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Ändringsförslag 19
Dimitrios Papadimoulis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. bensin: bensin enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/70/EG1

1. bensin: bensin enligt definitionen i 
artikel 2a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1994/63/EG1,

____________________________

1 EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

____________________________

1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

Or. en

Motivering

Definitionen måste vara identisk med den som anges i direktivet om återvinning av 
bensinångor, steg I. Eftersom de två rättsakterna kommer att tillämpas samtidigt för samma 
bensinstationer är det viktigt att rättstillämpningen är konsekvent.

Ändringsförslag 20
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. återföringsgrad: den andel bensinångor 
som återförs genom system för återvinning 
av bensinångor vid tankning jämfört med 
den mängd bensinångor som annars skulle 
släppas ut i atmosfären om inget sådant 
system fanns, uttryckt i procent,

7. återföringsgrad: den andel bensinångor 
som återförs genom system för återvinning 
av bensinångor vid tankning jämfört med 
den mängd bensinångor som, om inget 
sådant system fanns, skulle släppas ut i 
atmosfären enligt mätningar runt 
öppningen på bensinpumpens munstycke 
och från och med den 1 januari 2012 
även runt ventiler, uttryckt i procent,

Or. en
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Motivering

Den största delen av bensinångorna släpps ut runt öppningen på bensinpumpens munstycke, 
men när trycket på ångorna i den underjordiska lagringstanken överstiger en viss nivå 
öppnas vakuumröret på grund av det starka trycket och ångorna släpps ut. En metod för att 
mäta dessa utsläpp måste utarbetas inom tre år.

Ändringsförslag 21
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. volymförhållande: kvoten mellan 
bensinångornas volym vid atmosfäriskt 
tryck när de passerar genom system för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
och den utpumpade bensinens volym,

8. Kvoten mellan bensinångornas volym 
och bensinens volym: kvoten mellan 
bensinångornas volym vid atmosfäriskt 
tryck när de passerar genom system för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
och den samtidigt utpumpade bensinens 
volym,

Or. pl

Motivering

Begreppet ”volymförhållande” är svårbegripligt, och ändringen syftar till att göra 
definitionen av begreppet exaktare och tydligare.

Ändringsförslag 22
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
bensinstationer utrustas med system för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
om deras faktiska eller planerade årliga 
omsättning är större än 500 m3. Alla nya 
bensinstationer som ligger under 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
bensinstationer utrustas med system för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
om deras faktiska eller planerade årliga 
omsättning är större än 100 m3.
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bostadsområden eller områden med 
arbetsplatser ska dock utrustas med system 
för återvinning av bensinångor vid 
tankning oavsett deras faktiska eller 
planerade omsättning.

I fråga om bensinstationer med en årlig 
omsättning som understiger 500 m3 får 
medlemsstaterna medge undantag från 
kraven i första stycket om bensinstationen 
är belägen i ett geografiskt område eller 
på en plats där det inte är troligt att 
utsläppen beaktansvärt bidrar till 
uppkomsten av miljö- eller hälsoproblem.
Medlemsstaterna ska lämna uppgifter till 
kommissionen om områden för vilka de 
avser medge ett sådant undantag och om 
eventuella ändringar som avser sådana 
områden.
Alla nya bensinstationer som ligger under 
bostadsområden eller områden med 
arbetsplatser ska dock utrustas med system 
för återvinning av bensinångor vid 
tankning oavsett deras faktiska eller 
planerade omsättning.

Or. en

Motivering

Detta är en harmonisering med direktiv 94/63/EG om återvinning av bensinångor, steg I, som 
gäller för bensinstationer med en årlig omsättning som understiger 100 m3, men ger 
medlemsstaterna möjlighet att bevilja undantag för bensinstationer med en årlig omsättning 
som understiger 500 m3 om det inte föreligger någon risk för hälso- eller miljöpåverkan. 
Många medlemsstater kräver redan att steg II-kontroller genomförs vid samtliga 
bensinstationer oavsett vilken omsättning de har – och deras ansträngningar bör inte 
förkastas. 
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Ändringsförslag 23
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
befintliga bensinstationer med en årlig 
omsättning på mer än 500 m3 bensin som 
genomgår betydande ombyggnad i 
samband med ombyggnaden utrustas med 
system för återvinning av bensinångor vid 
tankning.

2. Oavsett de undantag som avses i 
punkt 1 ska medlemsstaterna se till att alla 
befintliga bensinstationer med en årlig 
omsättning på mer än 100 m3 bensin som 
genomgår betydande ombyggnad i 
samband med ombyggnaden utrustas med 
system för återvinning av bensinångor vid 
tankning. Alla bensinstationer som ligger 
under permanenta bostäder eller 
arbetslokaler och som genomgår 
betydande ombyggnad ska dock, i 
samband med ombyggnaden, utrustas 
med system för återvinning av 
bensinångor steg II, oavsett deras faktiska 
eller planerade omsättning.

Or. en

Motivering

Detta är en harmonisering med direktiv 94/63/EG om återvinning av bensinångor, steg I, som 
gäller för bensinstationer med en årlig omsättning som understiger 100 m3, men ger 
medlemsstaterna möjlighet att bevilja undantag för bensinstationer med en årlig omsättning 
som understiger 500 m3 om det inte föreligger någon risk för hälso- eller miljöpåverkan. 
Många medlemsstater kräver redan att steg II-kontroller genomförs vid samtliga 
bensinstationer oavsett vilken omsättning de har – och deras ansträngningar bör inte 
förkastas.

Ändringsförslag 24
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
bensinstationer med en årlig omsättning på 

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
bensinstationer med en årlig omsättning på 
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mer än 3 000 m3 senast den 
31 december 2020 utrustas med system för 
återvinning av bensinångor vid tankning. 

mer än 500 m3 senast den 
31 december 2015 eller – om detta datum 
infaller senare – senast fem år efter detta 
direktivs ikraftträdande utrustas med 
system för återvinning av bensinångor vid 
tankning.

Or. en

Motivering

60 procent av all bensin som säljs i EU säljs vid bensinstationer som har en omsättning som 
understiger 3 000 m3. Genom att sänka tröskeln till 500 m3 kommer 90 procent av all bensin 
som säljs i EU att säljas vid stationer som har system för återvinning av bensinångor steg II. 
Detta kommer att leda till en avsevärd minskning av de totala utsläppen av bensinångor, och 
därmed till att minska de gränsöverskridande ozonföroreningarna. I vissa medlemsstater har 
en femårsperiod för installering av system för återvinning av bensinångor steg II redan visat 
sig vara tillräcklig, och bör anses vara en realistisk tidsfrist.

Ändringsförslag 25
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
bensinstationer med en årlig omsättning på 
mer än 3 000 m3 senast den 
31 december 2020 utrustas med system för 
återvinning av bensinångor vid tankning. 

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
bensinstationer med en årlig omsättning på 
mer än 3 000 m3 senast den 
31 december 2018 utrustas med system för 
återvinning av bensinångor vid tankning. 

Or. nl
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Ändringsförslag 26
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som ett undantag från punkterna 1–3
gäller att dessa punkter inte ska tillämpas 
på bensinstationer som är kopplade till 
företag som tillverkar och säljer nya 
personbilar.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen omfattar biltillverkare som fyller bensin i bensintanken på helt 
nya bilar. Eftersom dessa bensintankar är nya och inte har innehållit någon bensin tidigare 
är det ingen ånga som ersätts, och därför skulle den avsevärda kostnad som ett system för 
återvinning av bensinångor inte alls innebära någon minskning av sådana ångor. Andra 
bensinstationer som inte säljer till privatpersoner omfattas av de föreslagna volymgränserna 
och kommer därför inte att omfattas av lagstiftningen.

Ändringsförslag 27
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
återföringsgraden i systemen för 
återvinning av bensinångor vid tankning är 
minst 85 procent.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
återföringsgraden i systemen för 
återvinning av bensinångor vid tankning är 
minst 90 procent.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För system för återvinning av 
bensinångor vid tankning där de återförda 
bensinångorna överförs till en underjordisk 
lagringstank vid bensinstationen ska 
volymförhållandet vara minst 0,95 men 
högst 1,05.

2. För system för återvinning av 
bensinångor vid tankning där de återförda 
bensinångorna överförs till en underjordisk 
lagringstank vid bensinstationen ska 
kvoten mellan bensinångornas volym och 
bensinens volym vara minst 0,95 men 
högst 1,05.

Or. pl

Motivering

Med den ursprungliga formuleringen ”volymförhållande” blir det här stycket svårbegripligt. 
Det bör klargöras att det handlar om det matematiska förhållandet mellan bensinångornas 
volym och den tankade bensinens volym under själva tankningen.

Ändringsförslag 29
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
återföringsgraden provas minst en gång om 
året.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
återföringsgraden provas minst en gång 
vartannat år.

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att effektivitetstesta systemet för återvinning av bensinångor vartannat år. 
Att testa det varje år skulle innebära en onödig administrativ börda för bensinstationsägarna.



PE421.212v01-00 10/10 AM\771545SV.doc

SV

Ändringsförslag 30
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller anläggningar som har 
försetts med ett automatiskt 
övervakningssystem ska medlemsstaternas 
se till att återföringsgraden provas 
åtminstone vart tredje år. Det automatiska 
övervakningssystemet ska automatiskt 
upptäcka funktionsfel i systemet för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
och i själva det automatiska 
övervakningssystemet, indikera felen till 
bensinstationsoperatören samt automatiskt 
stoppa bensinflödet från den felaktiga 
pumpen om inte felet åtgärdas inom 
sju dagar.

2. När det gäller anläggningar som har 
försetts med ett automatiskt 
övervakningssystem ska medlemsstaternas 
se till att återföringsgraden provas 
åtminstone vart femte år. Det automatiska 
övervakningssystemet ska automatiskt 
upptäcka funktionsfel i systemet för 
återvinning av bensinångor vid tankning 
och i själva det automatiska 
övervakningssystemet, indikera felen till 
bensinstationsoperatören samt automatiskt 
stoppa bensinflödet från den felaktiga 
pumpen om inte felet åtgärdas inom 
sju dagar.

Or. en

Motivering

Om bensinstationsägaren använder ett automatiskt övervakningssystem, vilket är dyrare att 
installera och underhålla, är det tillräckligt att systemet för återvinning av bensinångor 
steg II testas vart femte år. Genom den föreslagna mekanismen som gör att flödet stoppar 
automatiskt vid eventuella fel förhindras hursomhelst otillbörliga utsläpp av bensinångor på 
ett mycket effektivt sätt.


