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Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Benzine": benzine als omschreven in 
artikel 2, punt 1, van Richtlijn 98/70/EG
van het Europees Parlement en de Raad;

1. "Benzine":  benzine als omschreven in 
artikel 2, letter a, van Richtlijn 
1994/63/EG van het Europees Parlement 
en de Raad1;

1 PB L 350 van 28.12.98, blz. 58. 1PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24.

Or. en

Motivering

De definitie moet gelijk zijn aan die in de richtlijn over fase I-PVR. Omdat deze beide 
wettelijke maatregelen op hetzelfde moment voor dezelfde benzinestations van kracht zullen 
zijn, is het belangrijk dat zij consistent worden geformuleerd. 

Amendement 20
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "koolwaterstofafvangrendement": de 
hoeveelheid benzinedamp die door het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem is 
afgevangen, vergeleken met de hoeveelheid 
benzinedamp die in de atmosfeer zou zijn 
uitgestoten zonder een dergelijk systeem, 
uitgedrukt als percentage;

7. "koolwaterstofafvangrendement":   de 
hoeveelheid benzinedamp die door het 
fase II-
benzinedampterugwinningssysteem is 
afgevangen, vergeleken met de 
hoeveelheid benzinedamp die in de 
atmosfeer zou zijn uitgestoten zonder 
een dergelijk systeem, uitgedrukt als 
percentage, waarbij de metingen 
worden gedaan aan het vulstuk van de 
benzineslang en met ingang van 1 
januari 2012 ook aan de 
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ventilatieleidingen;

Or. en

Motivering

De benzinedamp komt voor het grootste deel aan het vulstuk van de slang vrij, maar als de 
druk van de benzinedamp in de ondergrondse benzinetank hoger wordt dan de 
voorgeschreven waarde, opent zich het vacuümventiel en kan de damp via de 
ventilatieleidingen ontwijken. Binnen drie jaar moet een methode voor de meting van deze 
gasemissie worden ontwikkeld.

Amendement 21
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "damp/benzineverhouding": de 
verhouding tussen het volume bij 
atmosferische druk van benzinedamp die 
door een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem loopt 
en het volume van de geleverde benzine;

8. "verhouding 
dampvolume/benzinevolume":  de 
verhouding tussen het volume bij 
atmosferische druk van benzinedamp die 
door een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem loopt 
en het volume van de gelijktijdig geleverde 
benzine;

Or. pl

Motivering

Het begrip "damp/benzineverhouding" is niet erg duidelijk. Met de wijziging wordt een 
nauwkeuriger en duidelijker definitie van dit begrip beoogd.
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Amendement 22
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe benzinestations worden voorzien 
van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem 
wanneer het feitelijke of het voorziene 
debiet daarvan meer dan 500 m3 per jaar 
bedraagt. Alle nieuwe benzinestations 
onder permanente woon- of werkruimten 
worden voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem, 
ongeacht het feitelijke of voorziene debiet 
ervan.

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe benzinestations worden voorzien 
van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem 
wanneer het feitelijke of het voorziene 
debiet daarvan meer dan 100 m3 per jaar 
bedraagt. 

Bij benzinestations met een debiet van 
minder dan 500 m3/jaar kunnen de 
lidstaten een afwijking van het in lid 1 
bepaalde toestaan, wanneer het 
benzinestation in een geografisch gebied 
of op een locatie ligt, waar het niet 
waarschijnlijk is dat dampemissies in 
significante mate bijdragen tot milieu- of 
gezondheidsproblemen.
De lidstaten verstrekken de Commissie 
gedetailleerde gegevens over de gebieden 
waar zij voornemens zijn deze afwijkingen 
toe te staan; vervolgens brengen zij de 
Commissie op de hoogte van alle 
wijzigingen die deze gebieden betreffen.
Alle nieuwe benzinestations onder 
permanente woon- of werkruimten worden 
voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem, 
ongeacht het feitelijke of voorziene debiet 
ervan.

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan Richtlijn 94/63/EG betreffende VOS-fase I, die van toepassing is op 
benzinestations met een jaarlijks debiet van minder dan 100m3 en de lidstaten toestaat 
uitzonderingsvergunningen voor benzinestations met een jaarlijks debiet van minder dan 
500m3 af te geven, wanneer zulks geen gevolgen heeft voor milieu of gezondheid. Veel 
lidstaten gebruiken reeds installaties conform fase II en moeten in hun streven niet 
ontmoedigd worden.  

Amendement 23
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 500 m3 per jaar die 
uitgebreid worden gerenoveerd, bij die 
renovatie worden voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem.

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 100 m3 per jaar die 
uitgebreid worden gerenoveerd, bij die 
renovatie worden voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem, 
onverminderd eventuele, in het eerste lid 
voorziene afwijkingen. Alle 
benzinestations onder permanente woon-
of werkruimten, die omvangrijke 
renoveringswerkzaamheden ondergaan, 
worden bij die gelegenheid wel van een 
fase II-
benzinedampterugwinningssysteem 
voorzien, ongeacht hun feitelijk of 
gepland debiet.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan Richtlijn 94/63/EG betreffende VOS-fase I, die van toepassing is op 
benzinestations met een jaarlijks debiet van minder dan 100m3 en de lidstaten toestaat 
uitzonderingsvergunningen voor benzinestations met een jaarlijks debiet van minder dan 
500m3 af te geven, wanneer zulks geen gevolgen heeft voor milieu of gezondheid. Veel 
lidstaten gebruiken reeds installaties conform fase II en moeten in hun streven niet 
ontmoedigd worden. 
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Amendement 24
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 3000 m3 per jaar uiterlijk op 
31 december 2020 zijn voorzien van een 
fase II-benzinedampterugwinningssysteem. 

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 500 m3 per jaar uiterlijk op 
31 december 2015 of - als dit tijdstip later 
is - vijf jaar na inwerkingtreding van deze 
richtlijn, zijn voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem. 

Or. en

Motivering

60% van de benzine die in de EU wordt verhandeld, wordt verkocht in benzinestations met 
een jaarlijks debiet van minder dan 3000m3. Verlaging van het plafond tot 500m3 zou 
betekenen dat meer dan 90% van de in de EU verhandelde benzine wordt verkocht in 
benzinestations met een fase II-benzinedampterugwinningssysteem.  Dit zou leiden tot een 
aanzienlijke daling van de VOS-emissies waardoor de grensoverschrijdende vervuiling met 
ozon afneemt. Een termijn van vijf jaar voor de installatie van fase II-
benzinedampterugwinningssystemen is in enkele lidstaten al voldoende gebleken en kan als 
een realistische tijdspanne worden beschouwd.

Amendement 25
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 3000 m3 per jaar uiterlijk op 
31 december 2020 zijn voorzien van een 
fase II-benzinedampterugwinningssysteem.

(3) De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestaande benzinestations met een debiet 
van meer dan 3000 m3 per jaar uiterlijk op 
31 december 2018 zijn voorzien van een 
fase II-benzinedampterugwinningssysteem.

Or. nl
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Amendement 26
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Bij wijze van uitzondering zijn de 
leden 2 en 3 niet van toepassing op 
benzinestations die verband houden met 
de vervaardiging en aflevering van 
nieuwe personenauto's.

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie sluit ook de eerste vulling van de benzinetank door de producent 
van motorvoertuigen uit. Omdat deze tanks nieuw zijn en nog geen benzine bevatten, ontsnapt 
daaruit geen benzinedamp en de belangrijke kosten voor de 
benzinedampterugwinningssystemen leiden niet tot een beperking van de VOS-emissies.
Andere, niet aan individuele klanten leverende benzinestations, vallen onder de voorgestelde 
kwantitatieve limieten en dus niet onder deze wettelijke maatregel. 

Amendement 27
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement van fase II-
benzinedampterugwinningssystemen ten 
minste 85% bedraagt.

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement van fase II-
benzinedampterugwinningssystemen ten 
minste 90 % bedraagt.

Or. en
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Amendement 28
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor fase II-
benzinedampterugwinningssystemen 
waarbij de teruggewonnen benzinedamp 
naar een ondergrondse opslagtank bij het 
benzinestation wordt teruggevoerd, 
bedraagt de damp/benzineverhouding ten 
minste 0,95 en niet meer dan 1,05.

(2) Voor fase II-
benzinedampterugwinningssystemen 
waarbij de teruggewonnen benzinedamp 
naar een ondergrondse opslagtank bij het 
benzinestation wordt teruggevoerd, 
bedraagt de verhouding 
benzinedampvolume/benzinevolume ten 
minste 0,95 en niet meer dan 1,05.

Or. pl

Motivering

De oorspronkelijke formulering "damp/benzineverhouding " is moeilijk te begrijpen. 
Duidelijk moet zijn dat het gaat om de getalsmatige verhouding tussen het volume van de 
benzinedamp en het volume van de getankte benzine tijdens het bijtanken.

Amendement 29
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement ten minste 
eenmaal per jaar wordt getest.

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement ten minste 
elke twee jaar wordt getest.

Or. en

Motivering

Het volstaat om het benzinedampterugwinningssysteem elke twee jaar te testen. Jaarlijkse 
tests zouden leiden tot een onnodige bureaucratische rompslomp voor de exploitanten van 
benzinestations.
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Amendement 30
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wanneer een automatisch 
bewakingssysteem is geïnstalleerd, zorgen 
de lidstaten ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement ten minste 
eens in de drie jaar wordt getest. Het 
automatische bewakingssysteem moet 
storingen van het juiste functioneren van 
het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem en van 
het automatische bewakingssysteem zelf 
automatisch kunnen opsporen, deze fouten 
aan de benzinestationhouder melden en de 
benzinetoevoer naar de defecte pomp 
automatisch stoppen als de storing niet 
binnen 7 dagen is verholpen.

(2) Wanneer een automatisch 
bewakingssysteem is geïnstalleerd, zorgen 
de lidstaten ervoor dat het 
koolwaterstofafvangrendement ten minste 
eens in de vijf jaar wordt getest. Het 
automatische bewakingssysteem moet 
storingen van het juiste functioneren van 
het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem en van 
het automatische bewakingssysteem zelf 
automatisch kunnen opsporen, deze fouten 
aan de benzinestationhouder melden en de 
benzinetoevoer naar de defecte pomp 
automatisch stoppen als de storing niet 
binnen 7 dagen is verholpen.

Or. en

Motivering

Wanneer de exploitant van het benzinestation over een automatisch bewakingssysteem 
beschikt, waarvan de installatie en het onderhoud duurder is, is een vijfjaarlijkse test van het 
fase II-benzinedampterugwinningssysteem voldoende. Het voorgestelde mechanisme voor 
onderbreking van de toevoer is hoe dan ook een zeer doeltreffende bescherming ter 
voorkoming van overmatige emissies van benzinedamp. 


