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Τροπολογία 19
Δημήτριου Παπαδημούλη

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. νοούνται ως: «βενζίνη» : η βενζίνη όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·1

1. νοούνται ως: «βενζίνη» : η βενζίνη όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 1994/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1·

1ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58. 1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σp. 24

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι ο ίδιος όπως στη φάση Ι της οδηγίας ΑΑΒ. Δεδομένου ότι τα δύο 
νομικά μέσα θα ισχύουν ταυτόχρονα στο ίδιο πρατήριο, είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια 
στη νομική προσέγγιση.

Τροπολογία 20
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων» : το κλάσμα ατμών 
βενζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα 
ανάκτησης ατμών βενζίνης προς την 
ποσότητα ατμών βενζίνης που θα 
εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, 
απουσία τέτοιου συστήματος, 
εκφραζόμενο ως ποσοστό·

7. «αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων» : το κλάσμα ατμών 
βενζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα 
ανάκτησης ατμών βενζίνης προς την 
ποσότητα ατμών βενζίνης που θα 
εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, 
μετρούμενη γύρω από το στόμιο 
πλήρωσης της αντλίας, καθώς και, από 
την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, γύρω 
από τους σωλήνες εξαερισμού απουσία 
τέτοιου συστήματος, εκφραζόμενο ως 
ποσοστό·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότεροι ατμοί βενζίνης εκπέμπονται γύρω από το στόμιο της αντλίας, αλλά ατμός 
εκπέμπεται και από τους σωλήνες εξαερισμού, όταν η πίεση των ατμών στις υπόγειες δεξαμενές 
αυξάνεται πάνω από το επίπεδο που προκαλεί το άνοιγμα της βαλβίδας κενούς. Πρέπει μέσα σε 
μια τριετία να αναπτυχθεί μεθοδολογία για τη μέτρηση των εν λόγω εκπομπών λόγω 
εξαερισμού.

Τροπολογία 21
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «λόγος ατμών/βενζίνης» : ο λόγος 
μεταξύ του όγκου ατμών βενζίνης σε 
ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης προς τον όγκο της 
διανεμηθείσας βενζίνης·

8. «λόγος όγκου ατμών/όγκο βενζίνης» : ο 
λόγος μεταξύ του όγκου ατμών βενζίνης σε 
ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης προς τον όγκο της 
ταυτόχρονα διανεμηθείσας βενζίνης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «λόγος ατμών/βενζίνης» είναι δυσνόητη. Η τροπολογία έχει ως στόχο την 
εξειδίκευση και αποσαφήνιση του ορισμού.

Τροπολογία 22
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
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ατμών βενζίνης, εάν η πραγματική ή η 
σκοπούμενη διακίνηση από αυτό 
υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως. Ωστόσο, 
όλοι τα νέα πρατήρια καυσίμων που 
βρίσκονται κάτω από μόνιμους χώρους 
κατοικίας ή εργασίας εξοπλίζονται με 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης, ανεξάρτητα από την 
πραγματική ή τη σκοπούμενη διακίνηση 
από αυτά.

ατμών βενζίνης, εάν η πραγματική ή η 
σκοπούμενη διακίνηση από αυτό 
υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως.

Για τα πρατήρια με ετήσια διακίνηση 
κάτω από 500 m3, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις 
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, αν το 
πρατήριο βρίσκεται σε γεωγραφική 
περιοχή ή σε τοποθεσία όπου οι ατμοί 
βενζίνης δεν είναι πιθανό να συμβάλουν 
σημαντικά στην πρόκληση προβλημάτων 
για το περιβάλλον ή την υγεία·
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις λεπτομέρειες των περιοχών 
για τις οποίες σκοπεύουν να επιτρέψουν 
τέτοιες εξαιρέσεις, και στη συνέχεια κάθε 
αλλαγή στις περιοχές αυτές·
Ωστόσο, όλοι τα νέα πρατήρια καυσίμων 
που βρίσκονται κάτω από μόνιμους 
χώρους κατοικίας ή εργασίας εξοπλίζονται 
με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης, ανεξάρτητα από την 
πραγματική ή τη σκοπούμενη διακίνηση 
από αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την οδηγία για τις πτητικές οργανικές ενώσεις, πρώτη φάση, 94/63/ΕΚ, που έχει 
εφαρμογή σε πρατήρια με ετήσια διακίνηση κάτω των 100 m3, αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να επιτρέπουν εξαιρέσεις για πρατήρια με ετήσια διακίνηση κάτω των 500 m3 αν δεν υπάρχουν 
επιπτώσεις στην υγεία ή το περιβάλλον. Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη ελέγχους φάσης ΙΙ 
σε όλα τα πρατήρια, ανεξάρτητα από τη διακίνηση –δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν στην 
προσπάθειά τους. 
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Τροπολογία 23
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 500 m3 ετησίως, το 
οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση, 
εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την 
ανακαίνιση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 100 m3 ετησίως, το 
οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση, 
εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την 
ανακαίνιση, ανεξάρτητα από τυχόν 
εξαιρέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Ωστόσο, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων 
που βρίσκονται κάτω από μόνιμους 
χώρους κατοικίας ή εργασίας, στα οποία 
γίνεται σημαντική ανακαίνιση, 
εγκαθίσταται για τη διάρκεια των έργων
ανακαίνισης σύστημα ανάκτησης ατμών 
βενζίνης της φάσης ΙΙ, ανεξάρτητα από 
την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη 
διακίνηση από αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την οδηγία για τις πτητικές οργανικές ενώσεις, πρώτη φάση, 94/63/ΕΚ, που έχει 
εφαρμογή σε πρατήρια με ετήσια διακίνηση κάτω των 100 m3, αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να επιτρέπουν εξαιρέσεις για πρατήρια με ετήσια διακίνηση κάτω των 500 m3 αν δεν υπάρχουν 
επιπτώσεις στην υγεία ή το περιβάλλον. Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη ελέγχους φάσης ΙΙ 
σε όλα τα πρατήρια, ανεξάρτητα από τη διακίνηση – δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν στην 
προσπάθειά τους.

Τροπολογία 24
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
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υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως 
εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 500 m3 ετησίως 
εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή –αν η 
ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη-
πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 60% της βενζίνης που διακινείται στην ΕΕ πωλείται σε πρατήρια με διακίνηση μικρότερη 
από 3000 m3. Με τη μείωση του ορίου σε 500 m3 το 90% της βενζίνης που διακινείται στην ΕΕ 
θα πωλείται από πρατήρια εφοδιασμένα με συστήματα ανάκτησης ατμών της φάσης ΙΙ. Τούτο 
θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με 
αποτέλεσμα να μειωθεί και η διασυνοριακή ρύπανση με όζον. Η πενταετής περίοδος έχει ήδη 
αποδειχτεί επαρκής για την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ατμών της φάσης ΙΙ σε 
ορισμένα κράτη μέλη, και θα πρέπει να θεωρείται ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο.

Τροπολογία 25
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως 
εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με 
διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως 
εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Or. nl
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Τροπολογία 26
Martin Callanan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 
έως 3, δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια 
που εξυπηρετούν την κατασκευή και την 
παράδοση νέων επιβατικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός καλύπτει και τον αρχικό εφοδιασμό των οχημάτων με βενζίνη, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία. Δεδομένου ότι τα δοχεία αυτά είναι νέα και δεν έχουν έλθει σε επαφή με 
βενζίνη, δεν προκαλείται σε αυτά μετατόπιση ατμών και επομένως το σημαντικό πρόσθετο 
κόστος του εξοπλισμού ανάκτησης ατμών δεν θα συμβάλει καθόλου στη μείωση των πτητικών 
οργανικών ενώσεων. Οι άλλες εγκαταστάσεις που δεν αφορούν λιανική πώληση υπολείπονται 
των προτεινόμενων ογκομετρικών ορίων και επομένως δεν θα επηρεαστούν από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 27
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων από σύστημα της φάσης 
ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης είναι 
τουλάχιστον ίση με 85%.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων από σύστημα της φάσης 
ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης είναι 
τουλάχιστον ίση με 90 %.

Or. en
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Τροπολογία 28
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τα συστήματα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης στα οποία οι 
ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέρονται 
σε υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης του 
πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος
ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 
0,95 αλλά δεν υπερβαίνει το 1,05.

2. Για τα συστήματα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης στα οποία οι 
ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέρονται 
σε υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης του 
πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος όγκου 
ατμών/όγκο βενζίνης είναι τουλάχιστον 
ίσος με 0,95 αλλά δεν υπερβαίνει το 1,05.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση «λόγος ατμών/βενζίνης» καθιστά δυσνόητο το συγκεκριμένο μέρος του 
κειμένου. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι εδώ εννοείται ο αριθμητικός λόγος του όγκου του 
ατμού βενζίνης που εκπέμπεται κατά την πλήρωση του δοχείου προς τον όγκο του καυσίμου που 
εισέρχεται στο δοχείο.

Τροπολογία 29
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων ελέγχεται τουλάχιστον 
άπαξ ετησίως.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αποδοτικότητα δέσμευσης 
υδρογονανθράκων ελέγχεται τουλάχιστον 
ανά διετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος ανάκτησης ατμών ανά διετία αρκεί. Ο ετήσιος έλεγχος 
συνεπάγεται περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους πρατηριούχους.
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Τροπολογία 30
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα 
δέσμευσης υδρογονανθράκων ελέγχεται 
τουλάχιστον κάθε τριετία. Το σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει 
αυτομάτως τις βλάβες λειτουργίας του 
συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης και του ιδίου του 
συστήματος αυτόματης παρακολούθησης, 
υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή 
του πρατηρίου καυσίμων και διακόπτει 
αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον 
ελαττωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν 
αποκατασταθεί εντός 7 ημερών.

2. Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα 
δέσμευσης υδρογονανθράκων ελέγχεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία. Το σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει 
αυτομάτως τις βλάβες λειτουργίας του 
συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης και του ιδίου του 
συστήματος αυτόματης παρακολούθησης, 
υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή 
του πρατηρίου καυσίμων και διακόπτει 
αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον 
ελαττωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν 
αποκατασταθεί εντός 7 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο πρατηριούχος χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα παρακολούθησης, που είναι δαπανηρότερο 
στην εγκατάσταση και τη συντήρηση, αρκεί ο έλεγχος του συστήματος ανάκτησης ατμών της 
φάσης ΙΙ ανά πενταετία. Ο προτεινόμενος μηχανισμός διακοπής της ροής αποτελεί ήδη ισχυρή 
διασφάλιση για την αποφυγή της ανεπιθύμητης εκπομπής ατμών καυσίμου.


