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Emenda 19
Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘petrol’ fisser petrol kif definit fl-
Artikolu 2(1)tad-Direttiva 98/70/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

1. ‘petrol’ tfisser petrol kif definit fl-
Artikolu 2(a)tad-Direttiva 1994/63/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1;

1 ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58 1 ĠU L 365, 31.12.1994, p. 24

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tkun l-istess bħal dik tad-Direttiva dwar l-Istadju I PVR. Peress li ż-
żewġ strumenti legali se japplikaw simultanjament għall-istess stazzjon ta' servizz hu 
importanti li jkun hemm konsistenza fl-approċċ legali.

Emenda 20
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘l-effikaċja fil-qbid tal-idrokarbonju’ 
ifisser il-frazzjoni ta' fwar tal-petrol 
maqbud mis-sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol paragunata mal-
ammont ta' fwar tal-petrol li kieku joħroġ 
fl-atmosfera fin-nuqqas ta' sistema bħal din 
u espress f'perċentwal;

7. ‘l-effikaċja fil-qbid tal-idrokarbonju’
tfisser il-frazzjoni ta' fwar tal-petrol 
maqbud mis-sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol paragunata mal-
ammont ta' fwar tal-petrol li kieku joħroġ 
fl-atmosfera mkejjel madwar iż-żannuna 
tal-pompa għall-mili tal-petrol u mill-1 ta' 
Jannar 2012 'l quddiem anke madwar il-
linji tal-ventilazzjoni fin-nuqqas ta' sistema 
bħal din u espress f'perċentwal;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-fwar tal-petrol toħroġ madwar iż-żannuna tal-pompa għall-mili tal-petrol, 
imma f’sitwazzjoni fejn il-pressjoni tal-fwar fit-tank tal-ħżin ta’ taħt l-art tiżdied fuq ċertu 
livell, il-valvola tal-arja tinfetaħ fil-punt li l-pressjoni tibda tbexxaqha u l-fwar joħroġ mil-
linji tal-ventilazzjoni. Fi żmien tliet snin trid tiġi żviluppata metodoloġija biex jitkejlu dawn l-
emissjonijiet tal-ventilazzjoni.

Emenda 21
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. ‘il-proporzjon fwar/pressjoni’ ifisser il-
proporzjon bejn il-volum fi pressjoni 
atmosferika tal-fwar tal-petrol li jgħaddi 
mis-sistema tal-Istadju II għall-irkupru tal-
fwar tal-petrol u l-volum ta' petrol li jkun 
ħareġ;

8. ‘il-proporzjon tal-volum tal-fwar tal-
petrol/tal-volum tal-petrol’ tfisser il-
proporzjon bejn il-volum fi pressjoni 
atmosferika tal-fwar tal-petrol li jgħaddi 
mis-sistema tal-Istadju II għall-irkupru tal-
fwar tal-petrol u l-volum ta' petrol li jkun 
ħareġ fl-istess ħin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-frażi 'il-proporzjon fwar/pressjoni’ ma tinftehimx sewwa. L-għan tal-emenda huwa li tagħti 
definizzjoni iktar preċiża u ċara ta' dan it-terminu.

Emenda 22
Satu Hassi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe stazzjon ta' servizz ġdid 
għandu jkun fornut b'sistema tal-Istadju II 
għall-irkupru tal-fwar tal-petrol jekk il-
fluss reali tiegħu jew dak maħsub ikun 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe stazzjon ta' servizz ġdid 
għandu jkun fornut b'sistema tal-Istadju II 
għall-irkupru tal-fwar tal-petrol jekk il-
fluss reali tiegħu jew dak maħsub ikun 
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ikbar minn 500 m3 fis-sena. Madankollu, l-
istazzjonijiet ta' servizz ġodda kollha li 
jinsabu fi kwartieri ta' għixien permanenti 
jew f'żoni ta' xogħol għandhom ikunu 
fornuti bis-sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol irrispettivament 
mill-fluss reali jew maħsub tagħhom.

ikbar minn 100 m3 fis-sena.

Għall-istazzjonijiet ta’ servizz bi fluss 
annwali ta’ inqas minn 500m3 fis-sena, l-
Istati Membri jistgħu jagħtu deroga mir-
rekwiżiti tas-subparagrafu 1 meta l-
istazzjoni ta’ servizz tkun f’zona 
ġeografika jew f’post fejn mhux probabbli 
li l-emissjonijiet tal-fwar jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti għall-problemi 
ambjentali jew ta’ saħħa.
L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar id-dettalji taz-zoni 
li fihom għandhom il-ħsieb li jagħtu 
dergoa bħal din u sussegwentement dwar 
kwalunkwe tibdil għal zoni bħal dawn.
Madankollu, l-istazzjonijiet ta' servizz 
ġodda kollha li jinsabu fi kwartieri ta' 
għixien permanenti jew f'żoni ta' xogħol 
għandhom ikunu fornuti bis-sistema tal-
Istadju II għall-irkupru tal-fwar tal-petrol 
irrispettivament mill-fluss reali jew 
maħsub tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din toħloq arminizzazzjoni mal-Istadju I VOC tad-Direttiva 94/63/KE, li tapplika għall-
istazzjonijiet bi fluss annwali ta’ inqas minn 100 m3, imma tippermetti lill-Istati Membri li 
jidderogaw stazzjonijiet fi fluss ta’ inqas minn 500 m3 fis-sena jekk ma jkunx hemm impatti 
għas-saħħa jew għall-ambjent. Ħafna Stati membri diġà japplikaw il-kontrolli tal-Istadju II 
għall-istazzjonijiet ta' servizz irrispettivament mill-fluss u l-isforz tagħhom m'għandux ikun 
skoraġġut. 



PE421.212v01-00 6/10 AM\771545MT.doc

MT

Emenda 23
Satu Hassi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe stazzjon ta' servizz eżistenti li 
għandu fluss ikbar minn 500 m fis-sena u li 
jitranġa kompletament mill-ġdid għandu 
jiġi fornut b'sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol waqt il-proċess 
ta' arranġament mill-ġdid.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe stazzjon ta' servizz eżistenti li 
għandu fluss ikbar minn 100 m3 fis-sena u 
li jitranġa kompletament mill-ġdid għandu 
jiġi fornut b'sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol waqt il-proċess 
ta' arranġament mill-ġdid, minkejja 
kwalunkwe deroga kif previst fil-
paragrafu 1. Madankollu, l-istazzjonijiet 
ta' servizz ġodda kollha li jinsabu f’bini 
użat bħala residenza permanenti jew ta' 
xogħol li jsirilhom xogħol ta’ rinovazzjoni 
kbira għandhom ikunu fornuti bis-
sistema tal-Istadju II għall-irkupru tal-
fwar tal-petrol irrispettivament mill-fluss 
reali jew maħsub tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din toħloq arminizzazzjoni mal-Istadju I VOC tad-Direttiva 94/63/KE, li tapplika għall-
istazzjonijiet bi fluss annwali ta’ inqas minn 100 m3, imma tippermetti lill-Istati Membri li 
jidderogaw stazzjonijiet fi fluss ta’ inqas minn 500 m3 fis-sena jekk ma jkunx hemm impatti 
għas-saħħa jew għall-ambjent. Ħafna Stati membri diġà japplikaw il-kontrolli tal-Istadju II 
għall-istazzjonijiet ta' servizz irrispettivament mill-fluss u l-isforz tagħhom m'għandux ikun 
skoraġġut.

Emenda 24
Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
stazzjon ta' servizz eżistenti li għandu fluss 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
stazzjon ta' servizz eżistenti li għandu fluss 
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żejjed ta' 3000 m fis-sena għandu jiġi 
fornut b'sistema tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020. 

żejjed ta' 500 m3  fis-sena għandu jiġi 
fornut b'sistema tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2015 jew, jekk din id-data 
tkun iktar tard fiż-żmien, ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

60% mill-petrol fornut fl-UE huwa fornut minn stazzjonijiet ta' servizz bi fluss ta' inqas minn 
3000m3.  It-tnaqqis tal-limitu għal 500m3 ifisser li 90% mill-petrol fornut fl-UE se jkun 
fornut minn stazzjonijiet b’sistemi ta’ rkupru tal-fwar tal-Istadju II. Dan se jwassal għal 
tnaqqis konsiderevoli fl-emissjonijiet totali tal-VOC u, b’hekk, se jnaqqas it-tniġġis 
transkonfinaly bl-ożonu. Perjodu ta’ 5 snin għall-installazzjoni ta’ sistemi ta' rkupru tal-fwar 
tal-Istadju II wera li kien suffiċjenti diġà f'xi stati membri u għandu jitqies bħala qafas 
realistiku ta’ żmien.

Emenda 25
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
stazzjon ta' servizz eżistenti li għandu fluss 
żejjed ta' 3000 m fis-sena għandu jiġi 
fornut b'sistema tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
stazzjon ta' servizz eżistenti li għandu fluss 
żejjed ta' 3000 m fis-sena għandu jiġi 
fornut b'sistema tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2018.

Or. nl
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Emenda 26
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B’deroga l-paragrafi 1 sa 3 
m’għandhomx japplikaw għall-
istazzjonijiet ta’ servizz assoċjati mal-bini 
u t-trasferiment tal-karozzi l-ġodda tal-
passieġġieri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tinkludi produtturi tal-karozzi għat-tankijiet li jimtlew għall-ewwel 
darba bil-kombustibbli. Peress li dawn it-tankijiet ikunu ġodda u qabel ma kellhomx petrol, 
mhux se jiċċaqlaq fwar, għalhekk, l-ispiża sinifikanti addizzjonali tat-tagħmir tal-irkupru tal-
fwar mhux se jnaqqas l-emissjonijiet tal-VOC. Xi postijiet oħra mhux kummerċjali se jaqgħu 
taħt il-limiti volumetriċi proposti u, għalhekk, mhux se jkunu affettwati mil-leġiżlazzjoni.

Emenda 27
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
effikaċja tal-qbid tal-idrokarbonju tas-
sistema tal-Istadju II għall-irkupru tal-fwar 
tal-petrol tkun daqs jew ikbar il-85 %.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
effikaċja tal-qbid tal-idrokarbonju tas-
sistema tal-Istadju II għall-irkupru tal-fwar 
tal-petrol tkun daqs jew ikbar id-90 %.

Or. en
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Emenda 28
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal sistemi tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol fejn il-fwar irkuprat tal-
petrol jiġi trasferit għal tank tal-ħżin taħt l-
art fi stazzjon ta' servizz, il-proporzjon tal-
fwar/petrol għandha tkun daqs jew akbar 
minn 0,95 iżda inqas jew daqs 1,05.

2. Għal sistemi tal-Istadju II għall-irkupru 
tal-fwar tal-petrol fejn il-fwar irkuprat tal-
petrol jiġi trasferit għal tank tal-ħżin taħt l-
art fi stazzjon ta' servizz, il-proporzjon tal-
volum tal-fwar tal-petrol/tal-volum tal-
petrol għandha tkun daqs jew akbar minn 
0,95 iżda inqas jew daqs 1,05.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-frażi oriġinali “il-proporzjoni tal-fwar/petrol” tagħmel din il-parti tat-test diffiċli ħafna 
biex tinftiehem.  Għandu jkun iċċarat li wieħed qed jitkellem fuq il-proporzjon kalkulabbli tal-
volum tal-fwar tal-petrol mal-volum tal-petrol fit-tank fl-inċidenza tat-tank.

Emenda 29
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
effikaċja tal-qbid tal-idrokarburi hija 
ttestjata mill-inqas darba fis-sena.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
effikaċja tal-qbid tal-idrokarburi hija 
ttestjata mill-inqas darba kull sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test tal-effiċjenza tas-sistema ta’ rkupru tal-fwar mill-kombustibbli kull sentejn huwa 
biżżejjed. Ittestjar fis-sena jinvolvi piż amministrattiv mhux neċessarju għall-operaturi tal-
istazzjon tas-servizz.
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Emenda 30
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun hemm sistema awtomatika ta' 
monitoraġġ installata, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-effikaċja tal-qbid 
tal-idrokarburi hija ttestjata mill-inqas 
darba kull tliet snin. Is-sistema awtomatika 
ta' monitoraġġ għandha tinduna 
awtomatikament b'xi nuqqasijiet fil-
funzjoni tas-sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol u fis-sistema 
awtomatika tal-monitoraġġ innifisha, 
tindika n-nuqqasijiet lill-operatur tal-
istazzjon ta' servizz u twaqqaf 
awtomatikament il-fluss tal-petrol mid-
dispensur li jkollu n-nuqqasijeit jekk in-
nuqqas ma jiġix irranġat fi żmien sebat 
ijiem.

2. Fejn ikun hemm sistema awtomatika ta' 
monitoraġġ installata, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-effikaċja tal-qbid 
tal-idrokarburi hija ttestjata mill-inqas 
darba kull ħames snin. Is-sistema 
awtomatika ta' monitoraġġ għandha 
tinduna awtomatikament b'xi nuqqasijiet 
fil-funzjoni tas-sistema tal-Istadju II għall-
irkupru tal-fwar tal-petrol u fis-sistema 
awtomatika tal-monitoraġġ innifisha, 
tindika n-nuqqasijiet lill-operatur tal-
istazzjon ta' servizz u twaqqaf 
awtomatikament il-fluss tal-petrol mid-
dispensur li jkollu n-nuqqasijeit jekk in-
nuqqas ma jiġix irranġat fi żmien sebat 
ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-operatur tal-istazzjon tas-servizz juża sistema ta' mmoniterjar awtomatiku, li tiswa 
iktar flus biex tiġi installata u għall-manutenzjoni, hu biżżejjed li l-ittestjar tas-sistema ta' 
rkupru tal-fwar tal-istadju II titwettaq kull ħames snin. Il-mekkaniżmu propost ta' twaqqif tal-
fluss jipprovdi għal salvagwardja qawwija ħafna biex jiġu evitati xorta emissjonijiet mhux 
mixtieqa tal-fwar tal-kombustibbli.


