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Alteração 19
Dimitrios Papadimoulis

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Gasolina», o definido no n.º 1 do 
artigo 2.º da Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1;

1. «Gasolina», o definido no nº. 2, alínea 
a) da Directiva 1994/63/CEE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1;

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

Or. en

Justificação

A definição tem de ser igual à da directiva relativa à fase I da recuperação de vapores de 
gasolina. Como os dois instrumentos jurídicos serão aplicáveis simultaneamente à mesma 
estação de serviço, é importante haver coerência na abordagem jurídica.

Alteração 20
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Eficiência de captação de 
hidrocarbonetos», a fracção, expressa em 
percentagem, que os vapores de gasolina 
captados pelo sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina 
representam em relação à quantidade de 
vapores de gasolina que seria emitida para 
a atmosfera na falta desse sistema;

7. «Eficiência de captação de 
hidrocarbonetos», a fracção, expressa em 
percentagem, que os vapores de gasolina 
captados pelo sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina 
representam em relação à quantidade de 
vapores de gasolina que seria emitida para 
a atmosfera medida em torno da pistola de 
abastecimento de gasolina e, de 1 de 
Janeiro de 2012 em diante, também em 
torno dos condutos de ventilação na falta 
desse sistema;

Or. en
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Justificação

A maior parte dos vapores de gasolina é emitida em torno da pistola de abastecimento de 
gasolina mas numa situação em que a pressão dos vapores no reservatório subterrâneo
aumente acima dum certo nível, a válvula de depressão abre na pressão de abertura e os 
condutos de ventilação emitem vapores. É imperativo desenvolver uma metodologia para
medir estas emissões de ventilação no prazo de 3 anos.

Alteração 21
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Razão vapor/gasolina», a razão entre o 
volume de vapores de gasolina, à pressão 
atmosférica, que passa pelo sistema 
«fase II» de recuperação de vapores de 
gasolina e o volume de gasolina fornecido 
pela bomba no reabastecimento;

8. «Razão entre o volume de vapores de 
gasolina e o volume de gasolina», a razão 
entre o volume de vapores de gasolina, à 
pressão atmosférica, que passa pelo 
sistema «fase II» de recuperação de 
vapores de gasolina e o volume de gasolina 
fornecido simultaneamente pela bomba no 
reabastecimento;

Or. pl

Justificação

A formulação “razão vapor/gasolina” é de compreensão difícil. A alteração visa especificar 
e esclarecer a definição deste conceito.

Alteração 22
Satu Hassi

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço novas cujo 
caudal efectivo ou previsto exceda 500 m3

por ano estejam equipadas com um sistema 

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço novas cujo 
caudal efectivo ou previsto exceda 100 m3

por ano estejam equipadas com um sistema 
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«fase II» de recuperação de vapores de 
gasolina. Todavia, independentemente do 
caudal efectivo ou previsto, todas as 
estações de serviço novas que se situem 
por debaixo de espaços habitacionais ou de 
locais de trabalho permanentes têm de estar 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina.

«fase II» de recuperação de vapores de 
gasolina.

No caso das estações de serviço com um 
caudal anual inferior a 500 m3/ano, os 
Estados-membros podem conceder uma 
derrogação aos requisitos do primeiro 
parágrafo quando a estação de serviço
estiver situada numa área geográfica ou
num local onde é improvável que as
emissões de vapores contribuam
significativamente para problemas
ambientais ou sanitários.
Os Estados-membros informam a
Comissão sobre os pormenores das áreas
dentro das quais tencionam conceder tais 
derrogações e posteriormente sobre 
quaisquer alterações a essas áreas.
Todavia, independentemente do caudal 
efectivo ou previsto, todas as estações de 
serviço novas que se situem por debaixo de 
espaços habitacionais ou de locais de 
trabalho permanentes têm de estar 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina.

Or. en

Justificação

Harmonização com a Directiva 94/63/CEE (fase I de COV) - aplicável às estações de serviço 
com um caudal anual inferior a 100 m3/ano - mas autoriza os Estados-Membros a conceder 
uma derrogação às estações de serviço com um caudal anual inferior a 500 m3/ano se não 
houver impactos ambientais ou sanitários. Muitos Estados-Membros já aplicam os controlos 
da fase II a todas as estações de serviço independentemente do caudal e os seus esforços não 
devem ser desencorajados. 
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Alteração 23
Satu Hassi

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço existentes, de 
caudal superior a 500 m3 por ano, que 
sofram uma renovação importante sejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina quando 
dessa renovação. 

2. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço existentes, de 
caudal superior a 100 m3 por ano, que 
sofram uma renovação importante sejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina quando 
dessa renovação, não obstante qualquer 
derrogação prevista no n.º 1. Porém, todas 
as estações de serviço novas que se situem 
por debaixo de espaços habitacionais ou 
de locais de trabalho permanentes que 
sofram uma renovação importante têm de 
estar equipadas com um sistema «fase II» 
de recuperação de vapores de gasolina
aquando da renovação, 
independentemente do seu caudal actual 
ou pretendido.

Or. en

Justificação

Harmonização com a Directiva 94/63/CEE (fase I de COV) - aplicável às estações de serviço 
com um caudal anual inferior a 100 m3/ano - mas autoriza os Estados-Membros a conceder 
uma derrogação às estações de serviço com um caudal anual inferior a 500 m3/ano se não 
houver impactos ambientais ou sanitários. Muitos Estados-Membros já aplicam os controlos 
da fase II a todas as estações de serviço independentemente do caudal e os seus esforços não 
devem ser desencorajados.

Alteração 24
Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que 3. Os Estados-Membros garantirão que 
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todas as estações de serviço existentes cujo 
caudal exceda 3000 m3 por ano estejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina o mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2020.

todas as estações de serviço existentes cujo 
caudal exceda 500 m3 por ano estejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina o mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2015 ou - se 
esta data for posterior - 5 anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

60% da gasolina vendida na UE é fornecida por estações de serviço com um caudal anual 
inferior a 3000 m3. Reduzir o limiar para 500 m3 significa que 90% da gasolina fornecida na 
UE será fornecida por estações de serviço com sistemas de recuperação de vapores da fase 
II. Isto resultará numa redução considerável do total das emissões de COV e, dessa forma, na 
redução da poluição por ozono transfronteiriça. Em alguns Estados-Membros um período de 
5 anos para a instalação dos sistemas de recuperação de vapores da fase II já se revelou 
suficiente e deve ser considerado como um prazo realista.

Alteração 25
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço existentes cujo 
caudal exceda 3000 m3 por ano estejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina o mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2020.

3. Os Estados-Membros garantirão que 
todas as estações de serviço existentes cujo 
caudal exceda 3000 m3 por ano estejam 
equipadas com um sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina o mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2018.

Or. nl
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Alteração 26
Martin Callanan

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A título de derrogação, os n.ºs 1 a 3 
não se aplicam às estações de serviço 
relacionadas com o fabrico e entrega de 
automóveis de passageiros novos.

Or. en

Justificação

A definição proposta inclui os fabricantes de automóveis no primeiro enchimento dos 
depósitos de combustível. Como estes depósitos são novos e nunca tiveram gasolina antes, 
não haverá deslocação de vapores; por isso, os custos adicionais significativos do 
equipamento de recuperação de vapores não reduziriam em nada as emissões de COV. 
Outras instalações não retalhistas serão abrangidas pelos limites volumétricos propostos e 
assim não serão afectadas pela legislação.

Alteração 27
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
eficiência de captação de hidrocarbonetos 
dos sistemas de recuperação de vapores de 
gasolina seja igual ou superior a 85%.

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
eficiência de captação de hidrocarbonetos 
dos sistemas de recuperação de vapores de 
gasolina seja igual ou superior a 90%.

Or. en
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Alteração 28
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos sistemas «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina em que 
os vapores de gasolina recuperados sejam 
transferidos para um reservatório 
subterrâneo na estação de serviço, a razão 
vapor/gasolina deve ser igual ou superior a 
0,95 e inferior ou igual a 1,05.

2. No caso dos sistemas «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina em que 
os vapores de gasolina recuperados sejam 
transferidos para um reservatório 
subterrâneo na estação de serviço, a razão 
entre o volume de vapores de gasolina e o 
volume de gasolina deve ser igual ou 
superior a 0,95 e inferior ou igual a 1,05.

Or. pl

Justificação

A formulação original “razão vapor/gasolina” torna este excerto de compreensão difícil. É 
preciso esclarecer que se trata da relação numérica entre o volume de vapores de gasolina
libertados durante o abastecimento do veículo e o volume de gasolina inserida no depósito no 
de combustível.

Alteração 29
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
eficiência da captação de hidrocarbonetos 
seja comprovada pelo menos anualmente.

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
eficiência da captação de hidrocarbonetos 
seja comprovada pelo menos a cada 2 
anos.

Or. en

Justificação

Testar a eficiência do sistema de recuperação de vapores de gasolina a cada 2 anos é
suficiente. Um teste anual implicaria um encargo administrativo desnecessário para os 
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operadores das estações de serviço.

Alteração 30
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso esteja instalado um sistema 
automático de monitorização, os 
Estados-Membros garantirão que a 
eficiência da captação de hidrocarbonetos 
seja comprovada pelo menos trienalmente. 
O sistema automático de monitorização 
deve detectar automaticamente as 
deficiências de funcionamento do sistema 
«fase II» de recuperação de vapores de 
gasolina e do próprio sistema de 
monitorização, assinalar essas deficiências 
ao operador da estação de serviço e, se a 
deficiência não for corrigida no prazo de 
sete dias, cortar automaticamente o fluxo 
de gasolina proveniente da bomba de 
reabastecimento deficiente.

2. Caso esteja instalado um sistema 
automático de monitorização, os 
Estados-Membros garantirão que a 
eficiência da captação de hidrocarbonetos 
seja comprovada pelo menos a cada 5 
anos. O sistema automático de 
monitorização deve detectar 
automaticamente as deficiências de 
funcionamento do sistema «fase II» de 
recuperação de vapores de gasolina e do 
próprio sistema de monitorização, assinalar 
essas deficiências ao operador da estação 
de serviço e, se a deficiência não for 
corrigida no prazo de sete dias, cortar 
automaticamente o fluxo de gasolina 
proveniente da bomba de reabastecimento 
deficiente.

Or. en

Justificação

Se o operador da estação de serviço usar um sistema automático de monitorização - cuja 
instalação e manutenção é mais dispendiosa - é suficiente efectuar o teste do sistema de
recuperação de vapores de gasolina da fase II a cada 5 anos. De qualquer modo, o 
mecanismo proposto para cortar o fluxo proporciona uma salvaguarda muito forte para 
evitar emissões de vapores de gasolina indevidas.


