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Изменение 20
Alyn Smith

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Като се спазва принципът на енергийна солидарност на конфедеративна основа, 
никоя държава-членка не следва при никакви обстоятелства да бъде принудена да се 
откаже от собствените си нефтени ресурси, и по-специално в резултат чрез решение 
на орган, който не е изборен, без нейното пълно и предварително дадено съгласие.
Изменение 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Увеличаващата се концентрация на 
производството, намаляването на 
нефтените резерви и увеличаването на 
световното потребление на 
нефтопродукти увеличават рисковете, 
свързани с безпрепятственото 
снабдяване.

(2) Увеличаващата се концентрация на 
производството, намаляването на 
конвенционалните нефтени резерви и 
увеличаването на световното 
потребление на нефтопродукти 
увеличават рисковете, свързани с 
прекъсване на доставките.

Or. de

Обосновка

През 2007 и 2008 г. се наблюдаваше лек спад на конвенционалните нефтени резерви, 
тенденция, която се очаква да продължава през 2009 г., което ще бъде свързано със 
спада на цените за суров нефт. Нефтените резерви зависят между другото и от 
цените на нефта. Неконвенционалните резерви от друга страна едва сега бавно се 
разработват. Технически правилният израз е прекъсване на доставките.
Изменение 22
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Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Заедно с мерките за създаване на 
благоприятен климат за инвестиции 
за извършване на проучвания и 
експлоатация на нефтените резерви в 
и извън Европейския съюз, които са 
от жизненоважно значение за 
осигуряване на дългосрочното 
снабдяване с нефт, наличието на 
нефтени запаси представлява 
утвърден метод за компенсиране на 
краткосрочни прекъсвания на 
доставките.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се прави разлика между осигуряване на снабдяването в дългосрочен 
план и преодоляване на краткосрочни прекъсвания на доставките. Директивата е 
насочена само към последното.

Изменение 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Наличието на собствено 
нефтопроизводство би спомогнало за 
сигурността на снабдяването, паради 
което е основателно държавите 
нефтопроизводителки да поддържат по-
малки количества запаси в сравнение с 
останалите държави-членки. Подобно 
изключение не може обаче да поражда 
съществена промяна на задължението 
по отношение на запасите спрямо 
произтичащото по силата на Директива 
2006/67/ЕО. Задължението по 

(6) Наличието на собствено 
нефтопроизводство би спомогнало за 
сигурността на снабдяването, паради 
което е основателно държавите 
нефтопроизводителки да поддържат по-
малки количества запаси в сравнение с 
останалите държави-членки. Подобно 
изключение не може обаче да поражда 
съществена промяна на задължението 
по отношение на запасите спрямо 
произтичащото по силата на Директива 
2006/67/ЕО. Задължението по 
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отношение на запасите за някои
държави-членки, следователно, следва 
да бъде определено в зависимост не от 
вноса на нефт, а от вътрешното му 
потребление.

отношение на запасите за държавите-
членки, следователно, следва да бъде 
определено в зависимост не от вноса на 
нефт, а от вътрешното му потребление.

Or. de

Обосновка

Директивата следва да се прилага еднакво за всички държави-членки

Изменение 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г. 
посочват нарастващата и все по-спешна 
необходимост от европейска 
интегрирана енергийна политика, която 
да съчетава прилаганите на общностно 
равнище мерки с тези на национално 
равнище. Следователно е много важно 
да се постигне сближаване между 
прилаганите в отделните държави-
членки механизми за управление на 
запасите.

(7) В заключенията на 
председателството на Европейския 
съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г. 
посочват нарастващата и все по-спешна 
необходимост от европейска 
интегрирана енергийна политика, която 
да съчетава прилаганите на общностно 
равнище мерки с тези на национално 
равнище. Следователно е много важно 
да се осигури взаимна съвместимост 
между различните, прилагани в 
отделните държави-членки механизми 
за управление на запасите.

Or. de

Обосновка

Целта на законодателството на ЕС следва да бъде преди всичко осигуряването на 
съвместимост, а не пълното уеднаквяване. Все още важи принципът, че Европа 
трябва да е единна в многообразието си.
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Изменение 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Достъпността на нефтените запаси и 
запазването на енергийния модел са 
ключови елементи на обществената
сигурност на държавите-членки и 
Общността. Наличието в Общността 
на централни органи и служби за 
управление на запасите улеснява 
постигането на посочените цели. С 
оглед да се позволи на отделните 
заинтересовани държави-членки да 
използват по най-подходящ начин 
националното си право за определяне 
на устава на централната си 
структура за управление на запасите 
при същевременното намаляване на 
финансовата тежест за крайните 
потребители, свързана с тези 
дейности по управление, е 
достатъчно, в условията на 
възможност нефтените запаси да 
бъдат съхранявани навсякъде на 
територията на Общността от 
всеки централен орган или служба, 
създадени за тази цел, да бъде 
забранена стопанската цел.

(8) Достъпността на нефтените запаси и 
запазването на енергийния модел са 
ключови елементи на обществената 
сигурност на държавите-членки и 
Общността.

Or. de

Обосновка

Задачата на Комисията не е да поддържа определен метод, още по-малко да 
насърчава централизма, който би бил в противоречие с принципа на субсидиарност. 
Все още важи принципът, че Европа трябва да е единна в многообразието си.
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Изменение 26
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Достъпността на нефтените запаси и 
запазването на енергийния модел са 
ключови елементи на обществената 
сигурност на държавите-членки и 
Общността. Наличието в Общността на 
централни органи и служби за 
управление на запасите улеснява 
постигането на посочените цели. С 
оглед да се позволи на отделните 
заинтересовани държави-членки да 
използват по най-подходящ начин 
националното си право за определяне на 
устава на централната си структура за 
управление на запасите при 
същевременното намаляване на 
финансовата тежест за крайните 
потребители, свързана с тези дейности 
по управление, е достатъчно, в 
условията на възможност нефтените 
запаси да бъдат съхранявани навсякъде 
на територията на Общността от всеки 
централен орган или служба, създадени 
за тази цел, да бъде забранена 
стопанската цел.

(8) Достъпността на нефтените запаси и 
запазването на енергийния модел са 
ключови елементи на обществената 
сигурност на държавите-членки и 
Общността. Наличието в Общността на 
централни органи и служби за 
управление на запасите улеснява 
постигането на посочените цели. С 
оглед да се позволи на отделните 
заинтересовани държави-членки да 
използват по най-подходящ начин 
националното си право за определяне на 
устава на централната си структура за 
управление на запасите и условията, 
при които те възлагат управлението 
на запасите на други държави-членки 
или други структури за управление на 
запасите, при същевременното 
намаляване на финансовата тежест за 
крайните потребители, свързана с тези 
дейности по управление, е достатъчно, в 
условията на възможност нефтените 
запаси да бъдат съхранявани навсякъде 
на територията на Общността от всеки 
централен орган или служба, създадени 
за тази цел, да бъде забранена 
стопанската цел.

Or. en

Обосновка

Географското разпределение на запасите оказва голямо въздействие върху 
сигурността на доставките на държавите-членки, както и върху скоростта и 
ефективността на действията, предприети в случай на прекъсване на доставките. 
Държавите-членки следва да запазят влиянието си при вземане на решения относно 
разпределението на тези запаси.
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Изменение 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Предвид целите на общностното 
законодателство по отношение на 
нефтените запаси, евентуалните 
тревоги на някои държави-членки във 
връзка със сигурността и желанието 
за увеличена стриктност и 
прозрачност на механизмите на 
солидарност между държавите-
членки, е необходимо ограничаването 
на полето на действие на 
функциониращите без посредници 
централни структури в рамките на 
съответните национални граници.

заличава се

Or. de

Обосновка

Няма причина Комисията да ограничава възможността за въвеждане на по-голяма 
гъвкавост по отношение на задължението за поддържане на запаси, като 
същевременно отново насърчава „централните структури“.

Изменение 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За целите на прилагането на 
политиките при извънредни 
обстоятелства, сближаването на
националните механизми за управление 
на запасите и осигуряването на по-
добро проследяване на равнището на 
запасите, особено в случай на криза, е 
необходимо държавите-членки и 
Комисията да разполагат със средства 
за засилен контрол върху тези запаси.

(12) За целите на прилагането на 
политиките при извънредни 
обстоятелства, осигуряването на 
съвместимост между националните 
механизми за управление на запасите и 
осигуряването на по-добро 
проследяване на равнището на запасите, 
особено в случай на криза, е 
необходимо държавите-членки да 
разполагат със средства за засилен 
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контрол върху тези запаси.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се изясни още веднъж, че целта не е да се постигне уеднаквяване, а 
да се осигури съвместимост. Освен това надзорът следва да се извършва не от 
Общността, той попада в правомощията на държавите-членки.

Изменение 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Принадлежността на 
значителна част от тези запаси на 
дадени държави-членки или на 
централни структури, създадени от 
националните власти, би позволило 
да се засили степента на контрол, 
както и прозрачността поне по 
отношение на тази част от 
запасите.

заличава се

Or. de

Обосновка

Приемайки директива, Общността не бива да навлиза в сферата на правомощията на 
държавите-членки, що се отнася до изпълняването на задълженията им – това 
съображение обаче е насочено точно към това. По тази причина и поради липсата на 
емпирична основа, съображението следва да бъде заличено.

Изменение 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За целите на засилването на 
сигурността на доставките в Общността, 

(14) За целите на засилването на 
сигурността на доставките в Общността, 



PE420.120v01-00 10/36 AM\768327BG.doc

BG

придобитите запаси, собственост на 
държавите-членки или централните 
структури, наречени „целеви запаси”, 
създадени вследствие на взети от 
държавите-членки решения, следва да 
съответстват на реалните нужди в 
случай на криза. Необходимо е също 
така те да се ползват със собствен 
правен статус, осигуряващ безусловната 
им достъпност в случай на криза. С 
оглед на това, съответните държави-
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за безусловното
гарантиране на посочените запаси 
срещу каквито и да са действия на 
принудително изпълнение.

достъпните запаси следва, в 
съответствие с настоящата 
директива да бъдат достатъчни за 
покриване на нуждите най-малко за 
определения период. Необходимо е 
също така те да се ползват със собствен 
правен статус, осигуряващ безусловната 
им достъпност в случай на криза. С 
оглед на това, съответните държави-
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за безусловната
защита на посочените запаси срещу 
каквито и да са действия на 
принудително изпълнение.

Or. de

Обосновка

Действителните нужди в случай на криза може да се определят едва след това, а не 
предварително, тъй като те зависят от съответната криза и преди всичко от 
продължителността ѝ. От много по-голямо значение е определените запаси да бъдат 
действително на разположение. Тези количества са достатъчни за преодоляване на 
всяко възможно прекъсване на доставките, което не е на политическа основа. В 
случай на прекъсване на доставките за период от повече от 90 дни по политически 
съображения, причинената от това световна криза при всички положения ще се 
нуждае от предприемане на други мерки.

Изменение 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Определените в Директива 
2006/67/ЕО честота на отчитане на 
запасите, както и срок, в който те трябва 
да бъдат достъпни, се разминават със 
системите за управление на нефтените 
запаси, прилагани в други части на 
света. В резолюция относно 
макроикономическото въздействие от 
увеличаването на цената на енергията, 
Европейският парламент изрази 

(18) Определените в Директива 
2006/67/ЕО честота на отчитане на 
запасите, както и срок, в който те трябва 
да бъдат достъпни, се разминават със 
системите за управление на нефтените 
запаси, прилагани в други части на 
света. В резолюция относно 
макроикономическото въздействие от 
увеличаването на цената на енергията, 
Европейският парламент изрази 
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поддръжката си за приемането на по-
често предоставяне на информация.

поддръжката си за приемането на по-
често предоставяне на информация. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че данните са верни и 
няма да се налага да бъдат коригирани 
в продължение на седмици и месеци, 
което понастоящем се случва 
достатъчно често в Европейския 
съюз.

Or. de

Обосновка

Опитът в други държави показа същевременно, че верността на данните е по-важна 
от ежеседмичното им оповестяване. Това означава, че приоритетите следва да се 
поставят съответно.

Изменение 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
седмично.

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
седмично, доколкото може да се 
гарантира, че в последствие ще бъдат 
необходими само минимални 
корекции..

Or. de

Обосновка

Опитът в други държави показа също така, че верността на данните е по-важна от 
ежеседмичното им оповестяване. Това означава, че приоритетите следва да се 
поставят съответно.
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Изменение 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
седмично.

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
месечно.

Or. en

Обосновка

Седмичното предоставяне на статистически справки за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на територията на държавите-членки, ще увеличи 
административната тежест.

Изменение 34
Arūnas Degutis

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
седмично.

(21) Същите цели налагат съставянето и 
съобщаването на статистически справки 
да обхваща и други типове запаси освен 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, както и да се предвиди 
тези справки да бъдат предоставяни 
месечно.

Or. en

Обосновка

Седмичните доклади могат да създадат само илюзия за контрол, но на практика това 
е много скъпо и ненужно бюрократично действие.
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Изменение 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В съобщаваните на Комисията 
справки е възможно да се съдържат 
разлики или грешки. Поради тази 
причина, наетите или упълномощените 
от службите на Комисията лица следва 
да могат да проверяват дали 
твърденията на компетентните органи 
на държавите-членки по отношение на 
запасите и документите отговарят на 
истината.

(23) В съобщаваните на Комисията 
справки е възможно да се съдържат 
разлики или грешки. Поради тази 
причина, при наличие на обосновано 
подозрение, наетите или 
упълномощените от службите на 
Комисията лица заедно с 
упълномощените надзорни органи на 
държавите-членки следва да могат да 
проверяват дали твърденията на 
компетентните органи на държавите-
членки по отношение на запасите и 
документите отговарят на истината.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки носят главната отговорност за спазването на националното 
законодателство. По тази причина Комисията следва да разполага с възможността 
да започне разследвания само при наличието на оправдано подозрение.

Изменение 36
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни от 
държавите-членки се осигурява от 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 година за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни 
и за свободното движение на тези 
данни, а защитата на физическите лица 
при обработването на лични данни от 

(25) Защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни от 
държавите-членки се осигурява от 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 година за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни 
и за свободното движение на тези 
данни, а защитата на физическите лица 
при обработването на лични данни от 



PE420.120v01-00 14/36 AM\768327BG.doc

BG

Комисията се осигурява от Регламент 
(ЕО) № 45/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 година относно защитата на 
физическите лица по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни. 
Тези актове по-специално изискват 
обработката на лични данни да бъде 
обоснована от законна цел, както и 
събраните по случайност лични 
данни да бъдат веднага изтрити.

Комисията се осигурява от Регламент 
(ЕО) № 45/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 година относно защитата на 
физическите лица по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни. 
Разпоредбите на настоящата 
директива не следва да накърняват 
разпоредбите на Директива 95/46/EО 
и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. en

Обосновка

Някои експерти (включително Европейския надзорен орган по защита на данните) 
препоръчват съображението ясно да посочва, че разпоредбите на настоящата 
директива не накърняват горепосоченото законодателство.  Последното изречение в 
действителност е излишно, тъй като основен принцип е, че личните данни не се 
съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани или 
допълнително обработени.

Изменение 37
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „значимо прекъсване на доставките” 
означава съществено и непредвидено 
намаляване на доставките на суров нефт 
и нефтопродукти за Общността или 
отделна държава-членка, независимо 
дали в резултат е било взето 
международно действащо решение за 
пускане в обращение на запасите или 
не;

ж) „значимо прекъсване на доставките” 
означава непредвидено намаляване с 
поне 30% в сравнение със средните 
стойности за предишната година на 
доставките на суров нефт и 
нефтопродукти за Общността или 
отделна държава-членка, независимо 
дали в резултат е било взето 
международно действащо решение за 
пускане в обращение на запасите или 
не;

Or. ro
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Обосновка

Съдържащото се в този член определение не е съвсем ясно и по тази причина е 
необходимо да бъдат дадени по-точни данни, като се взема предвид състоянието на 
доставките на общностно равнище, както и специфичната ситуация във всяка 
отделна държава-членка.

Изменение 38
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат всички 
подходящи законови, подзаконови или 
административни разпоредби за 
осигуряването най-късно до 31 
декември 20ХХ година на трайното 
поддържане в тяхна полза на 
територията на Общността на общо 
количество нефтени запаси, равни като 
минимално изискване на по-голямата от 
двете величини: деветдесетдневен
нетен внос или седемдесетдневно
потребление.

1. Държавите-членки приемат всички 
подходящи законови, подзаконови или 
административни разпоредби за 
осигуряването най-късно до 31 
декември 20ХХ година на трайното 
поддържане в тяхна полза на 
територията на Общността на общо 
количество нефтени запаси, равни като 
минимално изискване на по-голямата от 
двете величини: осемдесетдневен нетен 
внос или шестдесетдневно
потребление.

Or. ro

Обосновка

За държавите, произвеждащи нефт, правилото за 70 дни би означавало завишаване 
на съществуващите запаси от 67,5 на 77,78 дни. Такова завишаване би било свързано 
със значително по-високи разходи.

Изменение 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват без 
прекъсване физическия достъп до и 
наличността на запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси по 

1. Държавите-членки осигуряват без 
прекъсване физическия достъп до и 
наличността на запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси по 
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смисъла на член 9, които се намират на 
тяхна територия. Те определят 
условията за установяване, отчитане и 
контрол на посочените запаси така, че 
във всеки момент да е възможно те да 
бъдат проверени. Отделно се отчитат 
запасите за извънредни обстоятелства и 
целевите запаси, които са част от 
запасите, съхранявани от 
икономическите оператори, или които 
са смесени с такива запаси.

смисъла на член 9, които се намират на 
тяхна територия. Те определят 
условията за установяване, отчитане и 
контрол на посочените запаси така, че 
във всеки момент да е възможно те да 
бъдат проверени. Тези условия се 
определят след предварително 
съгласуване с Комисията. Отделно се 
отчитат запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси, които 
са част от запасите, съхранявани от 
стопанските субекти, или които са 
смесени с такива запаси.

Or. en

Обосновка

Предварителното съгласуване на правилата на отчетност би довело до сближаване 
на методиката на различните държави-членки, което би улеснило упражняването на 
последващия контрол.

Изменение 40
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка изготвя 
подробен и постоянно актуализируем
инвентар за всички запаси за 
извънредни обстоятелства, поддържани 
за нея, и които не съставляват целеви 
запаси по смисъла на член 9. В този 
инвентар се съдържат всички сведения, 
позволяващи ясното определяне на 
местоположението на въпросните 
запаси, както и на количествата, 
собственика и точния им състав по 
категории, както са определени в 
приложение В, точка 3.1., параграф 1 от 
Регламент № ******** на Европейския 
парламент и на Съвета от ******** 
относно статистическата информация по 
отношение на енергетиката.

1. Всяка държава-членка изготвя и 
месечно актуализира подробен
инвентар за всички запаси за 
извънредни обстоятелства, поддържани 
за нея, и които не съставляват целеви 
запаси по смисъла на член 9. В този 
инвентар се съдържат по-конкретно
сведения относно депото, 
рафинерията или съоръжението за 
съхранение, където се намират 
въпросните запаси, както и 
количествата, собственика и точния им 
състав по категории, както са 
определени в приложение В, точка 3.1., 
параграф 1 от Регламент № ******** на 
Европейския парламент и на Съвета от 
******** относно статистическата 
информация по отношение на 
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енергетиката.

Or. en

Обосновка

Опитът на държавите-членки показа, че месечните доклади и определянето на 
местоположението на равнище съоръжения са достатъчни за целите на контрола и 
прозрачността.

Изменение 41
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответната държава-членка предоставя 
на Комисията копие от инвентара на 
запасите, налични към последния ден от 
всяка календарна година, в 
тридесетдневен срок след 
календарната година, за която се 
отнасят справките.

Съответната държава-членка предоставя 
на Комисията копие от инвентара на 
запасите, налични към последния ден от 
всяка календарна година, в 45-дневен
срок след календарната година, за която 
се отнасят справките.

Or. en

Обосновка

Данните, съдържащи се в инвентара, са със стратегически характер и следователно 
следва да са достъпни само при строг контрол по отношение на структурата, която 
получава сведенията.

Изменение 42
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира 
поверителността на индивидуалните 
данни, съдържащи се в инвентарите.

Or. en
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Обосновка

Данните, съдържащи се в инвентара, са със стратегически характер и следователно 
следва да са достъпни само при строг контрол по отношение на структурата, която 
получава сведенията.

Изменение 43
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Централната структура за управление 
на запасите има за основна цел да 
закупува, поддържа или продава 
нефтени запаси за територията на 
учредилата я държава-членка. Тя е 
единствената организация или 
служба, която може да бъде 
оправомощена да действа без 
посредник на територията на 
учредилата я държава-членка, за да 
закупува, поддържа или продава 
целеви, по смисъла на член 9, запаси.

2. Централната структура за управление 
на запасите има за основна цел да 
осигурява и проверява закупуването, 
поддържането и продажбите на 
нефтени запаси, които 
представляват запаси за извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 3.

Or. en

Изменение 44
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на закупуването и 
продажбата на целеви запаси, всяка
централна структура за управление на 
запасите може в съгласие с 
икономическите оператори да им 
повери задачи, свързани с управлението 
на нефтените запаси, при условие че 
тези задачи обхващат нефтени запаси на 
територията на държавата-членка, 
учредила посочената централна 
структура. Оправомощаването не може 

Всяка централна структура за 
управление на запасите може в съгласие 
със стопанските субекти да им повери 
задачи, свързани с управлението на 
нефтените запаси, при условие че тези 
задачи обхващат нефтени запаси на 
територията на държавата-членка, 
учредила посочената централна 
структура. Оправомощаването не може 
да бъде предмет на вторично такова.
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да бъде предмет на вторично такова.

Or. en

Изменение 45
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Никоя централна структура за 
управление на запасите не може да 
закупува, поддържа или продава запаси 
за извънредни обстоятелства извън 
територията на държавата-членка, 
учредила посочената централна 
структура, освен като бъде договорно
оправомощена държавата-членка, на 
чиято територия се намират тези запаси, 
или учредената от тази държава-членка 
централна структура за управление на 
запасите.

3. Никоя държава-членка или 
централна структура за управление на 
запасите не може да закупува, създава, 
поддържа или продава запаси за 
извънредни обстоятелства извън 
територията на държавата-членка, 
учредила посочената централна 
структура, освен ако споразумение с 
държавата-членка, на чиято територия 
се намират тези запаси, или учредената 
от тази държава-членка централна 
структура за управление на запасите
гарантира достъпността и 
наличността на запасите за 
извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 46
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никоя държава-членка не може да 
закупува, поддържа или продава 
запаси за извънредни обстоятелства 
извън националната си територия, 
освен като бъде договорно 
оправомощена държавата-членка, на 
чиято територия се намират тези 
запаси, или учредената от тази 
държава-членка централна 

заличава се
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структура за управление на запасите.

Or. en

Изменение 47
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публикува поне шест месеца 
предварително условията, при които тя 
предлага тези услуги на 
икономическите оператори.

б) публикува поне три месеца 
предварително условията, при които тя 
предлага тези услуги на стопанските 
субекти.

Or. ro

Изменение 48
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) една или повече други централни 
структури за управление на запасите, 
които са в състояние да поддържат 
такива запаси, 

заличава се

Or. ro

Изменение 49
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) една или повече други централни 
структури за управление на запасите, 
които са в състояние да поддържат 
такива запаси,

б) една или повече други централни 
структури за управление на запасите, 
които са в състояние да поддържат 
такива запаси, при условие че е 
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сключено споразумение между 
съответната държава-членка и 
държавите-членки, които 
поддържат запасите,

Or. en

Обосновка

Географското разпределение на запасите оказва голямо въздействие върху 
сигурността на доставките на държавите-членки, както и върху скоростта и 
ефективността на действията, предприети в случай на прекъсване на доставките. 
Държавите-членки следва да запазят влиянието си при вземане на решения относно 
разпределението на тези запаси.

Изменение 50
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка може да поеме 
неотменимо задължение да поддържа 
минимални количества нефтени запаси, 
определени като брой дни на 
потребление при съблюдаването на 
условията на настоящия член (т.нар. 
„целеви запаси”).

1. Всяка държава-членка може да поеме 
задължение да поддържа минимални 
количества нефтени запаси, определени 
като брой дни на потребление при 
съблюдаването на условията на 
настоящия член (т.нар. „целеви 
запаси”).

Or. en

Обосновка

Неотменимото задължение за поддържане на целеви запаси би могло да възпре 
държавите-членки да създадат целеви запаси и не взема под внимание възможните 
промени във външните условия, отнасящи се до енергийния пазар.

Изменение 51
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава-членка, която реши да 5. Всяка държава-членка, която реши да 
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поддържа целеви запаси, уведомява за 
това Комисията, като известието, в 
което са конкретизирани количествата 
целеви запаси, за които държавата-
членка поема неотменимо задължение 
да поддържа за всяка категория и 
постоянно, се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз. Размерът 
на задължителните минимални 
количества, за които е получено 
известие, е уникален и приложим към 
всички категории целеви запаси, 
използвани от държавата-членка.

поддържа целеви запаси, уведомява за 
това Комисията, като известието, в 
което са конкретизирани количествата 
целеви запаси, за които държавата-
членка поема задължение да поддържа 
за всяка категория и постоянно, както и 
срока, за който държавата-членка 
поема задължението, се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Размерът на задължителните 
минимални количества, за които е 
получено известие, е уникален и 
приложим към всички категории целеви 
запаси, използвани от държавата-
членка.

Or. en

Обосновка

Неотменимото задължение за поддържане на целеви запаси би могло да възпре 
държавите-членки да създадат целеви запаси и не взема под внимание възможните 
промени във външните условия, отнасящи се до енергийния пазар.

Изменение 52
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка изготвя 
подробен и постоянно актуализируем
инвентар за всички съхранявани на 
територията й целеви запаси. В този 
инвентар се съдържат всички сведения, 
позволяващи ясното определяне на 
местоположението на въпросните 
запаси.

1. Всяка държава-членка изготвя и 
месечно актуализира подробен
инвентар за всички съхранявани на 
територията й целеви запаси. В този 
инвентар се съдържат по-конкретно
сведения относно депото, 
рафинерията или съоръжението за 
съхранение, където се намират 
въпросните запаси.

Or. en
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Изменение 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка предоставя на 
Комисията копие от инвентара в 
осемдневен срок след получаване на 
искане от службите на Комисията, 
изготвено в рамките на десет години, 
считано от датата, за която исканите 
данни се отнасят.

Държавата-членка предоставя на 
Комисията копие от инвентара в 
десетдневен срок след получаване на 
искане от службите на Комисията, 
изготвено в рамките на три години, 
считано от датата, за която исканите 
данни се отнасят.

Or. de

Обосновка

Задължението за поддържане на резерв е инструмент за управление на кризи, не 
става въпрос за постоянно събиране на данни.  Ако Комисията желае да провери 
спазването на изискването за задължително поддържане на резерв, достатъчна е 
информация за изминалите три години. Задължение на Комисията е да извършва 
проверките своевременно.

Изменение 54
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че към целевите запаси са 
примесени други нефтени запаси, 
държавите-членки приемат всички 
необходими законови, подзаконови или 
административни разпоредби, за да 
не позволят движение на смесените 
продукти, освен ако властите на 
държавата-членка, на чиято 
територия се намират запасите, не е 
издала предварително писмено 
разрешение за това.

заличава се

Or. en
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Изменение 55
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С изключение на закупуването или 
продажбата на запасите, всяка
държава-членка може в съгласие с 
икономическите оператори да им 
повери задачи, свързани с управлението 
на целевите запаси на нейна 
територията. Оправомощаването не 
може да бъде предмет на вторично 
такова.

4. Всяка държава-членка може в 
съгласие със стопанските субекти да 
им повери задачи, свързани с 
управлението на целевите запаси на 
нейна територията. Оправомощаването 
не може да бъде предмет на вторично 
такова.

Or. en

Изменение 56
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена държава-членка или централната 
й структура за управление на запасите 
може да поверява задачи, свързани с 
управлението на целевите запаси извън 
нейната територия, само на други 
държави-членки или централни 
структури. Оправомощаването, което е 
за определен срок, не може да бъде 
предмет на вторично такова.

Дадена държава-членка или централната 
й структура за управление на запасите 
може да поверява задачи, свързани с 
управлението на целевите запаси извън 
нейната територия, само на други 
държави-членки, централни структури 
за управление на запасите или на 
стопански субекти, с които са 
сключени двустранни споразумения.
Оправомощаването, което е за 
определен срок, не може да бъде 
предмет на вторично такова.

Or. en
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Изменение 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията седмично статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 
на въпросните запаси.

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията ежемесечно статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 
на въпросните запаси.

2. Въз основа на съобщените Й от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува седмична
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.

2. Въз основа на съобщените ѝ от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува ежемесечно
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.

3. В съответствие с предвидената в член 
24, параграф 2 регулационна процедура, 
Комисията приема правилата за 
прилагане на параграфи 1 и 2.

3. В съответствие с предвидената в член 
24, параграф 2 регулационна процедура, 
Комисията приема правилата за 
прилагане на параграфи 1 и 2.

3a. Ако в резултат на цялостно 
проучване на възможностите и 
въздействието на ежеседмичните 
статистически справки се окаже, че 
те предлагат значителни предимства 
по отношение на прозрачността на 
пазара и че при така получените 
данни не са необходими съществени 
корекции впоследствие, то в такива 
случаи Комисията може да промени 
изискването за представяне на 
статистическите справки от 
ежемесечно на ежеседмично, в 
съответствие с предвидената в член 
24, параграф 2 регулационна 
процедура. 

Or. de
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Обосновка

Оценката на последствията трябва да се извършва преди внасяне на законодателни 
предложения. По отношение на въздействието на промяната на изискването за 
представяне на статистически справки от ежемесечно на ежеседмично това не е 
извършено. Ето защо тази промяна следва да не се предприема преди да са известни 
резултатите от проучването, които задължително се вземат предвид. 

Изменение 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията седмично статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 
на въпросните запаси.

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията месечно статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 
на въпросните запаси.

Or. en

Обосновка

Седмичното предоставяне на статистически справки за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на територията на държавите-членки, ще увеличи 
административната тежест.

Изменение 59
Arūnas Degutis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията седмично статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията месечно статистическа 
справка за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на тяхна 
територия. При това те полагат грижа за 
защита на личните данни, като не 
упоменават имената на собствениците 
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на въпросните запаси. на въпросните запаси.

Or. en

Обосновка

Седмичните доклади могат да създадат само илюзия за контрол, но на практика това 
е много скъпо и ненужно бюрократично действие. 

Изменение 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на съобщените й от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува седмична
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.

2. Въз основа на съобщените й от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува месечна
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.

Or. en

Обосновка

Седмичното предоставяне на статистически справки за количествата запаси за 
търговски цели, съхранявани на територията на държавите-членки, ще увеличи 
административната тежест.

Изменение 61
Arūnas Degutis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на съобщените й от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува седмична
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.

2. Въз основа на съобщените й от 
държавите-членки справки и при 
използването на агрегирани количества, 
Комисията публикува месечна
статистическа справка за количествата 
запаси за търговски цели, съхранявани 
на територията на Общността.
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Or. en

Обосновка

Седмичните доклади могат да създадат само илюзия за контрол, но на практика това 
е много скъпо и ненужно бюрократично действие.

Изменение 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Службите на Комисията могат във 
всеки един момент да решат да 
извършат в държавите-членки проверки 
по отношение на запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси. При 
подготовката на такива проверки, 
службите на Комисията могат да се 
консултират с координационната група.

1. Службите на Комисията могат при 
наличие на обосновано подозрение да 
решат да извършат в държавите-членки 
проверки по отношение на запасите за 
извънредни обстоятелства и целевите 
запаси. При подготовката на такива 
проверки, службите на Комисията могат 
да се консултират с координационната 
група.

Or. de

Обосновка

Съгласно принципа за субсидиарност надзорът принадлежи към отговорностите на 
държавите-членки и Комисията следва да  извършва свои разследвания само при 
наличието на обосновано подозрение.

Изменение 63
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сред целите на посочените в 
параграф 1 проверки не се включва 
събирането на лични данни. Личните 
данни, намерени или забелязани по 
време на проверките, не се събират нито 
взимат предвид, а при случайно 
получаване се заличават незабавно.

2. Сред целите на посочените в 
параграф 1 проверки не се включва 
обработката на лични данни. Личните 
данни, намерени или забелязани по 
време на проверките, не се събират нито 
взимат предвид, а при случайно 
получаване се заличават незабавно.
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Or. en

Обосновка

За да се приведе формулировката с тази, която се използва в законодателството в 
областта на защитата на данните, и да се предотврати всякакво недоразумение, се 
препоръчва да се замени думата "събиране" с думата "обработка".

Изменение 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
осигурят съхраняването на данните, 
справките и документацията във връзка 
със запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси за 
минимален срок от една година.

7. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
осигурят съхраняването на данните, 
справките и документацията във връзка 
със запасите за извънредни 
обстоятелства и целевите запаси за 
минимален срок от три години.

Or. de

Обосновка

Задължението за поддържане на резерв е инструмент за управление на кризи, не 
става въпрос за постоянно събиране на данни. Ако Комисията желае да провери 
спазването на изискването за задължително поддържане на резерв, достатъчна е 
информация за изминалите три години. Задължение на Комисията е да извършва 
проверките своевременно.

Изменение 65
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да могат 
компетентните им органи при 
евентуално значимо прекъсване на 
доставките да пуснат в обращение 
запасите за извънредни обстоятелства и 

1. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да могат 
компетентните им органи при 
евентуално значимо прекъсване на 
доставките да пуснат в обращение 
запасите за извънредни обстоятелства и 
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целевите запаси или част от тях, както и 
да свият общото или по отношение на 
някои продукти потребление в 
зависимост от очаквания недостиг на 
доставките, включително като 
предоставят някои нефтопродукти 
приоритетно на известни категории 
потребители.

целевите запаси или част от тях, за да 
задоволят на първо място 
вътрешните нужди, а при решение на 
държавата-членка – и нуждите на 
международното потребление, както 
и да свият общото или по отношение на 
някои продукти потребление в 
зависимост от очаквания недостиг на 
доставките, включително като 
предоставят някои нефтопродукти 
приоритетно на известни категории 
потребители.

Or. en

Обосновка

Като се спазва принципът на енергийна солидарност на конфедеративна основа, 
никоя държава-членка не следва при никакви обстоятелства да бъде принудена да се 
откаже от собствените си нефтени ресурси, и по-специално в резултат на решение 
на орган, който не е изборен, без нейното пълно и предварително дадено съгласие.

Изменение 66
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, всяка съответна 
държава-членка може да използва 
своите запаси за извънредни 
обстоятелства и целеви запаси, за да 
изпълни произтичащите от решението 
международни задължения. В такъв 
случай държавата-членка незабавно 
уведомява Комисията, която, с оглед 
оценка на резултатите от пускането в 
обращение, може да свика 
координационната група или –
предимно по електронен път – да 
потърси становището на нейните 
членове.

3. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обръщение на запасите, всяка съответна 
държава-членка има възможността да 
използва своите запаси за извънредни 
обстоятелства и целеви запаси, за да 
изпълни произтичащите от решението 
международни задължения. В такъв 
случай държавата-членка незабавно 
уведомява Комисията, която, с оглед 
оценка на резултатите от пускането в 
обращение, може да свика 
координационната група или –
предимно по електронен път – да 
потърси становището на нейните 
членове.
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Or. en

Обосновка

Като се спазва принципът на енергийна солидарност на конфедеративна основа, 
никоя държава-членка не следва при никакви обстоятелства да бъде принудена да се 
откаже от собствените си нефтени ресурси, и по-специално в резултат на решение 
на орган, който не е изборен, без нейното пълно и предварително дадено съгласие.

Изменение 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При наличието на затруднения при 
доставките на суров нефт или 
нефтопродукти за Общността или 
отделна държава-членка, Комисията 
свиква възможно най-бързо, при 
поискване от държавата-членка или по 
своя инициатива, координационната 
група. Последната преценява 
ситуацията. Комисията установява 
дали е налице значимо прекъсване на 
доставките.

4. При наличието на затруднения при 
доставките на суров нефт или 
нефтопродукти за Общността или 
отделна държава-членка, Комисията 
свиква възможно най-бързо, при 
поискване от държавата-членка или по 
своя инициатива, координационната 
група. Последната преценява 
ситуацията. и установява дали е налице 
значимо прекъсване на доставките.

Or. de

Обосновка

Ако Комисията установява дали е налице значително прекъсване на доставките, 
възниква въпросът, какъв е смисълът от съществуването на координационната група. 
Тъй като Комисията председателства тази група, групата следва да проучи 
ситуацията и да даде своята оценка.

Изменение 68
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При установяването на значимо 
прекъсване на доставките, Комисията 

При установяването на значимо 
прекъсване на доставките, Комисията 
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може да разреши пълното или 
частично пускане в обращение на 
предложените за тази цел от 
съответните държави-членки 
количества.

разрешава пълното или частично 
пускане в обращение на предложените 
за тази цел от съответните държави-
членки количества.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят механизми, които позволяват незабавна реакция при 
извънредни обстоятелства, произтичащи от прекъсване на доставките. Същото се 
отнася до влиянието на държавите-членки върху предприетите процедури при 
извънредни обстоятелства.

Изменение 69
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаи на особена спешност или с 
цел да се посрещнат маловажни 
местни нужди, държавите-членки 
могат да използват своите запаси за 
извънредни обстоятелства преди 
заседанието на координационната 
група.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят механизми, които позволяват незабавна реакция при 
извънредни обстоятелства, произтичащи от прекъсване на доставките. Същото се 
отнася до влиянието на държавите-членки върху предприетите процедури при 
извънредни обстоятелства.
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Изменение 70
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, Комисията 
разполага с правото да задължи 
държавите-членки да пуснат в 
обращение всички свои запаси за 
извънредни обстоятелства и целеви 
запаси или част от тях. 
Упражняването на това право е 
възможно едва след заседание на 
координационната група, в дневния 
ред на което е присъствала такава 
точка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се спазва принципът на енергийна солидарност на конфедеративна основа, 
никоя държава-членка не следва при никакви обстоятелства да бъде принудена да се 
откаже от собствените си нефтени ресурси, и по-специално в резултат на решение 
на орган, който не е изборен, без нейното пълно и предварително дадено съгласие.

Изменение 71
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, Комисията 
разполага с правото да задължи
държавите-членки да пуснат в 
обращение всички свои запаси за 
извънредни обстоятелства и целеви 
запаси или част от тях. Упражняването 
на това право е възможно едва след 

5. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, Комисията 
разполага с правото да призове
държавите-членки да пуснат в 
обращение всички свои запаси за 
извънредни обстоятелства и целеви 
запаси или част от тях, при условие че 
съответната държава-членка даде 
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заседание на координационната група, в 
дневния ред на което е присъствала 
такава точка.

одобрението си. Упражняването на 
това право е възможно едва след 
заседание на координационната група, в 
дневния ред на което е присъствала 
такава точка.

Or. en

Обосновка

Като се спазва принципът на енергийна солидарност на конфедеративна основа, 
никоя държава-членка не следва при никакви обстоятелства да бъде принудена да се 
откаже от собствените си нефтени ресурси, и по-специално в резултат на решение 
на орган, който не е изборен, без нейното пълно и предварително дадено съгласие.

Изменение 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, Комисията
разполага с правото да задължи 
държавите-членки да пуснат в 
обращение всички свои запаси за 
извънредни обстоятелства и целеви 
запаси или част от тях. Упражняването 
на това право е възможно едва след 
заседание на координационната група, в 
дневния ред на което е присъствала 
такава точка.

5. При наличието на международно 
действащо решение за пускане в 
обращение на запасите, Комисията 
разполага с правото да задължи 
държавите-членки да пуснат в 
обращение всички свои запаси за 
извънредни обстоятелства и целеви 
запаси или част от тях. Упражняването 
на това право е възможно едва след 
заседание на координационната група, в 
дневния ред на което е присъствала 
такава точка и по време на което 
съответно решение е взето с 
необходимото мнозинство.

Or. de

Обосновка

Ако Комисията установява дали е налице значително прекъсване на доставките, 
възниква въпросът, какъв е смисълът от съществуването на координационната група. 
Тъй като Комисията председателства тази група, групата следва да проучи 
ситуацията и да даде своята оценка.
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Изменение 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от три години след влизането в 
сила на настоящата директива, 
Комисията извършва оценка на 
прилагането й и в частност анализира 
варианта да наложи на всички 
държави-членки задължителен 
минимален размер на целевите 
запаси.

В срок от три години след влизането в 
сила на настоящата директива, 
Комисията извършва оценка на 
прилагането й.

Or. en

Обосновка

Обща клауза за преразглеждане е по-добър вариант от клауза за преразглеждане, при 
която резултатът е предварително определен.

Изменение 74
Dragoş Florin David

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат всички 
подходящи законови, подзаконови или 
административни разпоредби за 
привеждане на нормативната уредба в 
съответствие с настоящата директива 
най-късно до 31 декември 20XX г. Те 
незабавно предоставят на Комисията 
текста на тези разпоредби, както и 
таблица на съответствието между тях и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки приемат всички 
подходящи законови, подзаконови или 
административни разпоредби за 
привеждане на нормативната уредба в 
съответствие с настоящата директива 
най-късно до 31 декември 20XX г. 
Изключение правят тези държави-
членки, които съгласно договора за 
присъединяване към Европейския съюз 
имат право на преходен период за 
създаване на нефтени запаси или на 
запаси от нефтени продукти. За тях 
крайният срок за прилагане на 
разпоредбите е датата на изтичане 
на преходния период. Те незабавно 
предоставят на Комисията текста на 
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тези разпоредби, както и таблица на 
съответствието между тях и настоящата 
директива.

Or. ro

Изменение 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Предложение за директива
Приложение III – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на запасите си, 
държавите-членки намаляват с 10% 
получените количества запаси, 
изчислени съгласно горепосоченото. 
Това намаляване се прилага към всички 
отчитани при определено изчисление 
количества.

При изчисляването на запасите си, 
държавите-членки намаляват с 5% 
получените количества запаси, 
изчислени съгласно горепосоченото. 
Това намаляване се прилага към всички 
отчитани при определено изчисление 
количества.

Or. en

Обосновка

Техническите характеристики на съоръженията за съхранение на нефтопродукти 
позволяват да се намали количеството на неизползвания нефт до 2 %. Остатъците 
от суровия нефт, които надвишават минимума загуби по време на отстраняване на 
нефтопродуктите, водят до увеличаване на разходите за поддържане на запасите.
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