
26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1231 

 

KOMMISJONSDIREKTIV 2014/99/EU 

av 21. oktober 2014 

om endring av direktiv 2009/126/EF om bensindampgjenvinning fase II ved påfylling av 

drivstoff på motorvogner på bensinstasjoner, for å tilpasse det til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/126/EF av 21. oktober 2009 om bensindampgjenvinning fase II 

ved påfylling av drivstoff på motorvogner på bensinstasjoner(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/126/EF skal det foretas en teknisk tilpasning av artikkel 4 og 5 til den tekniske utvikling når 

det er nødvendig for å sikre samsvar med relevante standarder utarbeidet av Den europeiske standardise-

ringsorganisasjon (CEN). 

2) CEN utga 25. september 2013 standard EN 16321-1:2013 og EN 16321-2:2013. I standard EN 16321-1:2013 angis 

prøvingsmetoder for typegodkjenning av bensindampgjenvinningssystemer til bruk på bensinstasjoner. I standard EN 

16321-2:2013 angis prøvingsmetoder som skal benyttes på bensinstasjoner ved kontroll av slike bensindamp-

gjenvinningssystemer. 

3) Det er derfor nødvendig med en teknisk tilpasning av artikkel 4 og 5 i direktiv 2009/126/EF for å sikre samsvar med 

nevnte standarder. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2009/126/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2009/126/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal med virkning fra den dato da bensindampgjenvinningssystemer fase II blir obligatoriske i 

henhold til artikkel 3, sørge for at gjenvinningsgraden for slike systemer er lik eller høyere enn 85 %, som bekreftet av 

produsenten i samsvar med standard EN 16321-1:2013.» 

2) I artikkel 5 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sørge for at gjenvinningsgraden for bensindamp i bensindampgjenvinningssystemer fase II som 

er i drift, prøves minst én gang per år i samsvar med standard EN 16321-2:2013.» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 12. mai 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 23.10.2014, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 80. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 36. 
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 13. mai 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


