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Tarkistus 19
Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'bensiinillä' bensiiniä sellaisena kuin se 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/70/EY 2 artiklan
1 kohdassa;

1. ’bensiinillä’ bensiiniä sellaisena kuin se 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1994/63/EY
2 artiklan a alakohdassa;
1 EUVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

Or. en

Perustelu

Määritelmän on oltava sama kuin bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman ensimmäisessä 
vaiheessa.  Sovellettaessa samanaikaisesti kahta säädöstä samaan huoltoasemaan on tärkeää, 
että oikeudellinen lähestymistapa on johdonmukainen.

Tarkistus 20
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 'hiilivetyjen talteenottotehokkuudella' 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen
vaiheen järjestelmällä talteenotetun 
bensiinihöyryn prosentteina ilmaistua 
määrää verrattuna siihen bensiinihöyryn 
määrään, joka olisi vapautunut ilmakehään, 
jos tällaista järjestelmää ei olisi ollut 
käytössä;

7. 'hiilivetyjen talteenottotehokkuudella' 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmällä talteenotetun 
bensiinihöyryn prosentteina ilmaistua 
määrää verrattuna siihen bensiinihöyryn 
määrään – mitattuna bensiinipumpun 
täyttösuukappaleen ympäriltä ja 
1 päivästä tammikuuta lähtien myös 
tuuletuskanavien ympäriltä–- joka olisi 
vapautunut ilmakehään, jos tällaista 
järjestelmää ei olisi ollut käytössä;
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Or. en

Perustelu

Suurin osa bensiinihöyrystä vapautuu bensiinipumpun täyttösuukappaleen ympäriltä, mutta 
tilanteissa, joissa höyryn paine maanalaisessa varastosäiliössä ylittää tietyn tason, 
tyhjiöventtiili aukeaa voimakkaalla paineella ja höyry vapautuu tuuletuskanavista. Menetelmä 
tämän tuuletuspäästön mittaamiseksi on kehitettävä kolmen vuoden kuluessa.

Tarkistus 21
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'höyry/bensiini -suhteella' 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmän kautta kulkevan 
bensiinihöyryn määrän normaalissa 
ilmanpaineessa ja jaellun bensiinin määrän 
suhdetta;

8. 'höyryn määrä/bensiinin määrä
-suhteella' bensiinihöyryn talteenotto 
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän
kautta kulkevan bensiinihöyryn määrän 
normaalissa ilmanpaineessa ja jaellun 
bensiinin samanaikaisen määrän suhdetta;

Or. pl

Perustelu

Sanamuoto 'höyry/bensiini -suhde" on vaikeaselkoinen. Tarkistuksella pyritään yksilöimään 
ja selventämään tämän käsitteen määritelmää.

Tarkistus 22
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet huoltoasemat varustetaan 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmällä, jos jaeltavan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet huoltoasemat varustetaan 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmällä, jos jaeltavan 
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bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä 
on yli 500 m3 vuodessa. Kaikki pysyvänä 
asuin- tai työtilana käytettävässä 
rakennuksessa sijaitsevat uudet 
huoltoasemat on kuitenkin varustettava 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmällä riippumatta jaeltavan 
bensiinin todellisesta tai suunnitellusta 
määrästä.

bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä 
on yli 100 m3 vuodessa.

Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen 
1 alakohdan vaatimuksista 
huoltoasemille, joiden vuotuinen 
läpijuoksu on alle 500 m3 ja jotka 
sijaitsevat sellaisella maantieteellisellä 
alueella tai paikalla, jolla 
haihtumispäästöillä ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta ympäristöön tai 
terveyteen.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
alueista, joilla ne aikovat myöntää 
kyseisen poikkeuksen ja myöhemmin 
mahdollisista muutoksista alueeseen.
Kaikki pysyvänä asuin- tai työtilana 
käytettävässä rakennuksessa sijaitsevat 
uudet huoltoasemat on kuitenkin 
varustettava bensiinihöyryn talteenotto 
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä 
riippumatta jaeltavan bensiinin todellisesta 
tai suunnitellusta määrästä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden torjunnasta annetun ensimmäisen 
vaiheen direktiiviin 94/63/EY, jota sovelletaan huoltoasemiin, joiden vuotuinen läpijuoksu on 
alle 100 m3, mutta sallitaan jäsenvaltioiden antaa poikkeus huoltoasemille, joiden vuotuinen 
läpijuoksu on alle 500 m3, jos sillä ei ole vaikutusta terveyteen tai ympäristöön. Monet 
jäsenvaltiot soveltavat jo toisen vaiheen valvontaa kaikkiin huoltoasemiin riippumatta 
läpijuoksusta. Niiden ponnistuksia ei saa väheksyä.
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Tarkistus 23
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki olemassa olevat huoltoasemat, joilta 
jaellaan yli 500 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan muutostöiden yhteydessä 
bensiinihöyryn toisen vaiheen 
talteenottojärjestelmällä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki olemassa olevat huoltoasemat, joilta 
jaellaan yli 100 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan muutostöiden yhteydessä 
bensiinihöyryn toisen vaiheen 
talteenottojärjestelmällä, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta mahdollisiin 
poikkeuksiin, joista säädetään 
1 kohdassa. Kaikki pysyvänä asuin- tai 
työtilana käytettävässä rakennuksessa 
sijaitsevat huoltoasemat on kuitenkin 
varustettava muutostöiden yhteydessä 
bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman 
toisen vaiheen järjestelmällä riippumatta 
jaeltavan bensiinin todellisesta tai 
suunnitellusta määrästä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden torjunnasta annetun ensimmäisen 
vaiheen direktiiviin 94/63/EY, jota sovelletaan huoltoasemiin, joiden vuotuinen läpijuoksu on 
alle 100 m3, mutta sallitaan jäsenvaltioiden antaa poikkeus huoltoasemille, joiden vuotuinen 
läpijuoksu on alle 500 m3, jos sillä ei ole vaikutusta terveyteen tai ympäristöön. Monet 
jäsenvaltiot soveltavat jo toisen vaiheen valvontaa kaikkiin huoltoasemiin riippumatta 
läpijuoksusta. Niiden ponnistuksia ei saa väheksyä.

Tarkistus 24
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat huoltoasemat, joilta 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat huoltoasemat, joilta 
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jaellaan yli 3 000 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan bensiinihöyryn talteenotto
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä 
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2020.

jaellaan yli 500 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan bensiinihöyryn talteenotto
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä 
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2015 
tai, jos tämä päivämäärä on myöhemmin, 
viiden vuoden kuluessa tämä direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Huoltoasemat, joiden läpijuoksu alle 3 000 m3, vastaavat 60 prosentista EU:n 
bensiininjakelusta. Kynnysarvon laskeminen 500 m3:een merkitsee sitä, että 90 prosenttia 
EU:n bensiinintoimituksista tehdään asemilta, joilla on vaiheen II höyryn 
talteenottojärjestelmä. Tämä tulee huomattavasti vähentämään haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden kokonaispäästöjä ja siten otsonin aiheuttamaa rajatylittävää pilaantumista. 
Viiden vuoden ajanjakso vaiheen II höyryn talteenottojärjestelmien asentamista varten on 
osoittautunut riittäväksi tietyissä jäsenvaltioissa ja sitä olisi pidettävä realistisena 
aikakehyksenä.

Tarkistus 25
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat huoltoasemat, joilta 
jaellaan yli 3 000 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan bensiinihöyryn talteenotto 
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä 
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2020.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat huoltoasemat, joilta 
jaellaan yli 3 000 m3 bensiiniä vuodessa, 
varustetaan bensiinihöyryn talteenotto 
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä 
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2018.

Or. nl
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Tarkistus 26
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevia 1–3 kohtia ei 
kuitenkaan sovelleta huoltoasemiin, jotka 
liittyvät uusien henkilöautojen 
rakentamiseen ja jakeluun.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä sisältää autonvalmistajat polttoainesäiliöiden ensimmäistä täyttöä 
varten. Koska nämä tankit ovat uusia, eikä niissä ole aikaisemmin ollut bensiiniä, höyryä ei 
korvata, eikä huomattava investointi höyryn talteenottojärjestelmään vähentäisi haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöjä ollenkaan. Muut ei-vähittäiskauppapaikat kuuluvat 
ehdotettujen tilavuusrajojen piiriin eikä lainsäädäntö siten vaikuta niihin.

Tarkistus 27
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmien hiilivetyjen 
talteenottotehokkuus on 85 prosenttia tai 
enemmän.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmien hiilivetyjen 
talteenottotehokkuus on 90 prosenttia tai 
enemmän.

Or. en
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Tarkistus 28
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten bensiinihöyryn talteenotto
-ohjelman toisen vaiheen järjestelmien 
osalta, joissa talteenotettu bensiinihöyry 
siirretään huoltoasemalla maanalaiseen 
varastotankkiin, höyry/bensiini -suhteen
on oltava 0,95 tai suurempi mutta pienempi 
tai yhtä suuri kuin 1,05.

2. Sellaisten bensiinihöyryn talteenotto -
ohjelman toisen vaiheen järjestelmien 
osalta, joissa talteenotettu bensiinihöyry 
siirretään huoltoasemalla maanalaiseen 
varastotankkiin, höyryn määrä/bensiinin 
määrä -suhteen on oltava 0,95 tai 
suurempi mutta pienempi tai yhtä suuri 
kuin 1,05.

Or. pl

Perustelu

Tämän kohdan alkuperäistä sanamuotoa "höyry/bensiini -suhde" on vaikea ymmärtää. On 
selvennettävä, että kyse on numeerisella arvolla ilmaistusta polttoainetäydennyksen aikana 
vapautuneen bensiinihöyryn määrän ja täydennykseen käytetyn polttoaineen määrän 
suhteesta.

Tarkistus 29
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hiilivetyjen talteenottotehokkuus testataan 
vähintään kerran vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hiilivetyjen talteenottotehokkuus testataan 
vähintään joka toinen vuosi.

Or. en

Perustelu

Riittää, että polttoainehöyryn talteenottojärjestelmien tehokkuus testataan joka toinen vuosi. 
Vuosittainen testaaminen merkitsisi tarpeetonta hallinnollista taakkaa huoltoaseman 
toiminnanharjoittajalle.
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Tarkistus 30
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hiilivetyjen talteenottotehokkuus testataan 
vähintään kerran kolmessa vuodessa, jos 
on asennettu automaattinen 
seurantajärjestelmä. Automaattinen 
seurantajärjestelmän on havaittava 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmän sekä omat 
toimintahäiriönsä, ilmoitettava 
toimintahäiriöistä huoltoaseman 
toiminnanharjoittajalle ja pysäytettävä 
automaattisesti bensiinin tulon viallisesta 
bensiinipumpusta, ellei toimintahäiriötä ole 
korjattu seitsemän päivän kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hiilivetyjen talteenottotehokkuus testataan 
vähintään kerran viidessä vuodessa, jos on 
asennettu automaattinen 
seurantajärjestelmä. Automaattinen 
seurantajärjestelmän on havaittava 
bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisen 
vaiheen järjestelmän sekä omat 
toimintahäiriönsä, ilmoitettava 
toimintahäiriöistä huoltoaseman 
toiminnanharjoittajalle ja pysäytettävä 
automaattisesti bensiinin tulon viallisesta 
bensiinipumpusta, ellei toimintahäiriötä ole 
korjattu seitsemän päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Jos huoltoaseman toiminnanharjoittaja käyttää automaattista seurantajärjestelmää, joka on 
kalliimpi asentaa ja ylläpitää, riittää, että vaiheen II höyryn talteenottojärjestelmä testataan 
kerran viidessä vuodessa. Ehdotettu bensiinin tulon automaattinen pysäyttämismekanismi on 
joka tapauksessa erittäin varma tapa estää tarpeettomat polttoainehöyryn päästöt.


