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Dokument li jakkumpanja

IL-PROPOSTA MILL-KUMMISSJONI
LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL
għal proposta għal-direttiva għat-II stadju ta' rkupru tal-fwar tal-petrol waqt ilforniment tal-karburant lill-karozzi fl-istazzjonijiet ta' servizz
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SOMMARJU EŻEKUTTIV
Din il-valutazzjoni tal-impatt takkumpanja proposta leġiżlattiva li l-għan tagħha hu l-irkupru
tal-fwar tal-petrol li joħroġ fl-atmosfera waqt il-forniment tal-karburant tal-karozzi talpassiġġieri fl-istazzjonijiet ta' servizzi (it-II Stadju ta' Rkupru tal-Fwar tal-Petrol jew PVR).
Dawn l-emissjonijiet jikkontribwixxu għal problemi lokali u reġjonali fil-kwalità tal-arja (ilbenżin u l-ożonuu) li għalihom hemm standards u għanijiet Komunitarji dwar il-kwalità talarja. L-ożonu fil-livell tal-art huwa sustanza li tniġġes li taqsam il-fruntieri nazzjonali u huwa
wkoll it-tielet gass serra l-iktar importanti. Il-benżin huwa karċinoġen uman mingħajr limitu
sigur magħruf.
Il-problemi ta' tniġġis tal-arja b'dimensjoni transkonfinali bħalma hu l-ożonu għandhom jiġu
trattati kollettivament mill-Istati Membri lkoll sabiex l-azzjoni tkun effettiva. L-għan talkwalità tal-arja għall-ożonu fil-livell tal-art li hemm fil-liġi Komunitarja jiġi misbuq filwisgħa u dan jista' jippersisti minkejja it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet prekursuri talożonu fid-Direttiva 2001/81/KE dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti
inkwinanti atmosferiċi u l-għanijiet tal-Istrateġija Tematika fuq it-Tniġġis tal-Arja.
Il-proposta ġiet imħejjija wara dawn l-impenji tal-Kummissjoni:
– l-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja1.
– il-proposta tal-Kumissjoni biex temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità talkarburanti tal-petrol u tad-diżil2 li l-għan tagħha huwa li tiffaċilita użu akbar talbijokarburanti (b'mod partikulari l-bijoetanol) billi jkun hemm laxkar tar-rekwiżiti għallpressjoni tal-fwar tal-petrol. Id-Direttiva fuq il-kwalità tal-karburant hija bbażata fuq lArtikolu 95 tat-Trattat u l-ispeċifikazzjonijiet tagħha japplikaw indaqs fl-UE kollha. IlKummissjoni għarfet li kwalunkwe laxkar tal-limiti tal-pressjoni tal-fwar jista' jwassal għal
emissjonijiet ta' komposti volatili organiċi akbar mill-forniment tal-karburant u lemissjonijiet li jevaporaw minn sistemi tal-karburant tal-vetturi anke f'pajjiżi fejn it-II
Stadju ta' rkupru tal-fwar tal-petrol huwa diġà implimentat. Bħala tali, l-Kummissjoni
indikat li l-irkupru tal-fwar tal-petrol waqt il-forniment tal-karburant tal-karozzi se jiġi
propost biex jikkumpensa għall-emissjonijiet tal-komposti volatili organiċi li żdiedu fl-UE
kollha.
– dikjarazzjoni li takkumpanja l-addozzjoni mat-tieni qari tad-Direttiva l-ġdida fuq il-kwalità
tal-arja ta' barra3 fejn (i) il-Kummissjoni għarfet l-importanza li titratta t-tniġġis tal-arja
mis-sors sabiex ittejjeb il-kwalità tal-arja, u (ii) issenjalat bosta miżuri Komunitarji ġodda
bbażati fuq is-sors inkluż l-irkupru tal-fwar tal-petrol fl-istazzjonijiet tas-servizz.
L-analiżi tal-impatti tistrieħ fuq l-informazzjoni minn żewġ rapporti separati ta' konsultazzjoni
minn ENTEC u COWI4 kif ukoll valutazzjonijiet tal-impatt regolatorji riċenti li
jakkumpanjaw il-miżuri nazzjonali fuq it-II Stadju ta' rkupru tal-fwar tal-petrol. Il-
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Taqsima 4.2.1.2 f'paġna 9 tal-COM(2005) 446 21.9.2005.
Taqsima 3(4) f'paġni 7 & 8 tal-COM(2007) 18 31.1.2007.
Id-Direttiva 2008/50/KE fuq il-kwalità tal-arja ta' barra u arja iktar nadifa għall-Ewropa, ĠU L 152,
11.6.2008, p. 1 – 43.
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/petrol.htm
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valutazzjoni investigat l-ispejjeż, l-effettività tal-infiq u l-benefiċċji tal-introduzzjoni talkontrolli tat-II Stadju b'mod konsistenti fl-UE kollha waqt li tkun konsistenti malleġiżlazzjoni tal-Komunità fuq l-I Stadju ta' rkupru tal-fwar tal-petrol (li tkopri l-ħżin u ddistribuzzjoni tal-petrol mit-terminals għall-istazzjonijiet ta' servizz) u tagħraf il-fatt li iktar
minn nofs l-Istati Membri diġà għandhom miżuri nazzjonali tat-II Stadju PVR implimentati.
It-II Stadju PVR huwa wkoll rekwiżit ta' protokoll internazzjonali li ffirmat il-Komunità iżda
li ma rratifikatx.
Ġew ikkunsidrati bosta alternattivi inklużi sistemi ''konvenzjonali'' għall-irkupru tal-fwar talpetrol li jaqbdu l-fwar tal-petrol li jkun qed jintilef permezz ta' pompa tal-vakum li treġġgħu
lura lejn it-tankijiet tal-ħżin taħt l-art fi stazzjonijiet ta' servizz. Fl-aħħarnett dan il-fwar
jitreġġa lura lejn ir-raffinerija taż-żejt meta t-tankijiet taħt l-art tal-istazzjon ta' servizz
infushom ikunu ġew fornuti. Sistema iktar ġdida tat-II Stadju PVR ''bil-pompa'' ġiet analizzata
wkoll. Din taqbad il-fwar li jkun qed jintilef, tkessħu u tirriċiklah direttament fid-distributur
fejn jerġa' jiġi distribwit bħala petrol likwidu. Din is-sistema li ssemmiet l-aħħar ma
tirrikjedix li t-tankjiet jew is-sistema tal-pajpijiet taħt l-art jitranġaw mill-ġdid u għalhekk
ikun hemm inqas tfixkil għall-operatur tal-istazzjon ta' servizz b'mod partikulari fejn ikun
hemm il-ħtieġa ta' retrofit (żieda ta' xi teknoloġija ġdida ma' sistema iktar qadima) mhux
skedat.
L-ispejjeż biex jiġi installat it-II Stadju ġew ikkalkulati billi tqiesu għadd ta' stazzjonijiet, iddaqs tagħhom, l-ispiża għat-tagħmir tat-II Stadju (u l-ispejjeż tal-installazzjoni tiegħu), għallħajja ekonomika tat-tagħmir u l-valur ekonomiku tal-fwar tal-petrol irkuprat minbarra t-taxxa.
Dawk l-ispejjeż direttament assoċjati mat-II Stadju PVR biss ġew ikkunsidrati (jiġifieri dawk
li jmorru lilhinn minn binja normali ġdida jew arranġament mill-ġdid u li fi kwalunkwe każ
jeħtieġ tagħmir ġdid għad-distribuzzjoni tal-karburant). Il-benefiċċji tal-emissjonijiet
imnaqqsa ġew stmati bl-użu ta' spejjeż sempliċi għad-danni għal kull tunnellata ta' fwar talpetrol li joħroġ u jiġu kkunsidrati l-impatti tal-ożonu fuq is-saħħa u fuq l-għelejjel iżda jiġu
injorati l-impatti tal-ożonu fuq l-ambjent naturali u tal-benżin fuq is-saħħa.
L-alternattivi tal-Politika li ġew meqjusa huma:
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(1)

Ma jsir xejn.

(2)

Jiġi installat l-irkupru tal-fwar waqt il-forniment tal-karburant (ORVR) fil-karozzi talpassiġġieri u fil-vetturi ħfief kummerċjali.

(3)

Jiġi installat it-tagħmir tat-II Stadju PVR
(a)

fl-istazzjonijiet ta' servizz ġodda kollha jew li ġew irranġati sostanzjalment
mill-ġdid li għandhom fluss ta' iktar minn 500 m3 ta' petrol fis-sena.

(b)

fl-istazzjonijiet ta' servizz ġodda kollha jew li ġew irranġati sostanzjalment
mill-ġdid li għandhom fluss ta' iktar minn 500 m3 ta' petrol fis-sena kif ukoll fi
stazzjonijiet ikbar (jiġifieri li għandhom eċċess ta' fluss ta' 3000 m3 fis-sena).

(c)

Alternattiva (b) flimkien ma' stazzjonijiet ta' servizz li jinsabu fi jew taħt
akkomodazzjoni residenzjali irrispettivament mid-daqs

(d)

Monitoraġġ awtomatiku tat-tagħmir kollu tat-II stadju li jillimita l-bejgħ talpetrol jekk it-tagħmir ma jaħdimx tajjeb (dan irid jiġi applikat flimkien malalternattivi kollha t'hawn fuq).
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Alternattivi (1) u (2) ġew imwarrba fi stadju bikri, waqt illu 3(c) tirrappreżenta l-alternattiva
preferuta. L-alternattiva 3(d) ġiet irriffjutata minħabba l-inċertezza fuq l-ispejjeż u l-impatt
avvers fuq l-effettività tal-infiq speċjalment għax modi oħra irħas jistgħu jkunu disponibbli
biex jiggarantixxu operazzjoni affidabbli fis-servizz tat-tagħmir tat-II Stadju PVR.
It-tabella t'hawn taħt tippreżenta sinteżi tal-ispejjeż u tal-effettività tal-infiq tal-alternattivi
varji fejn hu possibbli.
Alternattiva

Spiża
totali
€m

Emissjon
ijiet
imnaqqs
a
(tunnella
ti)

L-effettività tal-infiq
(€/tunnellata)
Minbarr
a l-petrol
irkuprat

Inkluż ilvalur blimnut talpetrol
irkuprat

Spejjeż ikkalkulati
fuq sena*
[& benefiċċji]
fl-2020
€m

179.5

12 141

1540

915

11.1 [11.5-34.0]

209.5
3a
(konvenzjonali
)

12 141

1760

1140

13.8[11.5-34.0]

3b
(mal- 317.4
pompa)

17 769

1798

1171

20.8 [16.9-49.7]

389
3b
(konvenzjonali
)

17 769

2160

1533

27.2 [16.9-49.7]

3c
(mal- Mhux
Mhux
pompa)
ikkalkulat ikkalkulat

Stmat
1500

Stmat 960

Mhux ikkalkulat

3c
Mhux
Mhux
(konvenzjonali ikkalkulat ikkalkulat
)

Stmat Stmat 1340
1890

Mhux ikkalkulat

3a (bil-pompa)

3D

Informazzjoni limitata disponibbli

a – kontrolli tat-II stadju fi stazzjonijiet ta' servizz ġodda u dawk li ġew sostanzjalment tranġati mill-ġdid
b – alternattiva (a) kif ukoll stazzjonijiet li għandhom fluss ta' petrol akbar minn 3000 m3 fis-sena sal-2020
c – alternattiva (b)kif ukoll l-istazzjonijiet kollha li jinsabu f'akkomodazzjonijiet residenzjali irrispettivament middaqs/mill-fluss
d – alternattiva (c) kif ukoll l-installazzjoni ta' tagħmir awtomatiku ta' monitoraġġ
*-jinkludu l-valur ekonomiku tal-petrol irkuprat (prezz bl-imnut)

Hemm informazzjoni limitata fuq l-għadd ta' stazzjonijiet ta' servizz li jinsabu taħt
akkomodazzjoni residenzjali u għalhekk mhuwiex possibbli tikkalkula l-ispejjeż kollha eċċ.
Madankollu, l-implikazzjonijiet tal-ispejjeż għal stazzjon ta' servizz żgħir li għandu fluss ta'
petrol ta' madwar 500 m3 ġew ikkalkulati u l-ispejjeż u l-effettività tal-infiq għal-arranġament
mill-ġdid skedat jixbħu lill-figuri medji assoċjati mal-alternattiva 3(a) u 3(b) hawn fuq.
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It-total tal-ispejjeż u l-ispejjeż ikkalkulati fuq sena fl-2020 (bejn EUR 20-30) fis-sena huma
moderati. L-effettività tal-infiq titqabbel b'mod favorevoli ma' miżuri oħra disponibbli biex
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti volatili organiċi.
Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet konċernati ewlenin biex iwieġbu direttament għal serje
ta' mistoqsijiet dwar il-possibiltà tal-introduzzjoni tat-II Stadju PVR fit-28 ta' Frar. Din listedina kienet disponibbli wkoll fuq is-sit elettroniku tal-Ewropa sabiex il-pubbliku ġenerali
ikun konsultat ukoll. Il-konsultazzjoni ġiet pubbliċizzata wkoll mill-''ENDS Daily'' fis17 ta' Marzu 2008. Kien hemm sittax-il tweġiba ġejjin minn reġjuni ta' Stati Membri, aġenziji
ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, fornituri tat-tagħmir, operaturi ta'
stazzjonijiet ta' servizz, assoċjazzjonijiet tal-industrija taż-żejt u manifatturi tal-vetturi. Sinteżi
ta' dawn it-tweġibiet hija disponibbli fuq is-sit5. It-tweġibiet koprew kwistjonijiet fuq l-impatti
tal-fwar tal-petrol fuq is-saħħa, l-effikaċja tat-tagħmir tat-II Stadju, il-merti tat-tagħmir
awtomatiku għall-monitoraġġ u l-effettività tal-infiq tal-alternattivi varji biex jiġi installat ittagħmir tat-II stadju PVR. Dawn it-tweġibiet tqiesu direttament fl-abbozzar tal-elementi
ewlenin tal-proposta mehmuża b'mod partikulari f'relazzjoni mal-istazzjonijiet ta' servizz taħt
akkomodazzjoni residenzjali, il-limitu l-iktar baxx għall-istazzjonijiet ta' servizz affettwati u lmonitoraġġ awtomatiku tal-prestazzjoni tat-tagħmir fis-servizz.
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