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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów osobowych 
na stacjach paliw
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0812),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0470/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
podczas tankowania samochodów 
osobowych na stacjach paliw

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
podczas tankowania pojazdów silnikowych
na stacjach paliw

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z art. 1 dyrektywy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W podpisanym w Genewie protokole 
dotyczącym kontroli emisji lotnych 
związków organicznych lub ich 
przepływów o charakterze 
transgranicznym określono cele 
w zakresie zmniejszenia emisji LZO, 
a w podpisanym w Göteborgu protokole 
dotyczącym przeciwdziałania 
zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu 
ozonu przygruntowego określono poziomy 
emisji dla czterech substancji 
zanieczyszczających: dwutlenku siarki, 
tlenków azotu, lotnych związków 
organicznych i amoniaku oraz 
wprowadzono wymóg stosowania 
najlepszych dostępnych technik w celu 
utrzymania emisji na niskim poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Podpisane w Genewie i Göteborgu protokoły do konwencji Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. to dwa z głównych zobowiązań 
legislacyjnych dotyczących ustanowienia kontroli na etapie II.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu (2) Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy określa cele dotyczące jakości 
powietrza w odniesieniu do ozonu 
przygruntowego i benzenu, a dyrektywa 
2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. określa krajowe 
poziomy emisji dla lotnych związków 
organicznych przyczyniających się do 
powstawania ozonu przygruntowego. 
Emisja lotnych związków organicznych, w 
tym oparów benzyny, w jednym państwie 
członkowskim przyczynia się do 
problemów związanych z jakością 
powietrza w innych państwach 
członkowskich.

Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy określa cele dotyczące jakości 
powietrza w odniesieniu do ozonu 
przygruntowego i benzenu, a dyrektywa 
2001/81/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. określa krajowe 
poziomy emisji dla lotnych związków 
organicznych przyczyniających się do 
powstawania ozonu przygruntowego i 
smogu fotochemicznego. Emisja lotnych 
związków organicznych 
zaklasyfikowanych jako toksyczne
i rakotwórcze, w tym oparów benzyny, w 
jednym państwie członkowskim 
przyczynia się do problemów związanych z 
jakością powietrza w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą 94/63/WE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ozon stanowi trzeci po dwutlenku 
węgla i metanie najważniejszy gaz 
cieplarniany, jeżeli chodzi o powodowanie 
ocieplenia atmosferycznego i zmian 
klimatycznych oraz szkodliwych skutków 
dla zdrowia ludzkiego, roślinności 
i materiałów budowlanych.

Or. en



PE418.392v01-00 8/19 PR\764480PL.doc

PL

Uzasadnienie

Przy słonecznej i bezwietrznej pogodzie oraz z udziałem tlenków azotu emisje lotnych 
związków organicznych wchodzą w reakcję i tworzą ozon przygruntowy, który jest szkodliwy 
dla zdrowia ludzkiego, roślinności i materiałów budowlanych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(4) Opary benzyny emitowane są również 
podczas tankowania samochodów 
osobowych na stacjach paliw i powinny 
być odzyskiwane w sposób zgodny z 
przepisami dyrektywy 94/63/WE.

(4) Opary benzyny emitowane są również 
podczas tankowania pojazdów silnikowych
na stacjach paliw i powinny być 
odzyskiwane w sposób zgodny z 
przepisami dyrektywy 94/63/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z tytułem i art. 1 dyrektywy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mimo że opracowano i wdrożono 
szereg instrumentów wspólnotowych 
mających na celu ograniczenie emisji 
LZO, wpływ na zanieczyszczenie 
powietrza zgodnie ze strategią tematyczną 
jest wciąż nieznaczny, a długoterminowe 
cele dotyczące zdrowia i środowiska 
naturalnego określone w szóstym 
wspólnotowym programie działania 
w zakresie środowiska naturalnego 
i dyrektywie 2001/81/WE w sprawie
krajowych poziomów emisji nie zostaną 
osiągnięte do 2020 r. w oparciu o obecne 
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polityki.

Or. en

Uzasadnienie

W strategii tematycznej zaproponowano szereg środków mających pomóc w osiągnięciu 
dalszych postępów na drodze do realizacji długoterminowych celów, w tym dodatkowe 
kontrole dotyczące tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu osiągnięcia większych korzyści 
dla środowiska naturalnego oraz ułatwienia 
handlu urządzeniami do odzyskiwania 
oparów benzyny należy ustalić jednakowy 
minimalny poziom odzysku oparów 
benzyny.

(6) Opary benzyny wydzielane podczas 
tankowania pojazdów silnikowych nie są 
obecnie objęte uregulowaniami na 
szczeblu wspólnotowym, mimo że niektóre 
państwa członkowskie ustanowiły przepisy 
dotyczące odzyskiwania oparów benzyny 
na etapie II. Dlatego w celu osiągnięcia 
większych korzyści dla środowiska 
naturalnego oraz ułatwienia handlu 
urządzeniami do odzyskiwania oparów 
benzyny należy ustalić jednakowy 
minimalny poziom odzysku oparów 
benzyny.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres przepisów krajowych różni się zwłaszcza pod względem minimalnej wielkości objętych 
nimi stacji benzynowych, wymaganej wydajności zbierania oparów i systemów przestrzegania 
przepisów po instalacji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia rzeczywistego 
zmniejszenia emisji w wyniku stosowania 
wszystkich zainstalowanych urządzeń do 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
należy przeprowadzać okresowe kontrole 
tych urządzeń.

(7) W celu zapewnienia rzeczywistego 
zmniejszenia emisji w wyniku stosowania 
wszystkich zainstalowanych urządzeń do 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II 
należy przeprowadzać okresowe kontrole 
tych urządzeń. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby kontrole przeprowadzano 
zgodnie z zaleceniem 2001/331/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 r. przewidującym 
minimalne kryteria kontroli w zakresie 
ochrony środowiska w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe kontrole są potrzebne do tego, by przedmiotowa dyrektywa przyniosła zamierzone 
wyniki. Dlatego konieczne jest zastosowanie przepisów zalecenia 2001/331/WE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Urządzenia do odzyskiwania oparów 
benzyny na etapie II powinny być 
poddawane regularnym badaniom, 
obejmującym zarówno wydajność 
odzyskiwania oparów przy dystrybutorze, 
jak i zabezpieczenia przed nadmiernym 
ciśnieniem i zatrzymywanie oparów 
w odniesieniu do całego systemu 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie 
II.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie urządzenia do odzyskiwania oparów powinny być należycie konserwowane, tak by 
były zabezpieczone przed wyciekami i oparoszczelne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(8) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy 
oraz zapewnić ich wykonanie. Kary te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

(8) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy 
oraz zapewnić ich wykonanie. Kary te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające, ponieważ nieprzestrzeganie 
przepisów może spowodować szkody dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego. Informacje o przypadkach 
naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić możliwą do zastosowania i przejrzystą procedurę dotyczącą sankcji za 
nieprzestrzeganie przepisów. Ponadto system piętnowania zapewnia przestrzeganie przepisów 
określonych w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wszystkich istniejących 
stacji paliw o sprzedaży przekraczającej 

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

500 m3 rocznie, które poddawane są 
gruntownej przebudowie, państwa 
członkowskie zapewniają wyposażenie ich 
podczas przebudowy w system 
odzyskiwania oparów benzyny na etapie II.
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

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z ust. 1. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3

Tekst zaproponowany 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 wszystkich 
istniejących stacji paliw o sprzedaży 
przekraczającej 2000 m3 rocznie nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące informacje sugerują, że próg oparty na rocznej sprzedaży benzyny przekraczającej 
2000 m3 objąłby więcej stacji i pozwolił na znacznie większe obniżenie całkowitych emisji 
LZO z tych źródeł.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 1

Tekst zaproponowany 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 95%.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich, np. Austrii, wydajność urządzeń musi wynosić 
przynajmniej 95%, a odpowiednie technologie są już dostępne.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2a. Operatorzy stacji paliw odnotowują 
w rejestrze wszelkie dane dotyczące 
konserwacji, kontroli i badań, instalacji 
oraz napraw przeprowadzanych w ramach 
kontroli na etapie II. Rejestry te są 
przechowywane na stacjach paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma umożliwić pełną weryfikację funkcjonowania systemu na etapie II.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 - ustęp 2 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy na stacji paliw 
zainstalowano system odzyskiwania 
oparów benzyny na etapie II, operator 
stacji paliw wywiesza znak, naklejkę lub 
inne oznakowanie informujące o tym, że 
stacja paliw jest wyposażona w urządzenie 
do odzyskiwania oparów benzyny na 
etapie II.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ulega wątpliwości, że na stacji paliw należy umieścić oznakowanie informujące, że jest 
ona wyposażona w system odzyskiwania oparów benzyny na etapie II.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
stosowania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach najpóźniej w 
terminie określonym w art. 7 ust. 1 akapit 
pierwszy oraz powiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
stosowania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Informacje o przypadkach naruszenia 
przepisów niniejszej dyrektywy są 
podawane do wiadomości publicznej. 
Państwa członkowskie powiadamiają
Komisję o tych przepisach najpóźniej w 
terminie określonym w art. 7 ust. 1 akapit 
pierwszy oraz powiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
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zmianach dotyczących tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić możliwą do zastosowania i przejrzystą procedurę dotyczącą sankcji za 
nieprzestrzeganie przepisów. Ponadto system piętnowania zapewnia przestrzeganie przepisów 
określonych w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Sprawozdawczość i przegląd

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania z wdrożenia niniejszej 
dyrektywy w ciągu 24 miesięcy od daty, 
o której mowa w art. 7 ust. 1, a następnie 
co trzy lata. Na podstawie tych 
sprawozdań Komisja dokonuje przeglądu 
dyrektywy, zwłaszcza w odniesieniu do 
ustanowienia zharmonizowanych metod 
pomiaru wydajności wychwytu 
węglowodoru. 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie zdają już sprawozdania z wdrożenia odzyskiwania oparów benzyny na 
etapie I. Mnogość metod pomiaru może doprowadzić do niespójnego wdrożenia 
przedmiotowej dyrektywy. Komisja rozważy wprowadzenie zharmonizowanego systemu tak 
szybko, jak to możliwe.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 - ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
opublikują, najpóźniej do dnia [30 czerwca 
2012 r.] przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
opublikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia [1 lipca 2012  r.]

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia 1 lipca 2010 r.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy wyznaczenie terminu na 2010 r., co będzie zgodne ze zobowiązaniami państw 
członkowskich do zmniejszenia emisji LZO zgodnie z dyrektywą w sprawie krajowych 
poziomów emisji i protokołem z Göteborga do konwencji EKG ONZ.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Benzyna zawiera lotne związki organiczne (LZO), które parują w baku, wypełniając pustą 
przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania pojazdu opary te są wypychane 
z baku przez wlewane paliwo i jeżeli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery 
przez górną część rury wlewu paliwa w pojeździe.
Po przedostaniu się do atmosfery LZO wchodzą w reakcję z tlenkami azotu pod wpływem 
światła słonecznego, tworząc ozon przygruntowy. Stanowi on jeden ze składników smogu 
fotochemicznego, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, roślinności i materiałów 
budowlanych.
Ozon jest wysoce drażniącą gazową substancją zanieczyszczającą o charakterze 
transgranicznym; narażenie na nią może być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Wzrostowi 
poziomów ozonu przypisuje się zwiększenie ogólnej śmiertelności i liczby hospitalizacji 
związanych z chorobami układu oddechowego. Ozon nie tylko wpływa na zdrowie ludzkie, 
lecz także jest szkodliwy dla roślin i zbiorów w rolnictwie. Powoduje też szkodliwe skutki dla 
materiałów takich, jak kauczuk naturalny i syntetyczny, powłoki powierzchniowe (np. farby 
i lakiery) oraz tekstylia. Dowiedziono, że ozon w połączeniu z innymi substancjami 
zanieczyszczającymi niszczy metale i kamień.
Benzen to LZO i składnik benzyny. Stwierdzono także, że jest genotoksycznym czynnikiem 
rakotwórczym, któremu przypisuje się zwiększanie ryzyka wystąpienia chorób takich jak 
białaczka. Narażenie u ludzi jest związane przede wszystkim z dymem papierosowym, 
oparami benzyny i emisjami spalin. 
Komisja uznaje też, że szersze wykorzystanie biopaliw (takich jak bioetanol w benzynie) 
może doprowadzić do większej emisji oparów benzyny (benzenu, ozonu i innych LZO) 
ze względu na zwiększone ciśnienie oparów z powstałych mieszanek.

Wniosek Komisji

Od dziesięcioleci wiadomo, że poprawa jakości powietrza jest niezbędna, co doprowadziło do 
podjęcia działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym, a także za pomocą 
konwencji międzynarodowych. 
Poprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym należy się zmierzyć. 
Problem zanieczyszczenia powietrza można rozwiązać wyłącznie w perspektywie 
długoterminowej i w obrębie ram europejskich, zwłaszcza wzmacniając środki 
transgraniczne. Według ostatnich ustaleń długoterminowych celów dotyczących zdrowia 
i środowiska naturalnego, określonych w poprzednich decyzjach, nie uda się osiągnąć 
w oparciu o obecne polityki nawet do 2020 r. W strategii tematycznej dotyczącej 
zanieczyszczenia powietrza z 2005 r. i przyjętym później prawodawstwie (zwłaszcza 
dyrektywie 2008/50) zaproponowano szereg środków mających na celu dalsze postępy 
w realizacji celów długoterminowych, w tym dodatkowe środki ukierunkowane na źródło 
zanieczyszczenia, takie jak kontrole dotyczące tankowania samochodów benzynowych na 
stacjach paliw. 
Wniosek Komisji dotyczy odzyskiwania oparów benzyny emitowanych do atmosfery podczas 
tankowania samochodów osobowych na stacjach paliw. W istniejącej dyrektywie (1994/63) 
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uregulowano już kontrolę emisji LZO wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji 
z terminali do stacji paliw. 
Opary benzyny emitowane podczas tankowania samochodów osobowych nie są obecnie 
objęte uregulowaniami na szczeblu UE, mimo że znaczna część państw członkowskich 
ustanowiła przepisy dotyczące odzyskiwania oparów benzyny na etapie II. Zakres przepisów 
krajowych różni się zwłaszcza pod względem minimalnej wielkości objętych nimi stacji 
benzynowych, wymaganej wydajności zbierania oparów i systemów przestrzegania przepisów 
po instalacji. W związku z powyższym ważne jest zaproponowanie uregulowań na szczeblu 
UE.
Kontrole odzyskiwania oparów na etapie II na stacjach paliw mają na celu ograniczenie emisji 
LZO podczas tankowania pojazdów i odzyskiwanie – zgodnie z wnioskiem Komisji –
przynajmniej 85% ulatniających się oparów.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji jest niezbędny z uwagi na potrzebę dalszych 
działań ukierunkowanych na LZO, aby poprawić jakość powietrza w skali regionalnej 
i lokalnej oraz użyteczność publiczną, wykorzystywanie systemów odzyskiwania oparów 
benzyny na etapie II na całym świecie i zdolność technologii do zmniejszenia emisji podczas 
tankowania o 95%.
Jego poprawki idą w kierunku wzmocnienia wniosku Komisji i uwzględniają poniższe 
kwestie: 
- poziom emisji LZO ze stacji paliw jest związany ze sprzedażą benzyny, a narażenie ludzi –
z odległością od źródła emisji. W związku z powyższym im większa jest stacja paliw i im 
bliżej dana osoba mieszka lub pracuje, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie miała 
styczność z dużymi stężeniami LZO w powietrzu. Mniejsze stacje benzynowe powodują 
proporcjonalnie niższe emisje niż stacje, gdzie sprzedaż jest większa;
- koszt instalacji. Chociaż korzyści z każdego systemu na etapie II określa się zazwyczaj 
w odniesieniu do ogółu społeczeństwa, warto zwrócić uwagę na znaczne skutki w zakresie 
dystrybucji związane z wartością ekonomiczną odzyskanych oparów benzyny. Odzyskiwanie 
i sprzedaż oparów jako paliwa w dłuższym okresie może zrównoważyć te koszty. W analizie 
sporządzonej niedawno w Wielkiej Brytanii informowano, że w okresie eksploatacji urządzeń 
sprzedaż odzyskanych oparów przez stacje przynosi zysk ekonomiczny netto.

Poprawki sprawozdawcy

a. Rozszerzenie zakresu dyrektywy na wszystkie pojazdy silnikowe.
b. Zwiększenie poziomu ochrony poprzez wprowadzenie wymogu, by minimalny dozwolony 
poziom odzyskiwania oparów benzyny wynosił lub był większy niż 95%. 
c. Objęcie zakresem wniosku wszystkich istniejących stacji paliw zlokalizowanych 
w dzielnicach stale zamieszkałych lub strefach pracy i poddawanych gruntownej przebudowie 
bez względu na sprzedaż.
d. Zmniejszenie wymaganej sprzedaży w przypadku istniejących stacji benzynowych 
i przyspieszenie obowiązującego je terminu przestrzegania przepisów.
e. Doprowadzenie do większego przestrzegania przepisów dzięki badaniom, monitorowaniu 
i kontrolom rejestrów stacji paliw oraz wprowadzenie wymogu składania sprawozdań przez 
państwa członkowskie.
f. Ustanowienie możliwej do zastosowania i przejrzystej procedury dotyczącej sankcji za 
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nieprzestrzeganie przepisów poprzez wprowadzenie systemu piętnowania, który zapewnia 
przestrzeganie przepisów określonych w dyrektywie.
g. Umieszczenie klauzuli przeglądowej, aby umożliwić Komisji ustanowienie 
zharmonizowanych metod pomiaru wydajności wychwytu węglowodoru tak szybko, jak to 
możliwe.
h. Wprowadzenie wcześniejszej daty transpozycji zgodnie ze zobowiązaniami państw 
członkowskich dotyczącymi zmniejszenia emisji LZO w ramach protokołu z Göteborga 
i dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji na 2010 r.


