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Amendamentul 19
Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „benzină” înseamnă benzină, astfel cum 
este definită la articolul 2 alineatul (1) din 
Directiva 98/70/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1;

(1) „benzină” înseamnă benzină, astfel cum 
este definită la articolul 2 litera (a) din 
Directiva 1994/63/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1;

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

Or. en

Justificare

Definiția trebuie să fie aceeași ca în directiva privind etapa I de RVB. Întrucât cele două 
instrumente juridice se vor aplica simultan aceleiași stații de benzină, este important să se 
asigure consecvența abordării juridice.

Amendamentul 20
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „eficiența de captare a hidrocarburilor” 
înseamnă fracția de vapori de benzină captați 
de sistemul pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină din cantitatea de vapori 
de benzină care ar fi emisă în atmosferă în 
lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca 
procent;

(7) „eficiența de captare a 
hidrocarburilor” înseamnă fracția de 
vapori de benzină captați de sistemul 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină din cantitatea de 
vapori de benzină care ar fi emisă în 
atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, 
măsurată la pistolul pompei de 
alimentare, iar de la 1 ianuarie 2012 și 
în jurul conductelor de aerisire, și 
exprimată ca procent;
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Or. en

Justificare

Cea mai mare cantitate de vapori de benzină este emisă în jurul pistolului pompei de 
alimentare, însă în cazul în care presiunea vaporilor din rezervorul de depozitare subteran 
depășește un anumit nivel, se deschide supapa de vid la presiunea de cracare, iar prin 
conductele de aerisire se emit vapori. În termen de trei ani trebuie stabilită o metodă pentru 
măsurarea acestor emisii din conductele de aerisire.

Amendamentul 21
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „raportul vapori/benzină” înseamnă 
raportul dintre volumul, la presiunea 
atmosferică, de vapori de benzină care 
trece prin sistemul pentru etapa a II-a de 
recuperare a vaporilor de benzină și 
volumul de benzină distribuit la pompă;

(8) „raportul volum de vapori/volum de 
benzină” înseamnă raportul dintre 
volumul, la presiunea atmosferică, de 
vapori de benzină care trece prin sistemul 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină și volumul de benzină 
distribuit simultan la pompă;

Or. pl

Justificare

Termenul „raportul vapori/benzină” este greu de înțeles. Modificarea are ca scop definirea 
mai exactă și mai clară a acestei noțiuni.

Amendamentul 22
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină nouă este echipată cu un 

(1) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină nouă este echipată cu un 
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sistem pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină în cazul în care 
cantitatea de benzină descărcată, efectivă 
sau prevăzută, este mai mare de 500 m3 pe 
an. Cu toate acestea, toate stațiile de 
benzină noi situate sub spații cu destinația 
permanentă de locuințe sau de lucru se 
echipează cu un sistem pentru etapa a II-a 
de recuperare a vaporilor de benzină 
indiferent de cantitatea de benzină 
descărcată, efectivă sau prevăzută.

sistem pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină în cazul în care 
cantitatea de benzină descărcată, efectivă 
sau prevăzută, este mai mare de 100 m3 pe 
an. 

Pentru stațiile de benzină cu o cantitate de 
benzină descărcată mai mică de 
500 m3/an, statele membre pot acorda o 
derogare de la cerințele primului 
paragraf, cu condiția ca stația de benzină 
să fie amplasată într-o zonă geografică 
sau într-o locație în care este improbabil 
ca emisiile de vapori să contribuie într-un 
mod semnificativ la problemele de mediu 
sau de sănătate.
Statele membre transmit Comisiei detaliile 
referitoare la zonele în care intenționează 
să acorde o astfel de derogare, iar ulterior 
îi notifică orice modificări aduse acestor 
zone.
Cu toate acestea, toate stațiile de benzină 
noi situate sub spații cu destinația 
permanentă de locuințe sau de lucru se 
echipează cu un sistem pentru etapa a II-a 
de recuperare a vaporilor de benzină 
indiferent de cantitatea de benzină 
descărcată, efectivă sau prevăzută.

Or. en

Justificare

Prin această modificare se urmărește armonizarea cu Directiva 94/63/CE privind etapa I de 
recuperare a vaporilor de benzină, care se aplică stațiilor cu o cantitate de benzină 
descărcată mai mare de 100m³/an, permițând însă statelor membre să acorde derogări 
stațiilor cu o cantitate de benzină descărcată mai mică de 500m³/an, cu condiția ca aceste 
derogări să nu aibă un impact asupra sănătății sau a mediului. Multe state membre aplică 
deja controalele aferente etapei a II-a tuturor stațiilor de benzină, indiferent de cantitatea 
descărcată, iar aceste eforturi nu ar trebui descurajate. 
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Amendamentul 23
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de 500 m3

pe an, care este supusă unei renovări 
majore se echipează cu ocazia acestei 
renovări cu un sistem pentru etapa a II-a de 
recuperare a vaporilor de benzină.

(2) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de 100 m3

pe an, care face obiectul unei renovări 
substanțiale se echipează cu ocazia acestei 
renovări cu un sistem pentru etapa a II-a de 
recuperare a vaporilor de benzină, chiar 
dacă beneficiază de o derogare prevăzută 
la alineatul (1). Cu toate acestea, toate 
stațiile de benzină integrate într-o clădire 
care adăpostește locuințe sau birouri 
permanente și care fac obiectul unei 
renovări substanțiale trebuie dotate cu un 
sistem pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină în momentul 
renovării, indiferent de cantitatea de 
benzină descărcată, efectivă sau 
prevăzută.

Or. en

Justificare

 Prin această modificare se urmărește armonizarea cu Directiva 94/63/CE privind etapa I de 
recuperare a vaporilor de benzină, care se aplică stațiilor cu o cantitate de benzină 
descărcată mai mare de 100m³/an, permițând însă statelor membre să acorde derogări 
stațiilor cu o cantitate de benzină descărcată mai mică de 500m³/an, cu condiția ca aceste 
derogări să nu aibă un impact asupra sănătății sau a mediului. Multe state membre aplică 
deja controalele aferente etapei a II-a tuturor stațiilor de benzină, indiferent de cantitatea 
descărcată, iar aceste eforturi nu ar trebui descurajate. 
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Amendamentul 24
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de
3 000 m³ pe an, se echipează cu un sistem 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină până cel târziu la
31 decembrie 2020.

(3) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de 500 m³
pe an, se echipează cu un sistem pentru 
etapa a II-a de recuperare a vaporilor de 
benzină până cel târziu la 31 decembrie 
2015 sau, dacă această dată este mai 
îndepărtată, la cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

60% din benzina comercializată în Uniunea Europeană se vinde la stații de benzină cu o 
cantitate descărcată mai mică de 3 000 m³.  Reducerea pragului la 500 m3 ar însemna că 
90% din benzina furnizată în Uniunea Europeană s-ar vinde de la stații dotate cu sisteme 
pentru etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină. Acest fapt ar avea drept consecință 
reducerea considerabilă a emisiilor totale de COV și limitarea poluării transfrontaliere cu 
ozon. În unele state membre, o perioadă de cinci ani pentru instalarea sistemelor pentru 
etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină s-a dovedit deja suficientă și, prin urmare, 
un astfel de termen ar trebui considerat realist.

Amendamentul 25
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de 3 000 
m3 pe an, se echipează cu un sistem pentru 
etapa a II-a de recuperare a vaporilor de 
benzină până cel târziu la 

(3) Statele membre se asigură că orice 
stație de benzină existentă, cu o cantitate 
de benzină descărcată mai mare de 3 000 
m3 pe an, se echipează cu un sistem pentru 
etapa a II-a de recuperare a vaporilor de 
benzină până cel târziu la 
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31 decembrie 2020. 31 decembrie 2018.

Or. nl

Amendamentul 26
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare, alineatele (1) - (3) nu 
se aplică stațiilor de benzină asociate cu 
construcția și furnizarea de autoturisme 
noi.

Or. en

Justificare

Definiția propusă include primul plin al rezervorului de benzină efectuat de constructorii de 
automobile. Întrucât aceste rezervoare sunt noi și încă nu au conținut benzină, din interiorul 
acestora nu se elimină vapori și, prin urmare, instalarea echipamentelor de reducere a 
vaporilor, care presupune costuri suplimentare considerabile, nu ar contribui la reducerea 
emisiilor de COV. Alte stații care nu vând efectiv benzină se vor încadra în limitele 
volumetrice propuse și astfel nu vor fi afectate de prezentul act legislativ.

Amendamentul 27
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că eficiența 
de captare a hidrocarburilor a unui sistem 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină este mai mare sau 
egală cu 85 %.

(1) Statele membre se asigură că eficiența 
de captare a hidrocarburilor a unui sistem 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină este mai mare sau 
egală cu 90 %.

Or. en
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Amendamentul 28
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul sistemelor pentru etapa a II-a 
de recuperare a vaporilor de benzină care 
transferă vaporii de benzină recuperați într-
un rezervor de depozitare subteran al stației 
de benzină, raportul vapori/benzină este 
mai mare sau egal cu 0,95 dar mai mic sau 
egal cu 1,05.

(2) În cazul sistemelor pentru etapa a II-a 
de recuperare a vaporilor de benzină care 
transferă vaporii de benzină recuperați într-
un rezervor de depozitare subteran al stației 
de benzină, raportul volum de 
vapori/volum de benzină este mai mare 
sau egal cu 0,95 dar mai mic sau egal cu 
1,05. 

Or. pl

Justificare

Termenul inițial, „raportul vapori/benzină”, îngreunează înțelegerea acestui paragraf. 
Trebuie clarificat că acest raport se referă la relația numerică dintre volumul de vapori de 
benzină eliberați în timpul procesului de umplere a rezervorului și volumul de benzină 
introdusă în rezervor.

Amendamentul 29
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că eficiența 
de captare a hidrocarburilor este testată cel 
puțin o dată pe an.

(1) Statele membre se asigură că eficiența 
de captare a hidrocarburilor este testată cel 
puțin o dată la doi ani.

Or. en

Justificare

Este suficientă testarea bienală a eficienței sistemului de recuperare a vaporilor. Testarea 
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anuală a acestuia ar însemna o povară administrativă inutilă pentru operatorii de stații de 
benzină.

Amendamentul 30
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care a fost instalat un sistem 
automat de monitorizare, statele membre se 
asigură că eficiența de captare a 
hidrocarburilor este testată cel puțin o dată 
la trei ani. Sistemul automat de 
monitorizare detectează automat 
deficiențele de funcționare ale sistemului 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină și deficiențele proprii, 
le indică operatorului stației de benzină și 
întrerupe automat fluxul de benzină la 
pompa care prezintă defecțiuni dacă 
acestea nu sunt remediate în termen de 7 
zile.

(2) În cazul în care a fost instalat un sistem 
automat de monitorizare, statele membre se 
asigură că eficiența de captare a 
hidrocarburilor este testată cel puțin o dată 
la cinci ani. Sistemul automat de 
monitorizare detectează automat 
deficiențele de funcționare ale sistemului 
pentru etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină și deficiențele proprii, 
le indică operatorului stației de benzină și 
întrerupe automat fluxul de benzină la 
pompa care prezintă defecțiuni dacă 
acestea nu sunt remediate în termen de 7 
zile.

Or. en

Justificare

În cazul în care un operator de stație de benzină utilizează un sistem automat de 
monitorizare, a cărui instalare și întreținere este mai costisitoare, este suficient ca sistemul 
pentru etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină să fie testat o dată la cinci ani. 
Mecanismul propus de întrerupere a fluxului oferă oricum o protecție eficientă împotriva 
emisiilor excesive de vapori de benzină. 


