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Pozměňovací návrh 20
Alyn Smith

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Ani při dodržování zásady energetické solidarity na konfederačním základě by žádný členský 
stát neměl být za žádných okolností nucen vzdát se svých zdrojů ropy, zvláště rozhodnutím 
nevoleného orgánu, aniž by k tomu předem dal svůj plný souhlas.

Pozměňovací návrh 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rostoucí koncentrace výroby, snižování 
zásob ropy a zvyšování celosvětové 
spotřeby ropných produktů přispívají ke 
zvyšování rizik potíží v zásobování.

(2) Rostoucí koncentrace výroby, snižování 
konvenčních zásob ropy a zvyšování 
celosvětové spotřeby ropných produktů 
přispívají ke zvyšování rizik narušení 
zásobování.

Or. de

Odůvodnění

V roce 2007 a 2008 byl zjištěn lehký pokles konvenčních rezerv ropy a očekává se, že tento 
trend bude pokračovat i v roce 2009 v důsledku klesajících cen ropy. Rezervy ropy se mění 
v závislosti na cenách ropy a dalších činitelích. Nekonvenční rezervy jsou na druhé straně 
nyní pomalu vyčerpávány. Narušení dodávek je správný technický výraz.
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Pozměňovací návrh 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vedle opatření k vytvoření příznivého 
investičního klimatu pro průzkum a 
využití rezerv ropy uvnitř a vně Evropské 
unie, nezbytných pro zajištění 
dlouhodobých dodávek ropy, je budování 
rezerv ropy osvědčeným způsobem 
vyrovnání krátkodobého narušení 
dodávek.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi zajištěním dodávek v dlouhodobém výhledu a překlenováním 
krátkodobých narušení dodávek. Tato směrnice se zabývá pouze narušením dodávek.

Pozměňovací návrh 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vlastní těžba ropy může sama o sobě 
přispívat k bezpečnosti jejích dodávek a 
tím by bylo možné zdůvodnit, že členské 
státy těžící ropu mají nižší zásoby než 
ostatní členské státy. Podobná odchylka 
nicméně nemůže vést k podstatné změně 
povinností udržovat zásoby v porovnání 
s povinnostmi vyplývajícími ze směrnice 
2006/67/ES. Z toho plyne, že povinnost 
udržovat zásoby by měla být v některých
členských státech stanovena s ohledem na 
výši domácí spotřeby ropy, a nikoli podle 
dovozů.

(6) Vlastní těžba ropy může sama o sobě 
přispívat k bezpečnosti jejích dodávek a 
tím by bylo možné zdůvodnit, že členské 
státy těžící ropu mají nižší zásoby než 
ostatní členské státy. Podobná odchylka 
nicméně nemůže vést k podstatné změně 
povinností udržovat zásoby v porovnání
s povinnostmi vyplývajícími ze směrnice 
2006/67/ES. Z toho plyne, že povinnost 
udržovat zásoby by měla být v členských 
státech stanovena s ohledem na výši 
domácí spotřeby ropy, a nikoli podle 
dovozů.

Or. de
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Odůvodnění

Směrnice by měla platit stejně pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Závěry předsednictví ze zasedání 
Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. 
března 2007 uvádějí, že je stále zásadnější 
a naléhavější, aby EU zavedla 
integrovanou energetickou politiku 
spojující opatření na evropské úrovni a na 
úrovni členských států. Sblížení
mechanismů pro udržování zásob zavedené 
v jednotlivých členských státech má tedy 
zásadní význam.

(7) Závěry předsednictví ze zasedání 
Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. 
března 2007 uvádějí, že je stále zásadnější 
a naléhavější, aby EU zavedla 
integrovanou energetickou politiku 
spojující opatření na evropské úrovni a na 
úrovni členských států. Slučitelnost 
různých mechanismů pro udržování zásob 
zavedené v jednotlivých členských státech 
má tedy zásadní význam.

Or. de

Odůvodnění

Cílem právních předpisů Evropské unie by mělo být především zajištění slučitelnosti a nikoli 
úplné jednotnosti. Princip Evropy sjednocené v její mnohotvárnosti stále platí!

Pozměňovací návrh 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dostupnost zásob ropy a ochrana 
dodávek energie jsou zásadním prvkem 
veřejné bezpečnosti členských států a 
Společenství. Existence centrálních 
subjektů nebo útvarů pro správu zásob ve 
Společenství umožní se těmto cílům 
přiblížit. Aby mohly jednotlivé dotčené 
členské státy k vymezení statusu svého 

(8) Dostupnost zásob ropy a ochrana 
dodávek energie jsou zásadním prvkem 
veřejné bezpečnosti členských států a 
Společenství.
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centrálního subjektu pro správu zásob co 
nejlépe využít své vnitrostátní právo a aby 
zároveň mohly zmírnit finanční zatížení 
koncových spotřebitelů spojené 
s udržováním zásob, postačí v situaci, kdy 
mohou být zásoby ropy držené na 
kterémkoli místě ve Společenství a 
kterýmkoli centrálním subjektem nebo 
útvarem zřízeným k tomuto účelu, zákaz 
jejich využívání k výdělečným účelům.

Or. de

Odůvodnění

Není úkolem Společenství upřednostňovat konkrétní metodu a tím méně prosazovat 
centralistický přístup, který by narušil zásadu subsidiarity. Princip Evropy sjednocené v její 
mnohotvárnosti stále platí!

Pozměňovací návrh 26
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dostupnost zásob ropy a ochrana 
dodávek energie jsou zásadním prvkem 
veřejné bezpečnosti členských států a 
Společenství. Existence centrálních 
subjektů nebo útvarů pro správu zásob ve 
Společenství umožní se těmto cílům 
přiblížit. Aby mohly jednotlivé dotčené 
členské státy k vymezení statusu svého 
centrálního subjektu pro správu zásob co 
nejlépe využít své vnitrostátní právo a aby 
zároveň mohly zmírnit finanční zatížení 
koncových spotřebitelů spojené 
s udržováním zásob, postačí v situaci, kdy 
mohou být zásoby ropy držené na 
kterémkoli místě ve Společenství a 
kterýmkoli centrálním subjektem nebo 
útvarem zřízeným k tomuto účelu, zákaz 
jejich využívání k výdělečným účelům.

(8) Dostupnost zásob ropy a ochrana 
dodávek energie jsou zásadním prvkem 
veřejné bezpečnosti členských států a 
Společenství. Existence centrálních 
subjektů nebo útvarů pro správu zásob ve 
Společenství umožní se těmto cílům 
přiblížit. Aby mohly jednotlivé dotčené 
členské státy k vymezení statusu svého 
centrálního subjektu pro správu zásob a 
podmínek, za nichž delegují držení zásob 
na jiné členské státy či jiné subjekty pro 
správu zásob, co nejlépe využít své 
vnitrostátní právo a aby zároveň mohly 
zmírnit finanční zatížení koncových 
spotřebitelů spojené s udržováním zásob, 
postačí v situaci, kdy mohou být zásoby 
ropy držené na kterémkoli místě ve 
Společenství a kterýmkoli centrálním 
subjektem nebo útvarem zřízeným 
k tomuto účelu, zákaz jejich využívání 
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k výdělečným účelům.

Or. en

Odůvodnění

Zeměpisné rozložení zásob má zásadní dopad na bezpečnost dodávek do členských států i na 
rychlost a efektivitu opatření přijatých v případě přerušení dodávek. Členské státy by si měly 
při rozhodování o rozdělení těchto zásob zachovat svůj vliv.

Pozměňovací návrh 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na cíle právních předpisů 
Společenství týkajících se ropných zásob a 
s nimi spojené případné bezpečnostní 
obavy některých členských států a ve 
snaze zvýšit přesnost a transparentnost 
mechanismů solidarity mezi členskými 
státy, je nutné omezit působnost přímo 
jednajících centrálních subjektů pouze na 
území příslušného státu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, aby Komise omezovala možnost zavedení větší pružnosti v oblasti 
povinnosti dodávek, a tím více povzbuzovala „centrální subjekty“.

Pozměňovací návrh 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na základě potřeb spojených se 
zavedením politik pro mimořádné situace, 
sblížení vnitrostátních mechanismů 

(12) Na základě potřeb spojených se 
zavedením politik pro mimořádné situace, 
zajištění slučitelnosti vnitrostátních 
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udržování zásob a vzhledem k nutnosti 
zajistit lepší přehled o úrovni zásob, 
zejména v případě krize, je nezbytné, aby 
členské státy a Společenství měly 
k dispozici prostředky pro intenzivnější 
kontrolu svých zásob.

mechanismů udržování zásob a vzhledem 
k nutnosti zajistit lepší přehled o úrovni 
zásob, zejména v případě krize, je 
nezbytné, aby členské státy měly
k dispozici prostředky pro intenzivnější 
kontrolu svých zásob.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné ještě jednou vyjasnit, že cílem není dosáhnout jednotnosti, ale zajistit slučitelnost. 
Společenství nebude provádět další sledování, jež je povinností členských států.

Pozměňovací návrh 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud by významná část zásob 
náležela členským státům nebo 
centrálním subjektům zřízeným 
vnitrostátními orgány, bylo by možné 
zvýšit úroveň kontroly a transparentnost, 
přinejmenším pokud jde o uvedenou část 
zásob.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Společenství by se při přijímání směrnice nemělo snažit zasahovat do působnosti členských 
států v oblasti plnění jejich povinností – a právě o to se tento bod odůvodnění snaží. Proto by 
z uvedeného důvodu a v důsledku nedostatku empirického základu měl být bod odůvodnění 
vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem přispět k posílení bezpečnosti 
dodávek ve Společenství by měly zásoby 
získané do vlastnictví členskými státy nebo 
centrálními subjekty, vytvořené na 
základě rozhodnutí členských států a 
nazývané „specifické zásoby“ odpovídat 
skutečným potřebám v případě krize.
Kromě toho je nezbytné, aby měly vlastní 
právní status zajišťující jejich plnou 
dostupnost v případě krize. Za tímto 
účelem by dotčené členské státy měly 
zajistit přijetí opatření nezbytných pro 
bezpodmínečnou ochranu příslušných 
zásob proti veškerým opatřením nuceného 
výkonu rozhodnutí.

(14) S cílem přispět k posílení bezpečnosti 
dodávek ve Společenství by měly dostupné 
zásoby v souladu s touto směrnicí 
dostačovat k pokrytí poptávky nejméně po 
určené období. Kromě toho je nezbytné, 
aby měly vlastní právní status zajišťující 
jejich plnou dostupnost v případě krize. Za 
tímto účelem by dotčené členské státy 
měly zajistit přijetí opatření nezbytných 
pro bezpodmínečnou ochranu příslušných 
zásob proti veškerým opatřením nuceného 
výkonu rozhodnutí.

Or. de

Odůvodnění

Skutečné potřeby v případě krize lze zjistit až po dané události a nikoli před ní, protože 
závisejí na povaze a především na době trvání každé krize. Skutečná dostupnost určených 
rezerv má daleko zásadnější význam. Tato množství jsou dostačující pro pokrytí jakýchkoli 
jiných než politickými činiteli motivovaných narušení dodávek. V případě politicky 
motivovaného narušení dodávek trvajícího více než 90 dnů by si výsledná celosvětová krize 
v každém případě vyžádala další opatření.

Pozměňovací návrh 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zdá se, že periodicita vykazování 
stavu zásob a lhůta, během níž musí být 
zásoby dány k dispozici, tak jak jsou 
stanoveny ve směrnici 2006/67/ES, 

(18) Zdá se, že periodicita vykazování 
stavu zásob a lhůta, během níž musí být 
zásoby dány k dispozici, tak jak jsou 
stanoveny ve směrnici 2006/67/ES, 
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zaostávají za různými systémy ropných 
zásob v ostatních částech světa. V usnesení 
o makroekonomických dopadech 
zvyšování cen energie vyslovil Evropský 
parlament podporu zvýšení periodicity 
informací.

zaostávají za různými systémy ropných 
zásob v ostatních částech světa. V usnesení 
o makroekonomických dopadech 
zvyšování cen energie vyslovil Evropský 
parlament podporu zvýšení periodicity 
informací. Současně je nutné zajistit, aby 
byly údaje přesné a nevyžadovaly týdenní 
nebo měsíční opravy, jak se v Evropské 
unii často stává.

Or. de

Odůvodnění

Zkušenosti z jiných zemí rovněž prokázaly, že přesnost údajů je důležitější než jejich týdenní 
zveřejňování. V souladu s tím by měly být stanoveny priority.

Pozměňovací návrh 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s týdenní periodicitou.

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s týdenní periodicitou, pokud 
bude možné zaručit, aby byly následně 
nutné jen minimální úpravy.

Or. de

Odůvodnění

Zkušenosti z jiných zemí rovněž prokázaly, že přesnost údajů je důležitější než jejich týdenní 
zveřejňování. V souladu s tím by měly být stanoveny priority.
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Pozměňovací návrh 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s týdenní periodicitou.

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s měsíční periodicitou.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní předávání statistického výkazu úrovně komerčních zásob držených na vnitrostátním 
území členských států zvýší správní zátěž.

Pozměňovací návrh 34
Arūnas Degutis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s týdenní periodicitou.

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s měsíční periodicitou.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní výkazy mohou vytvořit pouze iluzi kontroly, ve skutečnosti se jedná o velmi nákladný 
a zbytečný byrokratický úkon.
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Pozměňovací návrh 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Ve výkazech předávaných Komisi se 
mohou objevit rozdíly nebo chyby. 
Zaměstnanci nebo zmocněnci útvarů 
Komise by tudíž měli mít možnost ověřit 
skutečný stav zásob a dokumentů, které 
orgány členských států uvádějí.

(23) Ve výkazech předávaných Komisi se 
mohou objevit rozdíly nebo chyby. 
Zaměstnanci nebo zmocněnci útvarů 
Komise by tudíž měli mít v případě 
důvodného podezření možnost spolu 
s určenými orgány členského státu 
pověřenými sledováním ověřit skutečný 
stav zásob a dokumentů, které orgány 
členských států uvádějí.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou prvořadou odpovědnost za zajištění souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Komise by proto měla být oprávněna zahájit své vlastní vyšetřování pouze v případě 
důvodného podezření.

Pozměňovací návrh 36
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů členskými 
státy se řídí směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Komisí 
upravuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 
2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 

(25) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů členskými 
státy se řídí směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Komisí 
upravuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 
2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů orgány a institucemi Společenství a o 
volném pohybu těchto údajů. Tyto právní 
předpisy vyžadují zejména, aby zpracování 
osobních údajů bylo odůvodněno 
legitimním účelem a nahodile získané 
osobní údaje byly okamžitě vymazány.

údajů orgány a institucemi Společenství a o 
volném pohybu těchto údajů. 
Ustanoveními této směrnice by neměla být 
dotčena ustanovení směrnice 95/46/ES a 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Odůvodnění

Někteří experti (včetně Evropského inspektora ochrany údajů) doporučují, aby bod 
odůvodnění jasně uváděl, že ustanoveními směrnice nejsou uvedené právní předpisy dotčeny. 
Poslední věta je skutečně nadbytečná, protože je obecnou zásadou, že osobní údaje nejsou 
drženy déle, než je nutné pro účely, pro něž byly získány nebo jsou dále zpracovávány.

Pozměňovací návrh 37
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „závažným narušením dodávek“ rozumí 
významný a nepředvídaný pokles dodávek 
ropy nebo ropných produktů do 
Společenství nebo členského státu, ať už 
vyvolá účinné mezinárodní rozhodnutí o 
uvolnění zásob do oběhu, či nikoli;

g) „závažným narušením dodávek“ rozumí 
nepředvídaný pokles dodávek ropy nebo 
ropných produktů do Společenství nebo 
členského státu o nejméně 30 % oproti 
průměru za předešlý rok, ať už vyvolá 
účinné mezinárodní rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, či nikoli;

Or. ro

Odůvodnění

Definice obsažená v článku je poněkud neurčitá, a proto je nutné určité upřesnění s ohledem 
na situaci dodávek na úrovni Společenství a konkrétní situaci každého členského státu.
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Pozměňovací návrh 38
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodné právní a 
správní předpisy, aby nejpozději do 31. 
prosince 20XX zajistily, že budou na 
území Společenství udržovány v jejich 
prospěch stálé zásoby ropy, jejichž celková 
úroveň bude odpovídat alespoň devadesáti
čistým denním dovozům nebo sedmdesáti
dnům spotřeby, podle toho, která z těchto 
dvou hodnot je vyšší.

1. Členské státy přijmou vhodné právní a 
správní předpisy, aby nejpozději do 31. 
prosince 20XX zajistily, že budou na 
území Společenství udržovány v jejich 
prospěch stálé zásoby ropy, jejichž celková 
úroveň bude odpovídat alespoň osmdesáti
čistým denním dovozům nebo šedesáti
dnům spotřeby, podle toho, která z těchto 
dvou hodnot je vyšší.

Or. ro

Odůvodnění

U zemí produkujících ropu by pravidlo 70 dnů znamenalo zvýšení současných rezerv z 67,5 na 
77,78 dne. Takový nárůst by znamenal značně vyšší náklady.

Pozměňovací návrh 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí trvale fyzický 
přístup k nouzovým a specifickým (ve 
smyslu článku 9) zásobám nacházejícím se 
na jejich území a jejich dostupnost. Stanoví 
způsoby identifikace, účtování a kontroly 
uvedených zásob způsobem umožňujícím 
ověření těchto zásob v kterémkoli 
okamžiku. Nouzové zásoby a specifické 
zásoby, které jsou součástí zásob držených 
hospodářskými subjekty nebo které jsou 
s těmito zásobami promíchány, musí být 
nadále vedeny na oddělených účtech.

1. Členské státy zajistí trvale fyzický 
přístup k nouzovým a specifickým (ve 
smyslu článku 9) zásobám nacházejícím se 
na jejich území a jejich dostupnost. Stanoví 
způsoby identifikace, účtování a kontroly 
uvedených zásob způsobem umožňujícím 
ověření těchto zásob v kterémkoli 
okamžiku. Tento režim se stanoví 
s předchozím souhlasem Komise. Nouzové 
zásoby a specifické zásoby, které jsou 
součástí zásob držených hospodářskými 
subjekty nebo které jsou s těmito zásobami 
promíchány, musí být nadále vedeny na 
oddělených účtech.
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Or. en

Odůvodnění

Předchozí schválení pravidel individuální odpovědnosti by vedlo ke sbližování metod 
používaných jednotlivými členskými státy, což usnadní následnou kontrolu.

Pozměňovací návrh 40
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zpracuje podrobný a 
trvale aktualizovaný seznam, kde jsou 
uvedeny veškeré nouzové zásoby, které 
jsou pro něj udržovány a které nejsou 
specifickými zásobami ve smyslu článku 9. 
Tento seznam obsahuje zejména veškeré 
informace umožňující přesně lokalizovat 
příslušné zásoby a určit jejich množství, 
vlastníka a také přesnou povahu podle 
kategorií stanovených v příloze C části 3.1. 
bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. ****** ze dne ****** o
energetické statistice.

1. Každý členský stát zpracuje podrobný a 
trvale každý měsíc aktualizovaný seznam, 
kde jsou uvedeny veškeré nouzové zásoby, 
které jsou pro něj udržovány a které nejsou 
specifickými zásobami ve smyslu článku 9. 
Tento seznam obsahuje zejména údaje o 
skladu, rafinérii nebo skladovacím 
zařízení, v němž jsou příslušné zásoby 
umístěny, a uvádí jejich množství, 
vlastníka a také přesnou povahu podle 
kategorií stanovených v příloze C části 3.1. 
bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. ****** ze dne ****** o 
energetické statistice.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti členských států ukazují, že měsíční výkazy a lokalizace na úrovni zařízení jsou pro 
účely ověření a transparentnosti dostačující.

Pozměňovací návrh 41
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30 dnů následujících po kalendářním Do 45 dnů následujících po kalendářním 
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roce, k němuž se vztahují výkazy, předá 
dotčený členský stát Komisi kopii seznamu 
zásob k poslednímu dni každého 
kalendářního roku.

roce, k němuž se vztahují výkazy, předá 
dotčený členský stát Komisi kopii seznamu 
zásob k poslednímu dni každého 
kalendářního roku.

Or. en

Odůvodnění

Údaje obsažené v seznamu jsou strategicky citlivé povahy, a proto by měly být k dispozici 
pouze za předpokladu přísné kontroly subjektu, který citlivé údaje získá.

Pozměňovací návrh 42
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí důvěrnost jednotlivých 
údajů obsažených v seznamech. 

Or. en

Odůvodnění

Údaje obsažené v seznamu jsou strategicky citlivé povahy, a proto by měly být k dispozici 
pouze za předpokladu přísné kontroly subjektu, který citlivé údaje získá.

Pozměňovací návrh 43
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hlavním cílem centrálního subjektu pro 
správu zásob je pořízení, udržování nebo 
prodej zásob ropy na území členského 
státu, který tento subjekt zřídil. Je to 
jediný subjekt nebo útvar, který může být 
pověřen pravomocemi jednat přímo na 
území členského státu, který daný subjekt 
zřídil za účelem pořízení, udržování nebo 

2. Hlavním cílem centrálního subjektu pro 
správu zásob je zajistit a ověřit pořízení, 
udržování a prodej zásob ropy, jež tvoří 
nouzové zásoby podle článku 3.
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prodeje specifických zásob ve smyslu 
článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou pořízení nebo prodeje 
specifických zásob může centrální subjekt 
pro správu zásob po dohodě 
s hospodářskými subjekty na tyto subjekty 
přenést povinnosti týkající se řízení zásob 
za podmínky, že se toto přenesení 
povinností bude týkat zásob ropy 
umístěných na území členského státu, který 
zřídil dotčený centrální subjekt pro správu 
zásob. Uvedenou přenesenou povinnost 
nelze dále přenést.

Centrální subjekt pro správu zásob může
po dohodě s hospodářskými subjekty na 
tyto subjekty přenést povinnosti týkající se 
řízení zásob za podmínky, že se toto 
přenesení povinností bude týkat zásob ropy 
umístěných na území členského státu, který 
zřídil dotčený centrální subjekt pro správu 
zásob. Uvedenou přenesenou povinnost 
nelze dále přenést.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádný centrální subjekt pro správu zásob 
nesmí pořizovat, vytvářet, udržovat nebo 
řídit nouzové zásoby mimo území 
členského státu, který je jeho zřizovatelem, 
pokud nejde o smluvní přenesení 
povinnosti členskému státu, na jehož 
území se tyto zásoby nacházejí, nebo
centrálnímu subjektu pro správu zásob, 
který byl zřízen uvedeným členským 
státem.

3. Žádný členský stát nebo centrální 
subjekt pro správu zásob nesmí pořizovat, 
vytvářet, udržovat nebo řídit nouzové 
zásoby mimo území členského státu, který 
je jeho zřizovatelem, pokud smlouva 
s členským státem, na jehož území se tyto 
zásoby nacházejí, nebo s centrálním
subjektem pro správu zásob, který byl 
zřízen uvedeným členským státem, 
nezajišťuje přístupnost a dostupnost 
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nouzových zásob.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádný členský stát nesmí pořizovat, 
vytvářet, udržovat nebo řídit nouzové 
zásoby mimo své vlastní území, pokud 
nejde o smluvní přenesení povinnosti 
členskému státu, na jehož území se tyto 
zásoby nacházejí nebo centrálnímu 
subjektu pro správu zásob, který byl zřízen 
uvedeným členským státem zřídil.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejňovat minimálně šest měsíců 
předem podmínky, za jakých nabízí své 
služby hospodářským subjektům.

b) zveřejňovat minimálně tři měsíce 
předem podmínky, za jakých nabízí své 
služby hospodářským subjektům.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 48
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na jeden či několik jiných centrálních 
subjektů pro správu ropných zásob 
schopných takové zásoby udržovat; nebo 

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 49
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na jeden či několik jiných centrálních 
subjektů pro správu ropných zásob 
schopných takové zásoby udržovat; nebo

b) na jeden či několik jiných centrálních 
subjektů pro správu ropných zásob 
schopných takové zásoby udržovat, je-li 
uzavřena smlouva mezi dotčeným 
členským státem a členskými státy, které 
budou zásoby držet, nebo

Or. en

Odůvodnění

Zeměpisné rozložení zásob má zásadní dopad na bezpečnost dodávek do členských států i na 
rychlost a efektivitu opatření přijatých v případě přerušení dodávek. Členské státy by si měly 
při rozhodování o rozdělení těchto zásob zachovat svůj vliv.

Pozměňovací návrh 50
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát se může 1. Každý členský stát se může zavázat, že 
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neodvolatelně zavázat, že bude udržovat 
ropné zásoby splňující podmínky tohoto 
článku na minimální úrovni určené počtem 
dnů spotřeby (dále jen „specifické 
zásoby“).

bude udržovat ropné zásoby splňující 
podmínky tohoto článku na minimální 
úrovni určené počtem dnů spotřeby (dále 
jen „specifické zásoby“).

Or. en

Odůvodnění

Neodvolatelná povinnost udržování specifických zásob může odrazovat členské státy od 
zřizování specifických zásob a nebere v úvahu možné změny vnějších podmínek trhu s energií.

Pozměňovací návrh 51
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý členský stát, který se rozhodl 
udržovat specifické zásoby, doručí Komisi 
oznámení o úrovni specifických zásob, jež 
se neodvolatelně zavazuje pro každou 
kategorii trvale udržovat, které se 
zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské 
unie. Takto oznámená minimální povinná 
úroveň je jednotná a uplatňuje se stejným 
způsobem na všechny kategorie 
specifických zásob používaných členským 
státem.

5. Každý členský stát, který se rozhodl 
udržovat specifické zásoby, doručí Komisi 
oznámení o úrovni specifických zásob, jež 
se zavazuje pro každou kategorii trvale 
udržovat, a o období, na něž se tak 
zavazuje, které se zveřejňuje v Úředním 
věstníku Evropské unie. Takto oznámená 
minimální povinná úroveň je jednotná a 
uplatňuje se stejným způsobem na všechny 
kategorie specifických zásob používaných 
členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Neodvolatelná povinnost udržování specifických zásob může odrazovat členské státy od 
zřizování specifických zásob a nebere v úvahu možné změny vnějších podmínek trhu s energií.
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Pozměňovací návrh 52
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský vede a trvale aktualizuje 
podrobný seznam všech svých 
specifických zásob držených na jeho 
území. Tento seznam obsahuje zejména 
veškeré informace umožňující dotčené 
zásoby přesně lokalizovat.

1. Každý členský vede a trvale každý měsíc 
aktualizuje podrobný seznam všech svých 
specifických zásob držených na jeho 
území. Tento seznam obsahuje zejména 
údaje o skladu, rafinérii nebo 
skladovacím zařízení, v němž jsou dotčené 
zásoby umístěny.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po dobu deseti let od data, k němuž se 
vztahují požadované údaje, předává
členský stát na jakoukoli žádost útvarů 
Komise do osmi dnů kopii seznamu. .

Po dobu tří let od data, k němuž se vztahují 
požadované údaje, předává členský stát 
na jakoukoli žádost útvarů Komise do 
deseti dnů kopii seznamu. .

Or. de

Odůvodnění

Povinná rezerva je nástroj pro řešení krizí a nevyžaduje trvalý sběr údajů. Chce-li Komise 
ověřovat soulad s povinnými rezervami, jsou údaje z předešlých tří let dostatečné. Je na 
Komisi, aby svá ověřování průběžně aktualizovala.
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Pozměňovací návrh 54
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro případy, kdy jsou specifické zásoby 
smíšeny s ostatními ropnými zásobami, 
přijmou členské státy nezbytná opatření, 
aby zabránily jakémukoli přemísťování 
směsi produktů bez předchozího 
písemného souhlasu orgánů členského 
státu, na jehož území se zásoby nacházejí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S výjimkou pořízení nebo prodeje zásob 
smí každý členský stát po dohodě 
s hospodářskými subjekty na tyto subjekty 
přenést povinnosti týkající se řízení 
specifických zásob na jeho vlastním území. 
Uvedenou přenesenou povinnost nelze dále 
přenést.

4. Každý členský stát po dohodě 
s hospodářskými subjekty smí na tyto 
subjekty přenést povinnosti týkající se 
řízení specifických zásob na jeho vlastním 
území. Uvedenou přenesenou povinnost 
nelze dále přenést.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát nebo jeho centrální subjekt Členský stát nebo jeho centrální subjekt 
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pro správu zásob smějí částečně či úplně 
přenést plnění úkolů spojených s řízením 
svých specifických zásob mimo vlastní 
území pouze jiným členským státům nebo
centrálním subjektům pro správu zásob. 
Uvedenou přenesenou povinnost nelze dále 
přenést a její trvání je omezeno.

pro správu zásob smějí částečně či úplně 
přenést plnění úkolů spojených s řízením 
svých specifických zásob mimo vlastní 
území pouze jiným členským státům,
centrálním subjektům pro správu zásob
nebo hospodářským subjektům na základě 
dvoustranných smluv. Uvedenou 
přenesenou povinnost nelze dále přenést a 
její trvání je omezeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předávají Komisi týdenní
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

1. Členské státy předávají Komisi měsíční 
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

2. Komise zveřejní týdenní statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

2. Komise zveřejní měsíční statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

3. V souladu s regulativním postupem 
podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme 
prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2.

3. V souladu s regulativním postupem 
podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme 
prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2.

3a. Jestliže důkladné šetření 
proveditelnosti a efektivity týdenních 
statistických výkazů ukáže, že z hlediska 
transparentnosti trhu nabízejí takové 
výkazy nesporné výhody a že nejsou nutné 
žádné zásadní následné opravy takto 
získaných údajů, může Komise postupem 
podle čl. 24 odst. 2 vyžadovat týdenní 
statistické výkazy namísto měsíčních.

Or. de
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Odůvodnění

Je nutné před předložením navrhovaných ustanovení posoudit důsledky. Toto posouzení 
nebylo v případě účinku požadování týdenního namísto měsíčního statistického výkazu 
provedeno. Proto by tato změna neměla být provedena, nežli budou známy výsledky studie, 
které musí být bezpodmínečně vzaty v úvahu.

Pozměňovací návrh 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předávají Komisi týdenní
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

1. Členské státy předávají Komisi měsíční 
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní předávání statistického výkazu úrovně komerčních zásob držených na vnitrostátním 
území členských států zvýší správní zátěž.

Pozměňovací návrh 59
Arūnas Degutis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předávají Komisi týdenní
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

1. Členské státy předávají Komisi měsíční 
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

Or. en
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Odůvodnění

Týdenní výkazy mohou vytvořit pouze iluzi kontroly, ve skutečnosti se jedná o velmi nákladný 
a zbytečný byrokratický úkon. 

Pozměňovací návrh 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zveřejní týdenní statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

2. Komise zveřejní měsíční statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní předávání statistického výkazu úrovně komerčních zásob držených na vnitrostátním 
území členských států zvýší správní zátěž.

Pozměňovací návrh 61
Arūnas Degutis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zveřejní týdenní statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

2. Komise zveřejní měsíční statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní výkazy mohou vytvořit pouze iluzi kontroly, ve skutečnosti se jedná o velmi nákladný 
a zbytečný byrokratický úkon.
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Pozměňovací návrh 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Útvary Komise mohou kdykoli
rozhodnout o tom, že v členských státech 
provedou kontrolu týkající se nouzových a 
specifických zásob. Útvary Komise mohou 
v rámci přípravy těchto kontrol požádat 
koordinační skupinu o konzultaci.

1. Útvary Komise mohou v případě 
důvodného podezření rozhodnout o tom, 
že v členských státech provedou kontrolu 
týkající se nouzových a specifických 
zásob. Útvary Komise mohou v rámci 
přípravy těchto kontrol požádat 
koordinační skupinu o konzultaci.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity je sledování povinností členských států a Komise by měla zahájit 
své vlastní vyšetřování pouze v případě, že existují oprávněné důvody pro podezření.

Pozměňovací návrh 63
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem kontrol stanovených v odstavci 1 
nesmí být shromažďování osobních údajů. 
Osobní údaje, které se zjistí nebo se 
vyskytnou v průběhu kontrol, nejsou 
shromažďovány ani zohledňovány a 
v případě nahodilého shromáždění jsou 
neprodleně zničeny.

2. Cílem kontrol stanovených v odstavci 1 
nesmí být zpracovávání osobních údajů. 
Osobní údaje, které se zjistí nebo se 
vyskytnou v průběhu kontrol, nejsou 
shromažďovány ani zohledňovány a 
v případě nahodilého shromáždění jsou 
neprodleně zničeny.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla formulace sladěna s formulací použitou v právních předpisech v oblasti ochrany 
údajů a předešlo se jakémukoli nedorozumění, doporučuje se nahradit slovo 
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„shromažďování“ slovem „zpracování“.

Pozměňovací návrh 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro uchování dat, dokladů, výkazů a 
dokumentů týkajících se nouzových a 
specifických zásob po dobu minimálně 
desíti let.

7. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro uchování dat, dokladů, výkazů a 
dokumentů týkajících se nouzových a 
specifických zásob po dobu minimálně tří
let.

Or. de

Odůvodnění

Povinné rezervy jsou nástroj pro řešení krizí a nevyžadují trvalý sběr údajů. Chce-li Komise 
ověřovat soulad s povinnostmi v této oblasti, je dostatečné zkoumat předešlé tři roky. Je na 
Komisi, aby svá ověřování průběžně aktualizovala.

Pozměňovací návrh 65
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby jejich příslušné orgány mohly 
v případě závažného narušení dodávek 
uvolnit do oběhu celý objem nebo část 
nouzových zásob a specifických zásob a 
nařídit zvláštní nebo obecná omezení 
spotřeby v závislosti na předpokládaném 
nedostatku dodávek, včetně přednostních 
přídělů ropných produktů určitým 
kategoriím spotřebitelů.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby jejich příslušné orgány mohly 
v případě závažného narušení dodávek 
uvolnit do oběhu celý objem nebo část 
nouzových zásob a specifických zásob, 
v první řadě pro vnitrostátní spotřebu a 
pokud se tak daný členský stát rozhodne, 
pro spotřebu mezinárodní, a nařídit 
zvláštní nebo obecná omezení spotřeby 
v závislosti na předpokládaném nedostatku 
dodávek, včetně přednostních přídělů 
ropných produktů určitým kategoriím 
spotřebitelů.
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Or. en

Odůvodnění

Ani při dodržování zásady energetické solidarity na konfederačním základě by žádný členský 
stát neměl být za žádných okolností nucen vzdát se svých zdrojů ropy, zvláště rozhodnutím 
nevoleného orgánu, aniž by k tomu předem dal svůj plný souhlas.

Pozměňovací návrh 66
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu může každý dotčený 
členský stát použít své nouzové zásoby a 
své specifické zásoby pro splnění 
mezinárodních závazků vyplývajících 
z tohoto rozhodnutí. V takovém případě 
členský stát neprodleně informuje Komisi, 
která může svolat koordinační skupinu 
nebo zahájit konzultace s jejími členy 
elektronickou cestou, zejména pokud jde o 
vyhodnocení účinků uvolnění zásob do 
oběhu.

3. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu má každý dotčený členský 
stát možnost použít své nouzové zásoby a 
své specifické zásoby pro splnění 
mezinárodních závazků vyplývajících 
z tohoto rozhodnutí. V takovém případě 
členský stát neprodleně informuje Komisi, 
která může svolat koordinační skupinu 
nebo zahájit konzultace s jejími členy 
elektronickou cestou, zejména pokud jde o 
vyhodnocení účinků uvolnění zásob do 
oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Ani při dodržování zásady energetické solidarity na konfederačním základě by žádný členský 
stát neměl být za žádných okolností nucen vzdát se svých zdrojů ropy, zvláště rozhodnutím 
nevoleného orgánu, aniž by k tomu předem dal svůj plný souhlas.
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Pozměňovací návrh 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci. Komise určí, zda jde o 
závažné narušení dodávek.

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci a určí, zda jde o závažné 
narušení dodávek.

Or. de

Odůvodnění

Pokud bude situaci posuzovat Komise, vyvstává otázka účelu koordinační skupiny. Komise je 
odpovědná za skupinu, která by proto měla po posouzení situace vydat své hodnocení.

Pozměňovací návrh 68
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjistí-li, že k závažnému narušení dodávek 
došlo, může Komise povolit, aby byla 
množství zásob nabídnutá k tomuto účelu 
dotčenými členskými státy úplně nebo 
částečně uvolněna do oběhu.

Zjistí-li, že k závažnému narušení dodávek 
došlo, Komise povolí, aby byla množství 
zásob nabídnutá k tomuto účelu dotčenými 
členskými státy úplně nebo částečně 
uvolněna do oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zachovat mechanismy umožňující rychlou reakci na mimořádné situace vzniklé 
z narušení dodávek i vliv členských států na prováděné mimořádné postupy.



PE420.120v01-00 30/33 AM\768327CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 69
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláště naléhavých případech nebo pro 
splnění menších místních potřeb mohou 
členské státy použít své nouzové zásoby 
před zasedáním koordinační skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zachovat mechanismy umožňující rychlou reakci na mimořádné situace vzniklé 
z narušení dodávek i vliv členských států na prováděné mimořádné postupy.

Pozměňovací návrh 70
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, má Komise právo uložit 
členským státům, aby uvolnily do oběhu 
celkový objem nebo část nouzových zásob 
a specifických zásob. K výkonu tohoto 
práva lze přistoupit pouze po zasedání 
koordinační skupiny, které mělo na 
pořadu jednání tento bod.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ani při dodržování zásady energetické solidarity na konfederačním základě by žádný členský 
stát neměl být za žádných okolností nucen vzdát se svých zdrojů ropy, zvláště rozhodnutím 
nevoleného orgánu, aniž by k tomu předem dal svůj plný souhlas.
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Pozměňovací návrh 71
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, má Komise právo uložit
členským státům, aby uvolnily do oběhu 
celkový objem nebo část nouzových zásob 
a specifických zásob. K výkonu tohoto 
práva lze přistoupit pouze po zasedání 
koordinační skupiny, které mělo na pořadu 
jednání tento bod.

5. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, má Komise právo požádat 
členské státy, aby uvolnily do oběhu 
celkový objem nebo část nouzových zásob 
a specifických zásob, s výhradou souhlasu
dotčeného členského státu. K výkonu 
tohoto práva lze přistoupit pouze po 
zasedání koordinační skupiny, které mělo 
na pořadu jednání tento bod.

Or. en

Odůvodnění

Ani při dodržování zásady energetické solidarity na konfederačním základě by žádný členský 
stát neměl být za žádných okolností nucen vzdát se svých zdrojů ropy, zvláště rozhodnutím 
nevoleného orgánu, aniž by k tomu předem dal svůj plný souhlas.

Pozměňovací návrh 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, má Komise právo uložit 
členským státům, aby uvolnily do oběhu 
celkový objem nebo část nouzových zásob 
a specifických zásob. K výkonu tohoto 
práva lze přistoupit pouze po zasedání 
koordinační skupiny, které mělo na pořadu 
jednání tento bod.

5. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu, má Komise právo uložit 
členským státům, aby uvolnily do oběhu 
celkový objem nebo část nouzových zásob 
a specifických zásob. K výkonu tohoto 
práva lze přistoupit pouze po zasedání 
koordinační skupiny, které mělo na pořadu 
jednání tento bod a přijalo rozhodnutí 
potřebnou většinou.

Or. de
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Odůvodnění

Pokud bude situaci posuzovat Komise, vyvstává otázka účelu koordinační skupiny. Komise je 
odpovědná za skupinu, která by proto měla po posouzení situace vydat své hodnocení.

Pozměňovací návrh 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tři roky po dni vstupu této směrnice 
v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování a posoudí zejména, zda je 
žádoucí uložit všem členským státům 
povinnou minimální úroveň specifických 
zásob.

Tři roky po dni vstupu této směrnice 
v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování.

Or. en

Odůvodnění

Obecné ustanovení o přezkumu je vhodnější než ustanovení o přezkumu v případě, že je o 
výsledku již rozhodnuto.

Pozměňovací návrh 74
Dragoş Florin David

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 20XX. Neprodleně Komisi sdělí 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 20XX s výjimkou těch členských 
států, pro které platí přechodné období 
pro zřízení rezerv ropy nebo ropných 
produktů podle smlouvy o přistoupení 
k Evropské unii, pro něž je konečným 
datem provedení datum konce 
přechodného období. Neprodleně Komisi 
sdělí jejich znění a srovnávací tabulku 



AM\768327CS.doc 33/33 PE420.120v01-00

CS

mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Návrh směrnice
Příloha III – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu svých zásob sníží členské státy 
množství zásob vypočtená výše uvedeným 
způsobem o 10%. Toto snížení se týká 
všech množství, která byla zahrnuta do 
daného výpočtu.

Při výpočtu svých zásob sníží členské státy 
množství zásob vypočtená výše uvedeným 
způsobem o 5%. Toto snížení se týká všech 
množství, která byla zahrnuta do daného 
výpočtu.

Or. en

Odůvodnění

Technické charakteristiky skladového vybavení pro ropné produkty umožňují snížit množství 
zbytečných zásob na 2 %. Zbytky ropy převyšující minimální ztráty při odběru ropných 
produktů vedou k větším nákladům na držení zásob.
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