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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fase II–genvinding af 
benzindampe ved benzinpåfyldning af personbiler på servicestationer
(KOM(2008)0812 – C6–0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0812),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0470/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fase II–genvinding af 
benzindampe ved benzinpåfyldning af 
personbiler på servicestationer

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fase II–genvinding af 
benzindampe ved benzinpåfyldning af 
motorkøretøjer på servicestationer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe overensstemmelse med direktivets artikel 1.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Genève-protokollen om begrænsning 
af emissioner af flygtige organiske 
forbindelser (VOC'er) og disses transport 
på tværs af grænserne indeholder mål for 
reduktionen af VOC'er, og Göteborg-
protokollen om reduktion af forsuring, 
eutrofiering og ozon ved jordoverfladen 
indeholder bestemmelser om 
emissionslofter for fire forurenende 
stoffer: svovldioxid, nitrogenoxid, flygtige 
organiske forbindelser og ammoniak, og
den indeholder krav om anvendelse af de 
bedste tilgængelige teknikker for at holde 
emissionerne nede på et acceptabelt 
niveau.

Or. en

Begrundelse

Genève-protokollen og Göteborg-protokollen til De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europas konvention af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over 
store afstande udgør to af de vigtigste lovtiltag vedrørende indførelse af fase II-udstyr.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa 
fastlægger luftkvalitetsmålsætninger for 
jordnær ozon, og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 
2001 fastlægger nationale emissionslofter 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa 
fastlægger luftkvalitetsmålsætninger for 
jordnær ozon, og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 
2001 fastlægger nationale emissionslofter 
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for flygtige organiske forbindelser, som 
bidrager til dannelsen af jordnær ozon. 
Emissioner af flygtige organiske 
forbindelser, herunder benzindampe, i én 
medlemsstat medfører 
luftkvalitetsproblemer i andre 
medlemsstater.

for flygtige organiske forbindelser, som 
bidrager til dannelsen af jordnær ozon og 
fotokemisk smog. Emissioner af flygtige 
organiske forbindelser, der er klassificeret 
som toksiske og kræftfremkaldende, 
herunder benzindampe, i én medlemsstat 
medfører luftkvalitetsproblemer i andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe overensstemmelse med direktiv 94/63/EF.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Næst efter kuldioxid og metan er 
ozon den tredje mest skadelige 
drivhusgas, for så vidt angår 
klimaopvarmning og klimaændringer, og 
ozon er skadelig for menneskers sundhed, 
for vegetationen og for byggematerialer. 

Or. en

Begrundelse

Flygtige organiske forbindelser reagerer under solrige, stille vejrforhold på tilstedeværelsen 
af nitrogenoxider ved at danne jordnær ozon, som er skadelig for menneskers sundhed, for 
vegetationen og for byggematerialer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der udledes også benzindampe ved (4) Der udledes også benzindampe ved 
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benzinpåfyldning af personbiler på 
servicestationer, og disse dampe bør 
genvindes i tråd med bestemmelserne i 
direktiv 94/63/EF.

benzinpåfyldning af motorkøretøjer på 
servicestationer, og disse dampe bør 
genvindes i tråd med bestemmelserne i 
direktiv 94/63/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe overensstemmelse med direktivets titel og afsnit 
1.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Selv om der er udviklet flere 
forskellige fællesskabsinstrumenter med 
det formål at begrænse emissionen af 
VOC'er, har de ifølge vurderingerne 
under temastrategien stadig kun en ringe 
indvirkning på luftforureningen, og det
vil med de nuværende politikker ikke være 
muligt at nå de langsigtede mål for 
sundhed og miljø, som er fastsat i 
Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram og i direktiv 
2001/81/EF om nationale emissionslofter, 
inden 2020.

Or. en

Begrundelse

Temastrategien indeholder forslag til adskillige foranstaltninger, der har til formål at sikre, 
at de langsigtede mål kan nås, herunder forslag om begrænsninger for benzinpåfyldning af 
motorkøretøjer ved servicestationer.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastsættes et ensartet 
mindsteniveau for benzindampgenvinding 
med henblik på at opnå store miljøfordele 
og fremme handel med udstyr til 
genvindingsudstyr.

(6) Udledning af benzindampe i 
forbindelse med benzinpåfyldning af 
motorkøretøjer er på nuværende tidspunkt 
ikke reguleret på fællesskabsplan, selv om 
flere medlemsstater har indført 
bestemmelser om fase II–genvinding af 
benzindampe. Der bør derfor fastsættes et 
ensartet mindsteniveau for 
benzindampgenvinding med henblik på at 
opnå store miljøfordele og fremme handel 
med udstyr til genvindingsudstyr.

Or. en

Begrundelse

De nationale bestemmelser varierer i anvendelsesområde, navnlig hvad angår 
minimumsstørrelsen af de benzinstationer, der er dækket af bestemmelserne, kravene til 
genindvinding af benzindampe samt godkendelsesordningerne efter installeringen af fase II-
udstyr.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør foretages regelmæssig 
inspektion af alt installeret fase II-
genvindingsudstyr til sikring af, at udstyret 
medfører en reel mindskelse i 
emissionerne.

(7) Der bør foretages regelmæssig 
inspektion af alt installeret fase II-
genvindingsudstyr til sikring af, at udstyret 
medfører en reel mindskelse i 
emissionerne. Medlemsstaterne sørger for, 
at inspektionerne foretages i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling 
2001/331/EF om mindstekrav for 
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miljøinspektioner i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Veludførte inspektioner er vigtige for en vellykket gennemførelse af nærværende direktiv. Det 
er derfor nødvendigt, at bestemmelserne i henstilling 2001/331/EF anvendes.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Fase II-genvindingsudstyr bør testes 
regelmæssigt, og disse test bør omfatte 
både effektiviteten af genvindingen af 
benzindampe ved benzinstanderen samt 
beskyttelse mod overtryk og 
tilbageholdelse af dampe for hele fase II-
systemet til benzindampgenvinding. 

Or. en

Begrundelse

Al dampgenvindingsudstyr skal vedligeholdes korrekt, således at det er ikke lækker, og der 
ikke forekommer udslip af dampe.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at 

(8) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at 
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de håndhæves. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

de håndhæves. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning, idet manglende overholdelse af 
bestemmelserne kan være til skade for 
menneskers sundhed og miljøet.
Overtrædelser af bestemmelserne i dette 
direktiv bør offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres en brugbar og gennemsigtig procedure i forbindelse med sanktioner for 
manglende overholdelse af bestemmelserne. Derudover skal "sortlisten" sikre overholdelse af 
direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
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.

2. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
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. 
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
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Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 1. 

Ændringsforslag 12

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 2000
m3 pr. år udstyres med et fase II-system til 
benzindampgenvinding senest den 31. 
december 2015.

Or. en

Begrundelse

Ifølge foreliggende oplysninger dækker en grænse, der tager udgangspunkt i en årlig 
benzingennemstrømningsmængde på over 2000 m3, flere stationer og vil medføre en 
væsentligt større begrænsning af de samlede VOC-emissioner fra disse kilder.

Ændringsforslag 13

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 95 %.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater, f.eks. Østrig, er der krav om, at udstyr skal sikre en genvindingsgrad 
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på 95 %, og den nødvendige teknologi til at sikre dette findes allerede.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tankstationsoperatører skal registrere 
detaljerede oplysninger om alt arbejde 
vedrørende vedligeholdelse, inspektion og 
testning, installation og reparation i en 
logbog. Disse logbøger opbevares på 
servicestationen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre kontrol af, at fase II-systemet fungerer korrekt.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når en servicestation har installeret et
fase II-system til benzindampgenvinding, 
skal tankstationsoperatøren med et skilt, 
klistermærke eller på anden vis signalere, 
at servicestationen er udstyret med dette 
fase II-udstyr.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der skal opsættes et certifikat på servicestationen, som viser, at den er 
udstyret med et fase II-system til benzindampgenvinding.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser senest på den dato, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 1, første afsnit, og om 
alle relevante senere ændringer så hurtigt 
som muligt.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Overtrædelser af 
bestemmelserne i dette direktiv skal 
offentliggøres. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser senest på den dato, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 1, første afsnit, og om 
alle relevante senere ændringer så hurtigt 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres en brugbar og gennemsigtig procedure i forbindelse med sanktioner for 
manglende overholdelse af bestemmelserne. Derudover skal "sortlisten" sikre overholdelse af 
direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Rapportering og revision
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Medlemsstaterne aflægger rapport til 
Kommissionen om gennemførelsen af 
dette direktiv inden for 24 måneder efter 
den i artikel 7, stk. 1, omhandlede dato og 
hvert tredje år herefter. Kommissionen 
reviderer direktivet på baggrund af disse 
rapporter og med særlig hensyntagen til 
indførelsen af harmoniserede metoder til 
måling af dampgenvindingsgraden.

Or. en

Begrundelse

 Medlemsstaterne afgiver allerede rapport til Kommissionen om gennemførelsen af fase I-
genvinding af benzindampe. De forskellige målemetoder risikerer at medføre en 
usammenhængende gennemførelse af direktivet. Kommissionen bør overveje at indføre et 
harmoniseret system hurtigst muligt.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 7 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [30. juni 2012] de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 30. juni 2010 de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den [1. juli 2012].

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. juli 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.
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Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at tidsfristen sættes til 2010, da denne frist er i overensstemmelse med 
medlemsstaternes forpligtelse til at nedbringe VOC-emissionerne i medfør af EU-direktivet 
om nationale emissionslofter og Göteborg-protokollen under FN's Økonomiske Kommission 
for Europa.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Benzin indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som fordamper inde i 
brændstoftanken og fylder det tomme rum i tanken over benzinen. Når køretøjet igen tankes
op med benzin, fortrænges disse dampe fra tanken af den benzin, der fyldes på, og medmindre 
disse dampe genindvindes, forsvinder de ud i atmosfæren.

Når VOC'erne frigives til atmosfæren reagerer de med solens stråler og nitrogenoxider og 
danner jordnær ozon. Jordnær ozon er en af bestanddelene i fotokemisk smog, som er 
skadelig for menneskers sundhed, for vegetationen og for byggematerialer.

Ozon er et meget irriterende grænseoverskridende forurenende stof, og kan medføre 
sygdomme hos mennesker, der eksponeres for det. Stigninger i ozonniveauerne er blevet sat i 
forbindelse med stigninger i den generelle dødelighed og i antallet af hospitalsindlæggelser 
som følge af luftvejssygdomme. Udover dets skadelige indvirkninger på menneskers sundhed 
er ozon også kendt for at være skadeligt for planter og afgrøder. Ozon virker også 
nedbrydende på en række forskellige materialer som f.eks. syntetisk gummi, 
overfladebelægninger (f.eks. maling og lak) og tekstiler. Når det optræder i kombination med 
andre forurenende stoffer, er det også skadeligt for metal og sten.

Benzen er en VOC og udgør en bestanddel af benzin. Det er også et kendt genotoksisk 
kræftfremkaldende stof og forbindes med en øget risiko for at udvikle f.eks. leukæmi.
Mennesker eksponeres hovedsageligt for disse stoffer via tobaksrøg, benzindampe og 
køretøjers udstødningsgas.

Kommissionen erkender endvidere, at en øget anvendelse af biobrændsler (såsom bioethanol i 
benzin) kan føre til større emissioner af benzindampe (benzen, ozon og andre VOC'er) på 
grund af det øgede damptryk, som disse blandinger skaber.

Kommissionens forslag

Det har i flere årtier været et kendt faktum, at det er nødvendigt at sørge for renere luft, og der 
er for at sikre dette truffet foranstaltninger på både nationalt plan, EU-plan samt via 
internationale konventioner.

Vi står dog stadig over for en stor udfordring, når det drejer sig om at forbedre luftkvaliteten.
Problemet med luftforurening kan kun løses gennem en langsigtet indsats og inden for 
rammerne af en europæisk strategi og kræver ikke mindst flere grænseoverskridende 
foranstaltninger. Ifølge de seneste vurderinger vil det med de nuværende politikker ikke være 
muligt at nå de langsigtede mål for sundhed og miljø, som er fastsat i tidligere beslutninger, 
heller ikke inden 2020. Temastrategien for luftkvalitet fra 2005 og den efterfølgende 
lovgivning (navnlig direktiv 2008/50) indeholdt forslag om flere forskellige foranstaltninger, 
der skulle bidrage til at nå de langsigtede mål, herunder supplerende foranstaltninger rettet 
mod kilden til forureningen, som f.eks. begrænsninger for benzinpåfyldning af motorkøretøjer 
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ved servicestationer.

Kommissionens forslag sigter mod en genvinding af benzindampe, som udledes til 
atmosfæren under benzinpåfyldning af personbiler ved servicestationer. Der findes allerede et 
direktiv (1994/63), som omhandler forebyggelsen af VOC-emissioner ved benzinoplagring og 
benzindistribution fra terminaler til servicestationer.

Benzindampe, som udledes i forbindelse med tankning af personbiler, er på nuværende 
tidspunkt ikke reguleret på EU-plan, selv om stadig flere medlemsstater har indført fase II-
genvinding. Disse nationale bestemmelser varierer i anvendelsesområde, navnlig hvad angår 
minimumsstørrelsen af de benzinstationer, der er dækket af bestemmelserne, kravene til 
genindvinding af benzindampe samt godkendelsesordningerne efter installeringen af fase II-
udstyr. Det er derfor vigtigt, at der indføres lovgivning for dette område på EU-plan.

Fase II-systemer til benzindampgenvinding på servicestationer har til formål at begrænse 
udledningen af VOC-emissioner i forbindelse med tankning af køretøjer, og skal, ifølge 
Kommissionens forslag, dække mindst 85 % af den fortrængte damp.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag er nødvendigt, da der er behov for yderligere at 
fokusere på VOC'er for at forbedre luftkvaliteten og mindske generne for befolkningen på 
både regionalt og lokalt plan og for at sikre en vellykket anvendelse af fase II-systemer til 
benzindampgenvinding på verdensplan samt muligheden for med teknologi at begrænse 
emissioner ved benzinpåfyldning med 95 %.

Ordførerens ændringsforslag sigter mod at styrke Kommissionens forslag ved også at 
inddrage følgende aspekter:

- at emissionsniveauet for VOC'er fra servicestationer er forbundet med gennemstrømningen 
af benzin, og at menneskers eksponering for disse VOC'er hænger sammen med, hvor tæt de 
befinder sig på emissionskilden. Det betyder, at jo større servicestationen er, og jo tættere på 
en servicestation en person arbejder eller bor, jo større er sandsynligheden for at den 
pågældende person udsættes for store koncentrationer af VOC'er i den omgivende luft.
Mindre servicestationer udleder forholdsmæssigt mindre emissioner end andre 
gennemstrømningskategorier, samt

- udgifterne til installationen. Mens fordelene ved installationen af et fase II-system 
almindeligvis vil blive vurderet ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, er det interessant at 
bemærke, at der er et væsentligt fordelingsmæssigt aspekt i forbindelse med den økonomiske 
værdi af genindvundne benzindampe. Genvinding og salg af benzindampe kan over perioden 
udligne udgifterne til installationen. En nyere engelsk undersøgelse har påvist, at der i 
udstyrets levetid kan opnås en økonomisk nettogevinst fra salget af genindvundet damp fra 
servicestationer.

Ordførerens ændringsforslag

a. Udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte alle motorkøretøjer.
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b. Øge beskyttelsesniveauet ved at indføre en minimumgrænse for dampgenvinding, der er 
større end eller lig med 95 %.

c. Lade forslaget omfatte alle eksisterende servicestationer, der er beliggende under 
permanente boliger eller arbejdspladsområder, og som gennemgår en gennemgribende 
modernisering, uanset deres faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde.

d. Sænke kravene til gennemstrømningsmængden for eksisterende benzintanke og rykke 
datoen for deres overholdelse af kravene frem.

e. Sikre en bedre overholdelse ved at teste, overvåge og inspicere servicestationernes logbøger 
og indføre en rapporteringspligt for medlemsstaterne.

f. Indføre en brugbar og gennemsigtig procedure for sanktioner for manglende overholdelse af 
bestemmelserne ved at indføre en "sortliste", der skal sikre overholdelse af direktivets 
bestemmelser.

g. Indføre en revisionsklausul, som skal sikre, at Kommissionen hurtigst muligt kan indføre 
harmoniserede metoder til måling af dampgenvindingsgraden.

h. Fastsætte en tidligere gennemførelsesdato i anerkendelse af medlemsstaternes forpligtelse 
til at begrænse VOC-emissionerne inden 2010, som fastsat i Göteborg-protokollen og i 
direktivet om nationale emissionslofter.


