zaproponowanym ograniczeniom objętościowym, 
w związku z tym przedmiotowy akt prawny nie ma do nich zastosowania. 

Poprawka 27
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wydajność wychwytu węglowodoru w 
systemie odzyskiwania oparów benzyny na 
etapie II na poziomie równym lub 
większym niż 85%.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wydajność wychwytu węglowodoru w 
systemie odzyskiwania oparów benzyny na 
etapie II na poziomie równym lub 
większym niż 90%.

Or. en
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Poprawka 28
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku systemów odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II, w których 
odzyskane opary benzyny przekazywane są 
do podziemnego zbiornika na stacji paliw, 
stosunek oparów benzyny jest równy lub 
większy niż 0,95, ale równy lub mniejszy 
niż 1,05.

2. W przypadku systemów odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II, w których 
odzyskane opary benzyny przekazywane są 
do podziemnego zbiornika na stacji paliw, 
stosunek objętości oparów benzyny do 
objętości benzyny jest równy lub większy 
niż 0,95, ale równy lub mniejszy niż 1,05.

Or. pl

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie „stosunek oparów benzyny” czyni ten fragment tekstu trudno 
zrozumiałym. Należy wyjaśnić, że chodzi o liczbowy stosunek objętości oparów benzyny 
uwolnionych podczas tankowania pojazdu, do objętości zatankowanego paliwa.

Poprawka 29
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
badanie wydajności wychwytu 
węglowodoru co najmniej raz na rok.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
badanie wydajności wychwytu 
węglowodoru co najmniej raz na dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie wydajności urządzeń do odzyskiwania oparów benzyny wystarczy przeprowadzać co 
dwa lata. Coroczne badania pociągałyby za sobą niepotrzebne obciążenia administracyjne 
dla operatorów stacji paliw.
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Poprawka 30
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zainstalowania 
automatycznego systemu monitorowania, 
państwa członkowskie zapewniają badanie 
wydajności wychwytu węglowodoru co 
najmniej raz na trzy lata. Automatyczny 
system monitorowania automatycznie 
wykrywa usterki w prawidłowym 
funkcjonowaniu systemu odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II oraz samego 
systemu monitorowania, sygnalizuje 
usterki operatorowi stacji paliw i 
automatycznie zatrzymuje przepływ 
benzyny z wadliwego dystrybutora, jeśli 
usterka nie zostanie naprawiona w ciągu 7 
dni.

2. W przypadku zainstalowania 
automatycznego systemu monitorowania, 
państwa członkowskie zapewniają badanie 
wydajności wychwytu węglowodoru co 
najmniej raz na pięć lat. Automatyczny 
system monitorowania automatycznie 
wykrywa usterki w prawidłowym 
funkcjonowaniu systemu odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II oraz samego 
systemu monitorowania, sygnalizuje 
usterki operatorowi stacji paliw i 
automatycznie zatrzymuje przepływ 
benzyny z wadliwego dystrybutora, jeśli 
usterka nie zostanie naprawiona w ciągu 7 
dni.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli operator stacji paliw stosuje automatyczny system monitorowania, którego instalacja i 
konserwacja jest bardziej kosztowna, badanie systemu do odzyskiwania oparów benzyny na 
etapie II wystarczy przeprowadzać co pięć lat. Proponowany mechanizm zatrzymania 
przepływu benzyny stanowi w każdym razie nadzwyczaj skuteczną ochronę przed 
nadmiernymi emisjami oparów benzyny. 


