
ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 

σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων 
οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως 
το άρθρο 175 παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο 
πής ( 1 ), 

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
Συνθήκης ( 2 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον ( 3 ), αναγνωρίστηκε η ανάγκη να 
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε επίπεδα τα οποία να 
ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. 

(2) To Πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με τον έλεγχο των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή της διαμεθοριακής 
μεταφοράς τους ορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών για 
πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), το δε Πρωτόκολλο του 
Gothenburg για την καταπολέμηση της οξίνισης, του ευτρο 
φισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος ( 4 ) ορίζει ανώτατα 
όρια εκπομπών για τέσσερις ρύπους —διοξείδιο του θείου, 
οξείδια του αζώτου, ΠΟΕ και αμμωνία— και απαιτεί να 
χρησιμοποιούνται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να δια 
τηρούνται οι εκπομπές σε χαμηλά επίπεδα. 

(3) Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη ( 5 ), θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το 

όζον της τροπόσφαιρας και το βενζόλιο, και η οδηγία 
2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους ( 6 ), θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις ΠΟΕ οι 
οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τρο 
πόσφαιρας. Οι εκπομπές ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ατμών 
βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος μπορεί να συμβάλλουν στα 
προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη. 

(4) Το όζον είναι επίσης αέριο θερμοκηπίου και συμβάλλει στην 
υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική μεταβολή. 

(5) Στόχος της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για 
τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 
(ΠΟΕ) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και 
τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στα πρα 
τήρια καυσίμων ( 7 ) (φάση Ι της ανάκτησης ατμών βενζίνης), 
είναι η ανάκτηση ατμών βενζίνης που εκπέμπονται από την 
αποθήκευση και τη διάθεση βενζίνης μεταξύ τερματικών 
εγκαταστάσεων και πρατηρίων καυσίμων. 

(6) Ατμοί βενζίνης εκπέμπονται επίσης κατά τη διάρκεια του 
ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσί 
μων και θα πρέπει να ανακτώνται κατά τρόπο συνεπή προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 94/63/ΕΚ. 

(7) Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί διάφορα κοινοτικά μέσα 
για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώ 
σεων. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση για την επίτευξη 
των στόχων για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καθορί 
ζονται στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περι 
βάλλον και στην οδηγία 2001/81/ΕΚ. 

(8) Για τη μείωση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερ 
μοκηπίου από καύσιμα οδικών μεταφορών, η οδηγία 
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ ( 8 ), θα επιτρέπει, από την 
1η Ιανουαρίου 2011, τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με 
μεγαλύτερο ποσοστό συστατικών βιοκαυσίμου από ό,τι 
προηγουμένως. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
εκπομπών ΠΟΕ, δεδομένου ότι προσφέρεται η δυνατότητα 
στα κράτη μέλη να εκχωρούν περιορισμένες εξαιρέσεις από 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την τάση 
των ατμών.

EL L 285/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 

( 1 ) Γνώμη της 13ης Μαΐου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη 
Εφημερίδα). 

( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 (δεν έχει 
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου 
λίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009. 

( 3 ) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
( 4 ) ΕΕ L 179 της 17.7.2003, σ. 3. 
( 5 ) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1. 

( 6 ) ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22. 
( 7 ) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24. 
( 8 ) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.



(9) Τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων ενδέχεται να χρειαστεί να 
προσαρμόσουν τις υπάρχουσες υποδομές και, με σκοπό τη 
μείωση του κόστους, είναι προτιμότερο να εγκατασταθεί σε 
αυτά εξοπλισμός ανάκτησης ατμών όταν ανακαινισθεί σημα 
ντικά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (που σημαίνει 
σημαντική αλλαγή ή ανανέωση της υποδομής του πρατη 
ρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δεξαμενές και τους αγω 
γούς), δεδομένου ότι έτσι μειώνεται σημαντικά το κόστος 
των αναγκαίων προσαρμογών. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα υφι 
στάμενα πρατήρια καυσίμων είναι δυνατόν να προσαρμο 
σθούν ευκολότερα και σε αυτά θα πρέπει να εγκατασταθεί 
νωρίτερα εξοπλισμός ανάκτησης ατμών, δεδομένου ότι συμ 
βάλλουν περισσότερο στις εκπομπές. Στα νέα πρατήρια καυ 
σίμων είναι δυνατή η ενσωμάτωση εξοπλισμού ανάκτησης 
ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της 
κατασκευής τους και, επομένως, ο εξοπλισμός ανάκτησης 
ατμών βενζίνης μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως. 

(10) Οι δεξαμενές καυσίμου των νεοκατασκευαζόμενων μηχανο 
κίνητων οχημάτων δεν περιέχουν ατμούς βενζίνης. Είναι επο 
μένως σκόπιμη μια εξαίρεση για τον πρώτο εφοδιασμό των 
οχημάτων αυτών με καύσιμο. 

(11) Μολονότι διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει απαιτήσεις σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών 
βενζίνης, δεν υπάρχει νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο. Ενδεί 
κνυται, συνεπώς, η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου επιπέδου ανά 
κτησης ατμών βενζίνης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
οφέλους για το περιβάλλον και να διευκολυνθεί το εμπόριο 
εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης. 

(12) Όλοι οι εγκαταστημένοι εξοπλισμοί για τη φάση ΙΙ της ανά 
κτησης ατμών βενζίνης θα πρέπει να υφίστανται περιοδικώς 
ελέγχους, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη πραγμα 
τικής μείωσης των εκπομπών από τους εν λόγω εξοπλισμούς. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται έλεγχοι από έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους φορείς: επίσημες υπηρεσίες επιθεώρησης, 
τον ίδιο τον φορέα εκμετάλλευσης ή τρίτο μέρος. Στις επί 
σημες επιθεωρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για 
τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλ 
λοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη ( 1 ). 

(13) Ο εξοπλισμός της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης 
θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει 
μεθοδολογία εναρμονισμένου ελέγχου. 

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με 
τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώ 
σεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με 
την παράβαση και αποτρεπτικές καθότι η μη συμμόρφωση 
μπορεί να επιφέρει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 

(15) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας ( 2 ), τα κράτη μέλη παροτρύνο 
νται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της 
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυ 
πώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρού 
σας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και 
να τους δημοσιοποιούν. 

(16) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 175 της Συνθήκης, δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά 
μέτρα, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τη Συνθήκη. Σύμφωνα 
με το άρθρο 176 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
κοινοποιούν οιαδήποτε τέτοια μέτρα στην Επιτροπή. 

(17) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 3 ). 

(18) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει 
μέτρα εφαρμογής για εναρμονισμένες μεθόδους και πρό 
τυπα. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι 
χείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπλη 
ρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκρι 
θούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

(19) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η 
μείωση των εκπομπών ατμών βενζίνης στην ατμόσφαιρα, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και 
συνεπώς, λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης του 
αέρα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθή 
κης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου 
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με στόχο τη μείωση της ποσό 
τητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια 
καυσίμων.

EL 31.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/37 

( 1 ) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 41. 
( 2 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. 
( 3 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.



Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

1) «βενζίνη»: η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 94/63/ΕΚ· 

2) «ατμοί βενζίνης»: κάθε αέρια ένωση που εξατμίζεται από τη 
βενζίνη· 

3) «πρατήριο καυσίμων»: σταθμός διανομής όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 94/63/ΕΚ· 

4) «υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο 
έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη 
πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2012· 

5) «νέο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη 
κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδο 
μική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή· 

6) «σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης»: εξοπλι 
σμός ο οποίος αποσκοπεί στην ανάκτηση των ατμών βενζίνης 
που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων μηχανοκίνητου 
οχήματος, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σε πρατήριο 
καυσίμων, και ο οποίος διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζί 
νης σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων ή τους 
επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για επαναπώληση· 

7) «απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης»: η ποσότητα ατμών βεν 
ζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζί 
νης συγκρινόμενη προς την ποσότητα ατμών βενζίνης που θα 
εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, ελλείψει τέτοιου 
συστήματος, εκφραζόμενη ως ποσοστό· 

8) «λόγος ατμών/βενζίνης»: ο λόγος μεταξύ του όγκου ατμών βεν 
ζίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το σύστημα της 
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης προς τον όγκο της 
διανεμηθείσας βενζίνης· 

9) «διακίνηση»: η συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης που εκφορ 
τώνεται από κινητές δεξαμενές σε πρατήριο καυσίμων. 

Άρθρο 3 

Πρατήρια καυσίμων 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέο πρατήριο καυσίμων 
εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζί 
νης, εάν 

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει 
τα 500 m 3 ετησίως· ή 

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει 
τα 100 m 3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης 
κατοικίας ή εργασίας. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο 
καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται 
με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την 
ανακαίνιση, εάν: 

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει 
τα 500 m 3 ετησίως· ή 

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει 
τα 100 m 3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης 
κατοικίας ή εργασίας. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια 
καυσίμων με διακίνηση άνω των 3 000 m 3 ετησίως εξοπλίζονται 
με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργό 
τερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της 
κατασκευής και της παράδοσης νέων μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Άρθρο 4 

Ελάχιστο επίπεδο ανάκτησης ατμών βενζίνης 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την ημερομηνία κατά 
την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζί 
νης καθίστανται υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των 
συστημάτων αυτών είναι τουλάχιστον ίση με 85 % με βάση την 
πιστοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά 
τεχνικά πρότυπα ή τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που καθορίζονται 
δυνάμει του άρθρου 8 ή, ελλείψει τέτοιων προτύπων ή διαδικασιών, 
σύμφωνα με σχετικό εθνικό πρότυπο. 

2. Από την ημέρα κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με το άρθρο 3 τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης στα οποία οι ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέ 
ρονται σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος 
ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95 αλλά δεν υπερβαίνει 
το 1,05. 

Άρθρο 5 

Περιοδικοί έλεγχοι και πληροφόρηση των καταναλωτών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης 
ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, των συστημάτων ανάκτησης ατμών 
βενζίνης της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, είτε με 
τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του λόγου ατμών/βενζίνης, υπό 
συνθήκες προσομοίωσης ροής βενζίνης, προς τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 2, είτε με οιαδήποτε άλλη κατάλληλη μεθο 
δολογία.
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2. Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης παρακολούθη 
σης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης 
ατμών βενζίνης ελέγχεται τουλάχιστον κάθε τριετία. Οιοδήποτε 
τέτοιο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει αυτομάτως 
τις βλάβες λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης και του ιδίου του συστήματος αυτόματης παρακο 
λούθησης, υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή του πρατηρίου 
καυσίμων και διακόπτει αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον ελατ 
τωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός επτά 
ημερών. 

3. Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί σύστημα της 
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, τα κράτη μέλη διασφαλί 
ζουν ότι στο πρατήριο αναρτάται ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη 
κοινοποίηση, επάνω ή κοντά στην αντλία βενζίνης, που ενημερώνει 
τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό. 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώ 
σεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζο 
νται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα ανα 
γκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες 
με την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2012 και 
κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποί 
ησή τους. 

Άρθρο 7 

Επανεξέταση 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρ 
μογή της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα: 

α) το όριο των 100 m 3 που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/63/ΕΚ· 

β) το ιστορικό συμμόρφωσης εν λειτουργία των συστημάτων της 
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης· και 

γ) την ανάγκη για εξοπλισμό αυτόματης παρακολούθησης. 

Υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στο Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενα, αν χρει 
άζεται, από νομοθετική πρόταση. 

Άρθρο 8 

Τεχνικές προσαρμογές 

Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 5 μπορούν να θεσπίζονται 
εναρμονισμένες μέθοδοι και πρότυπα. Στις περιπτώσεις όπου είναι 
αναγκαίο να διασφαλίζεται συνέπεια με κατάλληλο πρότυπο που 
έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), τα ανω 
τέρω άρθρα, με εξαίρεση την απόδοση της δέσμευσης ατμών βεν 
ζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που καθορίζονται στο 

άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο άρθρο 
5, μπορούν να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά 
της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 9 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά 
φου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

Άρθρο 10 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ανακοι 
νώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ 
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα 
φορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον 
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 12 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

J. BUZEK 

Για το Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

C. MALMSTRÖM
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