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Ændringsforslag 19
Dimitrios Papadimoulis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "benzin": benzin som defineret i artikel 
2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF 1

1. "benzin": benzin som defineret i artikel 
2, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1994/63/EF 1

1EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. 1EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.

Or. en

Begrundelse

Definitionen skal være den samme som i direktivet om fase I-genvinding af benzindampe.  Da 
de to retsakter finder anvendelse samtidig på den samme servicestation, er det vigtigt at skabe 
overensstemmelse med hensyn til den juridiske tilpasning.

Ændringsforslag 20
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "dampgenvindingsgrad": forholdet mellem 
mængden af benzindampe, der tilbageføres 
med dampgenvindingssystemet, og mængden 
af benzindampe, som ville være udledt til 
atmosfæren uden dette system, udtrykt i 
procent

7. "dampgenvindingsgrad": forholdet 
mellem mængden af benzindampe, der 
tilbageføres med 
dampgenvindingssystemet, og mængden 
af benzindampe, som ville være udledt 
til atmosfæren uden dette system, ifølge 
målinger rundt om åbningen på 
benzinpumpens mundstykke og fra 1. 
januar 2012 endvidere rundt om 
ventilationsrør, udtrykt i procent

Or. en
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Begrundelse

Hovedparten af benzindampene slipper ud rundt om åbningen på benzinpumpens mundstykke, 
men hvis damptrykket i den underjordiske oplagringstank overstiger et fastsat åbningstryk, 
åbnes vakuumrøret, og dampen slippes ud herigennem.   Der skal udarbejdes en metode til 
måling af disse dampudslip inden 3 år.

Ændringsforslag 21
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "damp/benzin-forholdet": forholdet 
mellem mængden af tilbageført 
benzindamp ved atmosfærisk tryk og 
mængden af påfyldt benzin

8. "forholdet mellem mængden af 
benzindampe og mængden af benzin":
forholdet mellem mængden af tilbageført 
benzindamp ved atmosfærisk tryk og 
mængden af samtidig påfyldt benzin

Or. pl

Begrundelse

Begrebet "damp/benzin-forholdet" er svært at forstå. Formålet med ændringen er at 
præcisere begrebet og gøre det mere klart.

Ændringsforslag 22
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
servicestationer udstyres med et fase II-
system til benzindampgenvinding, hvis den 
faktiske eller påtænkte 
gennemstrømningsmængde overstiger 
500 m3 pr. år. Alle nye servicestationer, 
der er beliggende under permanente boliger 
eller arbejdspladsområder, skal imidlertid 
udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding uanset deres 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
servicestationer udstyres med et fase II-
system til benzindampgenvinding, hvis den 
faktiske eller påtænkte 
gennemstrømningsmængde overstiger 
100 m3 pr. år. 
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faktiske eller påtænkte 
gennemstrømningsmængde.

Medlemsstaterne kan undtage 
servicestationer med en årlig 
gennemstrømningsmængde på under 500 
m3 fra kravene i stk. 1, første afsnit, hvis 
de er beliggende i et geografisk område 
eller på et sted, hvor det ikke er 
sandsynligt, at dampene vil bidrage 
væsentligt til miljø- eller 
sundhedsproblemer.
Medlemsstaterne oplyser Kommissionen 
om de områder, som de agter at undtage 
fra ovennævnte krav og om eventuelt 
senere ændringer heraf.
Alle nye servicestationer, der er beliggende 
under permanente boliger eller 
arbejdspladsområder, skal imidlertid 
udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding uanset deres 
faktiske eller påtænkte 
gennemstrømningsmængde.

Or. en

Begrundelse

Harmonisering med direktivet om fase I-genvinding af benzindampe (94/63/EF), der finder 
anvendelse på servicestationer med en årlig gennemstrømningsmængde på mindre end 100 
m3, men medlemsstaterne gives mulighed for at undtage servicestationer med en årlig 
gennemstrømningsmængde på mindre end 500 m3, hvis dampene ikke giver anledning til 
sundheds- eller miljøproblemer. I mange medlemsstater foretages der allerede fase-II kontrol 
på alle servicestationer uanset gennemstrømningsmængden, og deres indsats bør ikke
modarbejdes.   

Ændringsforslag 23
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 2. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
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servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 
500 m3 pr. år, som gennemgår en 
gennemgribende modernisering, udstyres 
med et fase II-system til 
benzindampgenvinding i forbindelse med 
en sådan modernisering.

servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 100 
m3 pr. år, som gennemgår en 
gennemgribende modernisering, udstyres 
med et fase II-system til 
benzindampgenvinding i forbindelse med 
en sådan modernisering uanset eventuelle 
fritagelser i medfør af stk. 1. Alle 
servicestationer, der er beliggende under 
permanente boliger eller 
arbejdspladsområder, som gennemgår en 
gennemgribende modernisering, skal 
udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding på det tidspunkt, 
hvor moderniseringen finder sted, uanset 
deres faktiske eller påtænkte 
gennemstrømningsmængde.

Or. en

Begrundelse

Harmonisering med direktivet om fase I-genvinding af benzindampe (94/63/EF), der finder 
anvendelse på servicestationer med en årlig gennemstrømningsmængde på mindre end 100 
m3, men medlemsstaterne gives mulighed for at undtage servicestationer med en årlig 
gennemstrømningsmængde på mindre end 500 m3, hvis dampene ikke giver anledning til 
sundheds- eller miljøproblemer. I mange medlemsstater foretages der allerede fase-II kontrol 
på alle servicestationer uanset gennemstrømningsmængden, og deres indsats bør ikke 
modarbejdes. 

Ændringsforslag 24
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 3000 
m3 pr. år udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding senest den 31. 
december 2020. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 500 
m3 pr. år udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding senest den 31. 
december 2015 eller - hvis denne dato 
falder senere - 5 år efter ikrafttrædelsen 
af nærværende direktiv.
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Or. en

Begrundelse

60 % af al den benzin, der sælges i EU, sælges af servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på mindre end 3000 m3. Ved at begrænse tærsklen til 500 m3 vil 
90 % af al benzin, der sælges i EU, blive solgt på benzinstationer med fase II-systemer til 
benzindampgenvinding. Dette vil resultere i en væsentlig reduktion af det samlede udslip af 
benzindampe og derved reducere den grænseoverskridende ozonforurening. I en række 
medlemsstater har en femårsperiode for installering af fase II-systemer til 
benzindampgenvinding allerede vist sig at være tilstrækkelig og bør anses for at være en 
realistisk tidsfrist.

Ændringsforslag 25
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 3000 
m3 pr. år udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding senest den 31. 
december 2020.

(3) Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
servicestationer med en 
gennemstrømningsmængde på over 3000 
m3 pr. år udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding senest den 31. 
december 2018.

Or. nl

Ændringsforslag 26
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som en undtagelse finder stk. 1-3 ikke 
anvendelse på servicestationer, der er 
knyttet til virksomheder, der fremstiller og 
sælger nye personbiler.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede definition omfatter bilfabrikker, som fylder benzintanken på helt nye biler. Da 
disse tanke er nye og ikke tidligere har været påfyldt benzin, vil der ikke være noget udslip af 
dampe, og de væsentlige supplerende udgifter til installering af systemet til 
benzindampgenvinding vil overhovedet ikke reducere et sådant udslip. Andre 
servicestationer, som ikke sælger til privatpersoner, vil ligge under de foreslåede 
volumengrænser og vil derfor ikke være omfattet af lovgivningen. 

Ændringsforslag 27
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dampgenvindingsgraden i et fase II-system 
til benzindampgenvinding er lig med eller 
større end 85 %.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dampgenvindingsgraden i et fase II-system 
til benzindampgenvinding er lig med eller 
større end 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 28
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For fase II-systemer til 
benzindampgenvinding, hvor de 
genvundne benzindampe overføres til en 
underjordisk tank, skal damp/benzin-
forholdet være lig med eller større end 
0,95, men mindre end eller lig med 1,05.

(2) For fase II-systemer til 
benzindampgenvinding, hvor de 
genvundne benzindampe overføres til en 
underjordisk tank, skal forholdet mellem 
mængden af benzindampe og mængden af 
benzin være lig med eller større end 0,95, 
men mindre end eller lig med 1,05.

Or. pl
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Begrundelse

Den oprindelige formulering "damp/benzin-forholdet" gør teksten svært forståelig. Det bør 
gøres klart, at det drejer sig om det matematiske forhold mellem benzindampens volumen og 
den tankede benzins volumen i forbindelse med selve tankningen.

Ændringsforslag 29
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dampgenvindingsgraden kontrolleres 
mindst én gang pr. år.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
dampgenvindingsgraden kontrolleres 
mindst én gang hvert andet år.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at teste effektiviteten af systemet til benzindampgenvinding én gang hvert 
andet år. En årlig kontrol ville medføre unødvendige administrative udgifter for 
servicestationsoperatørerne.

Ændringsforslag 30
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der installeret et automatisk 
overvågningssystem, sikrer 
medlemsstaterne, at 
dampgenvindingsgraden kontrolleres 
mindst hvert tredje år. Det automatiske 
overvågningssystem afslører automatisk 
funktionsfejl i fase II-systemet til 
benzindampgenvinding og i selve det 
automatiske overvågningssystem, påviser 
fejl over for servicestationsoperatøren og 

2. Er der installeret et automatisk 
overvågningssystem, sikrer 
medlemsstaterne, at 
dampgenvindingsgraden kontrolleres 
mindst hvert femte år. Det automatiske 
overvågningssystem afslører automatisk 
funktionsfejl i fase II-systemet til 
benzindampgenvinding og i selve det 
automatiske overvågningssystem, påviser 
fejl over for servicestationsoperatøren og 
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standser automatisk benzinflowet fra den 
defekte benzinstander, hvis fejlen ikke 
udbedres inden 7 dage.

standser automatisk benzinflowet fra den 
defekte benzinstander, hvis fejlen ikke 
udbedres inden 7 dage.

Or. en

Begrundelse

Når servicestationsoperatørerne anvender et automatisk overvågningssystem, som er mere 
bekosteligt at installere og vedligeholde, er det tilstrækkeligt at teste fase II-systemet til 
benzindampgenvinding hvert femte år. Den foreslåede flow-stop mekanisme forhindrer under 
alle omstændigheder effektivt utilsigtede dampudslip. 


