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Ændringsforslag 20
Alyn Smith

Forslag til direktiv
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Ingen medlemsstat skal samtidig med, at den respekterer princippet om energisolidaritet på 
fællesskabsplan, tvinges til uden sit fulde forhåndssamtykke at opgive sine mineralolielagre, 
især på grundlag af et ikke-valgt organs afgørelse. 

Ændringsforslag 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den voksende 
produktionskoncentration, de faldende 
oliereserver og stigningen i verdens 
forbrug af mineralolieprodukter bidrager til 
at øge risikoen for 
forsyningsvanskeligheder.

(2) Den voksende 
produktionskoncentration, de faldende 
konventionelle oliereserver og stigningen i 
verdens forbrug af mineralolieprodukter 
bidrager til at øge risikoen for 
forsyningsafbrydelser.

Or. de

Begrundelse

I 2007 og 2008 kunne der iagttages et let fald i de konventionelle oliereserver, og denne 
tendens forventes at fortsætte i 2009, hvilket vil blive tillagt de faldende priser på råolie. 
Oliereserverne varierer og afhænger bl.a. af råolieprisen. Derimod begynder man først nu 
langsomt at udnytte de ikke-konventionelle reserver. Forsyningsafbrydelse er det korrekte 
tekniske udtryk.
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Ændringsforslag 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Sideløbende med foranstaltninger til 
etablering af et gunstigt investeringsklima 
med henblik på prospektering efter og 
udnyttelse af oliereserver inden for og 
uden for Den Europæiske Union, som er 
altafgørende for at sikre 
olieforsyningerne på lang sigt, er 
opbygningen af oliereserver et 
gennemprøvet middel til kompensation for 
forsyningsafbrydelser på kort sigt.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem sikring af forsyninger på lang sigt og kompensation for 
forsyningsafbrydelser på kort sigt. Dette direktiv drejer sig kun om sidstnævnte.

Ændringsforslag 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En egenproduktion af olie kan i sig selv 
bidrage til forsyningssikkerheden og kan 
således berettige, at olieproducerende 
medlemsstater har mindre lagre end andre 
medlemsstater. En sådan undtagelse kan 
dog ikke medføre en væsentlig ændring i 
oplagringsforpligtelserne i forhold til 
direktiv 2006/67/EF. Det følger heraf, at 
nogle medlemsstaters 
oplagringsforpligtelser bør fastsættes i 
forhold til tallet for det indenlandske 

(6) En egenproduktion af olie kan i sig selv 
bidrage til forsyningssikkerheden og kan 
således berettige, at olieproducerende 
medlemsstater har mindre lagre end andre 
medlemsstater. En sådan undtagelse kan 
dog ikke medføre en væsentlig ændring i 
oplagringsforpligtelserne i forhold til 
direktiv 2006/67/EF. Det følger heraf, at 
medlemsstaternes oplagringsforpligtelser 
bør fastsættes i forhold til tallet for det 
indenlandske olieforbrug og ikke i forhold 
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olieforbrug og ikke i forhold til importen. til importen.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør finde lige anvendelse for alle medlemsstater.

Ændringsforslag 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det hedder i formandskabets 
konklusioner fra Det Europæiske Råds 
møde i Bruxelles den 8.-9. marts 2007, at 
det i stigende grad er nødvendigt og 
presserende, at EU indfører en integreret 
energipolitik, der kombinerer en indsats på 
europæisk plan og medlemsstatsplan. Det 
er derfor væsentligt at tilnærme de 
forskellige medlemsstaters 
oplagringsmekanismer til hinanden.

(7) Det hedder i formandskabets 
konklusioner fra Det Europæiske Råds 
møde i Bruxelles den 8.-9. marts 2007, at 
det i stigende grad er nødvendigt og 
presserende, at EU indfører en integreret 
energipolitik, der kombinerer en indsats på 
europæisk plan og medlemsstatsplan. Det 
er derfor væsentligt at sikre kompatibilitet 
mellem de forskellige medlemsstaters 
oplagringsmekanismer.

Or. de

Begrundelse

Formålet med EU's lovgivning bør primært være at sikre kompatibilitet og ikke fuldstændig 
harmonisering. Princippet om et forenet Europa i dets mangfoldighed gælder stadig!

Ændringsforslag 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Olielagrenes tilgængelighed og 
beskyttelsen af energileverancer er 
væsentlige betingelser for 
medlemsstaternes og EU's offentlige 

(8) Olielagrenes tilgængelighed og 
beskyttelsen af energileverancer er 
væsentlige betingelser for 
medlemsstaternes og EU's offentlige 
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sikkerhed. Med centrale 
oplagringsorganer eller -tjenester i EU 
bliver det muligt at nærme sig disse mål. 
For at give de forskellige berørte 
medlemsstater mulighed for at udnytte 
deres nationale ret til at definere 
vedtægterne for deres centrale 
oplagringsenhed og samtidig lempe den 
finansielle byrde, som disse 
oplagringsaktiviteter medfører for de 
endelige forbrugere, er det tilstrækkeligt 
at forbyde det lukrative formål, eftersom 
olielagrene kan opbevares et hvilket som 
helst sted i Fællesskabet og kan ejes af et 
hvilket som helst centralt organ eller 
tjeneste.

sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke Fællesskabets opgave at favorisere en bestemt metode og endnu mindre at fremme 
et centralistisk synspunkt, som ville undergrave subsidiaritetsprincippet.  Princippet om et 
forenet Europa i dets mangfoldighed gælder stadig!

Ændringsforslag 26
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Olielagrenes tilgængelighed og 
beskyttelsen af energileverancer er 
væsentlige betingelser for 
medlemsstaternes og EU's offentlige 
sikkerhed. Med centrale oplagringsorganer 
eller -tjenester i EU bliver det muligt at 
nærme sig disse mål. For at give de 
forskellige berørte medlemsstater mulighed 
for at udnytte deres nationale ret til at 
definere vedtægterne for deres centrale 
oplagringsenhed og samtidig lempe den 
finansielle byrde, som disse 
oplagringsaktiviteter medfører for de 
endelige forbrugere, er det tilstrækkeligt at 

(8) Olielagrenes tilgængelighed og 
beskyttelsen af energileverancer er 
væsentlige betingelser for 
medlemsstaternes og EU's offentlige 
sikkerhed. Med centrale oplagringsorganer 
eller -tjenester i EU bliver det muligt at 
nærme sig disse mål. For at give de 
forskellige berørte medlemsstater mulighed 
for at udnytte deres nationale ret til at 
definere vedtægterne for deres centrale 
oplagringsenhed og de betingelser, på 
grundlag af hvilke de delegerer deres 
oplagring til andre medlemsstater eller 
andre oplagringsenheder, og samtidig 
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forbyde det lukrative formål, eftersom 
olielagrene kan opbevares et hvilket som 
helst sted i Fællesskabet og kan ejes af et 
hvilket som helst centralt organ eller 
tjeneste.

lempe den finansielle byrde, som disse 
oplagringsaktiviteter medfører for de 
endelige forbrugere, er det tilstrækkeligt at 
forbyde det lukrative formål, eftersom 
olielagrene kan opbevares et hvilket som 
helst sted i Fællesskabet og kan ejes af et 
hvilket som helst centralt organ eller 
tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Den geografiske fordeling af lagre har stor indvirkning på sikkerheden af forsyninger til 
medlemsstaterne såvel som hurtigheden og effektiviteten i de foranstaltninger, som træffes i 
tilfælde af afbrydelser.  Medlemsstaterne bør bevare deres indflydelse, når der træffes 
afgørelser om tildelingen af disse lagre.

Ændringsforslag 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På baggrund af EF-lovgivningens mål 
med mineralolielagrene, nogle 
medlemsstaters eventuelle 
sikkerhedsmæssige bekymringer og 
ønsket om at øge disciplin og 
gennemsigtighed i 
solidaritetsmekanismerne mellem 
medlemsstaterne er det nødvendigt at 
begrænse aktionsområdet for de centrale 
enheder, der handler uden mellemled, til 
det nationale område.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har ingen grund til at begrænse muligheden for indførelse af større fleksibilitet 
med hensyn til forsyningsforpligtelsen og dermed yderligere fremme af "centrale enheder". 
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Ændringsforslag 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) På grund af de behov, der opstår ved 
iværksættelsen af nødforanstaltninger, 
tilnærmelsen af de nationale 
oplagringsmekanismer og nødvendigheden 
af at sikre en større synlighed af lagrenes 
størrelse, navnlig i tilfælde af krise, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne og EU har 
midler til at sikre en øget kontrol med disse 
lagre.

(12) På grund af de behov, der opstår ved 
iværksættelsen af nødforanstaltninger, 
hvorved der sikres kompatibilitet mellem 
de nationale oplagringsmekanismer og 
nødvendigheden af at sikre en større 
synlighed af lagrenes størrelse, navnlig i 
tilfælde af krise, er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne har midler til at sikre en 
øget kontrol med disse lagre.

Or. de

Begrundelse

Det er endnu engang nødvendigt at klarlægge, at målsætningen ikke er at opnå ensartethed 
men at sikre kompatibilitet. Endvidere bør kontrollen ikke udføres af Fællesskabet, eftersom 
dette er medlemsstaternes ansvar.

Ændringsforslag 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis en stor del af lagrene tilhører 
medlemsstater eller centrale enheder 
oprettet af de forskellige nationale 
myndigheder, vil det give mulighed for at 
øge kontrolniveauet og 
gennemsigtigheden, i det mindste 
vedrørende denne del af lagrene.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Fællesskabet bør ikke ved vedtagelsen af et direktiv forsøge at gribe ind i medlemsstaternes 
beføjelser, hvad angår overholdelsen af deres forpligtelser - og dette er nøjagtigt, hvad der er 
formålet med denne betragtning. Derfor og som følge af det manglende empiriske grundlag 
bør denne betragtning udgå.

Ændringsforslag 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at styrke forsyningssikkerheden i 
Fællesskabet bør de lagre, 
medlemsstaterne eller de centrale enheder 
erhverver ejendomsretten til, de såkaldte 
"specifikke lagre", der oprettes på 
beslutning af medlemsstaterne, svare til 
de faktiske behov i tilfælde af krise.      
Det er desuden nødvendigt, at de har deres 
egen retlige status, så det sikres, at de er 
absolut tilgængelige i tilfælde af krise. Med 
henblik herpå bør de berørte medlemsstater 
sørge for at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for ubetinget at beskytte de 
pågældende lagre mod enhver 
tvangsfuldbyrdelse.

(14) For at styrke forsyningssikkerheden i 
Fællesskabet bør de tilgængelige lagre i 
overensstemmelse med dette direktiv være 
tilstrækkelige til at dække efterspørgslen i 
det mindste i den fastlagte periode.  Det er 
desuden nødvendigt, at de har deres egen 
retlige status, så det sikres, at de er absolut 
tilgængelige i tilfælde af kriser. Med 
henblik herpå bør de berørte medlemsstater 
sørge for at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for ubetinget at beskytte de 
pågældende lagre mod enhver 
tvangsfuldbyrdelse.

Or. de

Begrundelse

De nuværende behov i tilfælde af en krise kan kun fastslås efter begivenheden og ikke før, 
eftersom de er afhængige af arten af den enkelte krise og først og fremmest dens varighed. 
Det er langt mere afgørende, at de specifikke lagre rent faktisk er tilgængelige. Disse 
mængder er tilstrækkelige til at dække alle tænkelige, ikke-politisk betingede 
forsyningsafbrydelser.  I tilfælde af en politisk motiveret forsyningsafbrydelse, der varer 
længere end 90 dage, ville den deraf følgende internationale krisesituation under alle 
omstændighed kræve, at der træffes andre foranstaltninger.
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Ændringsforslag 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der ser ud til at være forskel på, hvor 
tit der skal foretages lageropgørelse, og på 
fristen for at stille dem til rådighed i 
henhold til direktiv 2006/67/EF 
sammenlignet med forskellige 
olielagerordninger i andre dele af verden. I 
en beslutning om de makroøkonomiske 
virkninger af de stigende energipriser gav 
Europa-Parlamentet udtryk for sin støtte til 
indførelse af en større 
informationsfrekvens.

(18) Der ser ud til at være forskel på, hvor 
tit der skal foretages lageropgørelse, og på 
fristen for at stille dem til rådighed i 
henhold til direktiv 2006/67/EF 
sammenlignet med forskellige 
olielagerordninger i andre dele af verden. I 
en beslutning om de makroøkonomiske 
virkninger af de stigende energipriser gav 
Europa-Parlamentet udtryk for sin støtte til 
indførelse af en større 
informationsfrekvens. Dog er det 
nødvendigt at sikre, at oplysningerne er 
nøjagtige og ikke kræver ugentlige eller 
månedlige tilpasninger, hvilket ofte er 
tilfældet i Den Europæiske Union. 

Or. de

Begrundelse

Erfaringerne i andre lande har også vist, at oplysningerne rigtighed er vigtigere end en 
ugentlig offentliggørelse heraf, og derfor bør man prioritere dette.

Ændringsforslag 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes ugentligt.

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes ugentligt, for så vidt 
som der kan gives garanti for, at det kun 
vil være nødvendigt med mindre 
efterfølgende tilpasninger.
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Or. de

Begrundelse

Erfaringerne i andre lande har også vist, at oplysningernes rigtighed er vigtigere end en 
ugentlig offentliggørelse heraf, og derfor bør man prioritere dette.

Ændringsforslag 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes ugentligt.

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes månedligt.

Or. en

Begrundelse

Fremsendelse af en ugentlig statistisk opgørelse over omfanget af de kommercielle lagre, der 
opretholdes på medlemsstaternes territorium, vil øge den administrative byrde.

Ændringsforslag 34
Arūnas Degutis

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes ugentligt.

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes månedligt.

Or. en
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Begrundelse

Ugentlige beretninger kan kun skabe en illusion om kontrol, men i virkeligheden er det 
forbundet med store omkostninger og unødvendigt bureaukrati. 

Ændringsforslag 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der kan opstå forskelle eller fejl i de 
opgørelser, der sendes til Kommissionen. 
De personer, der er ansat af eller har 
fuldmagt fra Kommissionens tjenestegrene, 
bør derfor kunne kontrollere lagrene og de 
dokumenter, som medlemsstaternes 
myndigheder gør gældende.

(23) Der kan opstå forskelle eller fejl i de 
opgørelser, der sendes til Kommissionen. 
De personer, der er ansat af eller har 
fuldmagt fra Kommissionens tjenestegrene, 
bør i tilfælde at begrundet mistanke 
sammen med medlemsstatens 
kontrolberettigede myndigheder derfor 
kunne kontrollere lagrene og de 
dokumenter, som medlemsstaternes 
myndigheder gør gældende.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne er primært ansvarlige for at sikre, at den nationale lovgivning overholdes. 
Kommissionen bør derfor kun i tilfælde af begrundet mistanke have beføjelser til at 
iværksætte sine egne undersøgelser. 

Ændringsforslag 36
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med medlemsstaternes 
behandling af personoplysninger er sikret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 

(25) Beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med medlemsstaternes 
behandling af personoplysninger er sikret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
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forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger, og beskyttelsen af 
fysiske personer i forbindelse med 
Kommissionens behandling af 
personoplysninger er sikret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger. I 
henhold til disse retsakter skal behandling 
af personoplysninger være begrundet i et 
legitimt formål, og personoplysninger, der 
indsamles tilfældigt, skal omgående 
slettes.

forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger, og beskyttelsen af
fysiske personer i forbindelse med 
Kommissionens behandling af 
personoplysninger er sikret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger. 
Bestemmelserne i dette direktiv bør gælde 
uagtet bestemmelserne i direktiv 95/46/EF 
og forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Begrundelse

Visse eksperter (herunder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) henstiller, at 
det i betragtningen klart fastslås, at direktivets bestemmelser er gældende uagtet ovennævnte 
lovgivning.  Den sidste sætning er reelt overflødig, eftersom det er et generelt princip, at 
personoplysninger kun må beholdes så længe, som de er nødvendige til de formål, for hvilke 
de indsamles eller viderebearbejdes. 

Ændringsforslag 37
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "væsentlig forsyningsafbrydelse": stort 
og uforudset fald i forsyningen af 
mineralolie eller mineralolieprodukter til 
Fællesskabet eller en medlemsstat, der 
eventuelt har medført en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre

(g) "væsentlig forsyningsafbrydelse": et
uforudset fald på mindst 30 % 
sammenlignet med gennemsnittet for det 
foregående år i forsyningen af mineralolie 
eller mineralolieprodukter til Fællesskabet 
eller en medlemsstat, der eventuelt har 
medført en faktisk international beslutning 
om ibrugtagning af lagre

Or. ro
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Begrundelse

Definitionen i denne artikel er noget vag, og det er derfor nødvendigt at forelægge mere 
specifikke oplysninger under hensyntagen til forsyningssituationen på fællesskabsplan og den 
specifikke situation i hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 38
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 
31. december 20XX love eller 
administrative bestemmelser, der kan sikre, 
at de til enhver tid på Fællesskabets 
område opretholder samlede lagre af 
mineralolieprodukter på et niveau, der 
mindst svarer til enten 90 dages
nettoimport eller 70 dages forbrug alt efter, 
hvilken mængde der er størst.

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 
31. december 20XX love eller 
administrative bestemmelser, der kan sikre, 
at de til enhver tid på Fællesskabets 
område opretholder samlede lagre af 
mineralolieprodukter på et niveau, der 
mindst svarer til enten 80 dages
nettoimport eller 60 dages forbrug alt efter, 
hvilken mængde der er størst.

Or. ro

Begrundelse

70-dages reglen ville for de mineralolieproducerende lande betyde, at de nuværende lagre 
forhøjes fra 67,5 dage til 77,78 dage. En sådan forhøjelse ville medføre betydeligt højere 
omkostninger.

Ændringsforslag 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 
sikkerhedslagre og specifikke lagre, jf. 
artikel 9, de har på deres nationale område, 
til stadighed er fysisk tilgængelige og til 
rådighed. De fastsætter de nærmere 
bestemmelser for identifikation, 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 
sikkerhedslagre og specifikke lagre, jf. 
artikel 9, de har på deres nationale område, 
til stadighed er fysisk tilgængelige og til 
rådighed. De fastsætter de nærmere 
bestemmelser for identifikation, 
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regnskabsføring og kontrol vedrørende 
disse lagre, så de til enhver tid kan tjekkes. 
For de sikkerhedslagre og specifikke lagre, 
der indgår i lagre, som opbevares af 
økonomiske aktører, eller som er blandet 
med sådanne lagre, skal der føres separat 
regnskab.

regnskabsføring og kontrol vedrørende 
disse lagre, så de til enhver tid kan tjekkes. 
Disse ordninger etableres efter 
forudgående aftale med Kommissionen.
For de sikkerhedslagre og specifikke lagre, 
der indgår i lagre, som opbevares af 
økonomiske aktører, eller som er blandet 
med sådanne lagre, skal der føres separat 
regnskab.

Or. en

Begrundelse

En forudgående aftale om regler om regnskabspligten vil føre til tilnærmelse af de metoder, 
som de forskellige medlemsstater anvender, hvilket vil gøre den efterfølgende kontrol lettere.

Ændringsforslag 40
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en detaljeret 
oversigt, der til stadighed føres ajour, over 
alle sikkerhedslagre, som opretholdes for 
den, og som ikke er specifikke lagre i 
henhold til artikel 9. Oversigten indeholder 
bl.a. alle nødvendige informationer til 
nøjagtigt at lokalisere de pågældende lagre 
samt fastslå mængder, ejer og den 
nøjagtige art ved henvisning til 
kategorierne i bilag C, punkt 3.1., stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ****** af ********* om 
energistatistik.

1. Hver medlemsstat opretter en detaljeret 
oversigt, der hver måned til stadighed 
føres ajour, over alle sikkerhedslagre, som 
opretholdes for den, og som ikke er 
specifikke lagre i henhold til artikel 9. 
Oversigten indeholder bl.a. oplysninger 
om deponeringsstedet, raffinerings- eller 
oplagringsanlægget, hvor de pågældende 
lagre befinder sig, samt om de fastslåede 
mængder, ejeren og den nøjagtige art ved 
henvisning til kategorierne i bilag C, punkt 
3.1., stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. ****** af 
********* om energistatistik.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne fra medlemsstaterne har vist, at de månedlige oversigter og lokaliseringen på 
anlægsniveau er tilstrækkelige med henblik på kontrol og gennemsigtighed. 
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Ændringsforslag 41
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tredive dage efter det kalenderår, 
opgørelserne vedrører, sender den berørte 
medlemsstat Kommissionen en kopi af 
oversigten over lagre pr. den sidste dag i 
hvert kalenderår.

Senest 45 dage efter det kalenderår, 
opgørelserne vedrører, sender den berørte 
medlemsstat Kommissionen en kopi af 
oversigten over lagre pr. den sidste dag i 
hvert kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne i registret er af strategisk følsom art, og der bør derfor kun under streng 
overvågning gøres tilgængelige for den enhed, der er modtager af de følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 42
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at de enkelte 
oplysninger i registrene holdes fortrolige. 

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne i registret er af strategisk følsom art, og de bør derfor kun under streng 
overvågning gøres tilgængelige for den enhed, der er modtager af de følsomme oplysninger. 
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Ændringsforslag 43
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den centrale oplagringsenheds vigtigste 
formål er at erhverve, opretholde og sælge 
olielagre på den medlemsstats nationale 
område, der har etableret den. Den er det 
eneste organ eller den eneste tjeneste, der 
kan gives beføjelser til at handle uden 
mellemled på den medlemsstats område, 
der har etableret den med henblik på at 
erhverve, opretholde eller sælge specifikke 
lagre, jf. artikel 9.

2. Den centrale oplagringsenheds vigtigste 
formål er at sikre og kontrollere 
erhvervelsen, opretholdelsen og salget af 
olielagre, som udgør sikkerhedslagre i 
henhold til artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 44
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af køb eller salg af 
specifikke lagre kan hver central 
oplagringsenhed indgå aftale med 
økonomiske aktører om at uddelegere 
opgaver til dem i forbindelse med 
forvaltning af olielagre på betingelse af, at 
denne uddelegering vedrører olielagre på 
den medlemsstats område, der har oprettet 
den pågældende centrale oplagringsenhed. 
En sådan uddelegering kan ikke gøres til 
genstand for nogen subdelegering.

Hver central oplagringsenhed kan indgå 
aftale med økonomiske aktører om at 
uddelegere opgaver til dem i forbindelse 
med forvaltning af olielagre på betingelse 
af, at denne uddelegering vedrører 
olielagre på den medlemsstats område, der 
har oprettet den pågældende centrale 
oplagringsenhed. En sådan uddelegering 
kan ikke gøres til genstand for nogen 
subdelegering.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ingen central oplagringsenhed kan købe, 
oprette, opretholde eller forvalte 
sikkerhedslagre uden for den medlemsstats 
nationale område, der har oprettet den, 
medmindre det sker ved en konventionel 
uddelegering til den medlemsstat, på hvis 
område disse lagre er beliggende eller til 
den centrale oplagringsenhed, 
sidstnævnte har oprettet.

3. Ingen medlemsstat eller central 
oplagringsenhed kan købe, oprette, 
opretholde eller forvalte sikkerhedslagre 
uden for den medlemsstats nationale 
område, der har oprettet den, medmindre 
en aftale med den medlemsstat eller den 
centrale enhed, som den medlemsstat har 
oprettet, på hvis område disse lagre er 
beliggende, giver garanti for, at 
sikkerhedslagret er tilgængeligt og 
disponibelt.

Or. en

Ændringsforslag 46
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ingen medlemsstat kan købe, oprette, 
opretholde eller forvalte sikkerhedslagre 
uden for sit nationale område, medmindre 
det sker ved en konventionel uddelegering 
til den medlemsstat, på hvis område disse 
lagre er beliggende, eller til den centrale 
oplagringsenhed, sidstnævnte har 
oprettet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 47
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mindst seks måneder før at 
offentliggøre, på hvilke betingelser den 
tilbyder de økonomiske aktører disse 
tjenesteydelser.

(b) mindst tre måneder før at offentliggøre, 
på hvilke betingelser den tilbyder de 
økonomiske aktører disse tjenesteydelser.

Or. ro

Ændringsforslag 48
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en eller flere andre centrale 
oplagringsenheder, der kan opretholde 
sådanne lagre, eller 

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 49
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en eller flere andre centrale 
oplagringsenheder, der kan opretholde 
sådanne lagre, eller

(b) en eller flere andre centrale 
oplagringsenheder, der kan opretholde 
sådanne lagre, forudsat at der er indgået 
en aftale mellem den pågældende 
medlemsstat og de medlemsstater, som vil 
opretholde lagrene, eller

Or. en
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Begrundelse

Den geografiske fordeling af lagre har stor indvirkning på sikkerheden af forsyninger til 
medlemsstaterne såvel som hurtigheden og effektiviteten i de foranstaltninger, som træffes i 
tilfælde af afbrydelser.  Medlemsstaterne bør bevare deres indflydelse, når der træffes 
afgørelser om tildelingen af disse lagre.

Ændringsforslag 50
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat kan forpligte sig 
uigenkaldeligt til at opretholde olielagre på 
et minimumsniveau, der er fastlagt i antal 
dages forbrug under opfyldelse af 
betingelserne i denne artikel (herefter 
"specifikke lagre").

1. Hver medlemsstat kan forpligte sig til at 
opretholde olielagre på et 
minimumsniveau, der er fastlagt i antal 
dages forbrug under opfyldelse af 
betingelserne i denne artikel (herefter 
"specifikke lagre").

Or. en

Begrundelse

Den uigenkaldelige forpligtelse til at opretholde specifikke lagre kan måske tilskynde 
medlemsstater til ikke at oprette specifikke lagre, og den tager ikke hensyn til eventuelle 
ændringer i de eksterne betingelser, som vedrører energimarkedet.

Ændringsforslag 51
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver medlemsstat, der har besluttet at 
opretholde specifikke lagre, sender 
Kommissionen en meddelelse, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende, med angivelse af størrelsen af de 
specifikke lagre, den uigenkaldeligt 
forpligter sig til vedvarende at opretholde 
for hver af kategorierne. Det således 

5. Hver medlemsstat, der har besluttet at 
opretholde specifikke lagre, sender 
Kommissionen en meddelelse, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende, med angivelse af størrelsen af de 
specifikke lagre, den forpligter sig til 
vedvarende at opretholde for hver af 
kategorierne og for den periode, som den 



AM\768327DA.doc 21/34 PE420.120v01-00

DA

meddelte obligatoriske minimumsniveau er 
individuelt og gælder på samme måde for 
alle kategorier af specifikke lagre, 
medlemsstaten bruger.

indgår en forpligtelse for. Det således 
meddelte obligatoriske minimumsniveau er 
individuelt og gælder på samme måde for 
alle kategorier af specifikke lagre, 
medlemsstaten bruger.

Or. en

Begrundelse

Den uigenkaldelige forpligtelse til at opretholde specifikke lagre kan måske tilskynde 
medlemsstater til ikke at oprette specifikke lagre, og den tager ikke hensyn til de eventuelle 
ændringer i de eksterne betingelser, som vedrører energimarkedet.

Ændringsforslag 52
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat etablerer en detaljeret 
oversigt, der til stadighed ajourføres, over 
alle de specifikke lagre på sit nationale 
område. Oversigten indeholder bl.a. alle 
oplysninger til nøjagtigt at lokalisere de
pågældende lagre.   

1. Hver medlemsstat etablerer en detaljeret 
månedlig oversigt, der til stadighed 
ajourføres, over alle de specifikke lagre på 
sit nationale område. Oversigten 
indeholder bl.a. alle oplysninger om 
deponeringsstedet, raffinerings- eller 
oplagringsanlægget, hvor de pågældende 
lagre befinder sig.

Or. en

Ændringsforslag 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sender Kommissionen en 
kopi af oversigten senest otte dage efter en 
anmodning herom fra Kommissionens 
tjenestegrene, der fremsættes senest ti år

Medlemsstaten sender Kommissionen en 
kopi af oversigten senest ti dage efter en 
anmodning herom fra Kommissionens 
tjenestegrene, der fremsættes senest tre år
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efter den dato, de ønskede oplysninger 
vedrører.

efter den dato, de ønskede oplysninger 
vedrører

Or. de

Begrundelse

Oplagringsforpligtelsen er et instrument til kriseforvaltning og kræver ikke, at der konstant 
indsamles oplysninger. Hvis Kommissionen ønsker at kontrollere, om de obligatoriske 
reserver overholdes, er det tilstrækkeligt med oplysninger fra de foregående tre år. Det er 
Kommissionens valg, om den ønsker at ajourføre kontrollerne.

Ændringsforslag 54
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor specifikke lagre 
blandes med andre olielagre, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre alle 
flytninger af blandede produkter, 
medmindre myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område lagrene 
ligger, på forhånd har givet skriftlig 
tilladelse hertil.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 55
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med undtagelse af køb eller salg af 
lagre kan hver medlemsstat træffe aftale 
med økonomiske aktører om overdragelse 
af opgaver til dem i forbindelse med 
forvaltning af specifikke lagre på det 

4. Hver medlemsstat kan træffe aftale med 
økonomiske aktører om overdragelse af 
opgaver til dem i forbindelse med 
forvaltning af specifikke lagre på det 
nationale område.  En sådan uddelegering 
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nationale område. En sådan uddelegering 
kan ikke gøres til genstand for nogen 
subdelegering.

kan ikke gøres til genstand for nogen 
subdelegering.

Or. en

Ændringsforslag 56
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 En medlemsstat eller dens centrale 
oplagringsenhed må kun overdrage 
opgaver i forbindelse med forvaltningen af 
sine specifikke lagre uden for det nationale 
område til andre medlemsstater eller 
centrale oplagringsenheder. En sådan 
uddelegering må ikke videredelegeres og 
sker for en begrænset varighed.

En medlemsstat eller dens centrale 
oplagringsenhed må kun overdrage 
opgaver i forbindelse med forvaltningen af 
sine specifikke lagre uden for det nationale 
område til andre medlemsstater, centrale 
oplagringsenheder eller til økonomiske 
operatører i henhold til bilaterale aftaler.  
En sådan uddelegering må ikke 
videredelegeres og sker for en begrænset 
varighed.

Or. en

Ændringsforslag 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en ugentlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en månedlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

2. Kommissionen offentliggør en ugentlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 

2. Kommissionen offentliggør en månedlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
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lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelserne for stk. 1 
og 2 efter forskriftsproceduren i artikel 24, 
stk. 2.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelserne for stk. 1 
og 2 efter forskriftsproceduren i artikel 24, 
stk. 2.

3a. Hvis en tilbundsgående undersøgelse 
af de ugentlige statistiske opgørelsers 
gennemførlighed og effektivitet viser, at 
de medfører tydelige fordele i form af 
markedsgennemsigtighed, og at der ikke 
er behov for at foretage større 
efterfølgende justeringer i de indhentede 
oplysninger, kan Kommissionen i henhold 
til proceduren i artikel 24, stk. 2, kræve en 
ugentlig i stedet for en månedlig statistisk 
opgørelse.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at vurdere følgerne, inden der udarbejdes forslag til retsakter. Dette er ikke 
sket, for så vidt angår følgerne af, at der kræves en ugentlig i stedet for en månedlig statistisk 
opgørelse. Derfor bør denne ændring ikke foretages, inden resultaterne af undersøgelsen 
foreligger. Endvidere bør der ubetinget tages hensyn til resultaterne af undersøgelsen. 

Ændringsforslag 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en ugentlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en månedlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

Or. en
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Begrundelse

Fremsendelse af en ugentlig statistisk opgørelse over omfanget af de kommercielle lagre, der 
opretholdes på medlemsstaternes territorium, vil øge den administrative byrde.

Ændringsforslag 59
Arūnas Degutis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en ugentlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en månedlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

Or. en

Begrundelse

Ugentlige beretninger kan kun skabe en illusion om kontrol, der i virkeligheden er forbundet 
med store omkostninger og unødvendigt bureaukrati.  

Ændringsforslag 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør en ugentlig
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

2. Kommissionen offentliggør en månedlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

Or. en
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Begrundelse

Fremsendelse af en ugentlig statistisk opgørelse over omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på medlemsstaternes territorium, vil øge den administrative byrde.

Ændringsforslag 61
Arūnas Degutis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør en ugentlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

2. Kommissionen offentliggør en månedlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

Or. en

Begrundelse

Ugentlige beretninger kan kun skabe en illusion om kontrol, der i virkeligheden er forbundet 
med store omkostninger og unødvendigt bureaukrati. 

Ændringsforslag 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens tjenestegrene kan til 
enhver tid beslutte at foretage kontrol af 
sikkerhedslagre og specifikke lagre i 
medlemsstaterne. Kommissionens 
tjenestegrene kan rådføre sig med 
koordinationsgruppen ved forberedelsen af 
denne kontrol.

1. Kommissionens tjenestegrene kan, hvis
der er berettiget grund til mistanke,
beslutte at foretage kontrol af 
sikkerhedslagre og specifikke lagre i 
medlemsstaterne. Kommissionens 
tjenestegrene kan rådføre sig med 
koordinationsgruppen ved forberedelsen af 
denne kontrol.

Or. de
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Begrundelse

Kontrol er i henhold til subsidiaritetsprincippet medlemsstaternes ansvar, og Kommissionen 
bør kun iværksætte sine egne under undersøgelser, hvis der er berettiget grund til mistanke.

Ændringsforslag 63
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Målene med kontrolforanstaltningerne, 
jf. stk. 1, omfatter ikke indsamling af 
personoplysninger. Personoplysninger, der 
måtte blive fundet eller afdækket under 
kontrollen, bliver hverken indsamlet eller 
inddraget og skal i tilfælde af tilfældig 
indsamling omgående destrueres.

2. Målene med kontrolforanstaltningerne, 
jf. stk. 1, omfatter ikke behandling af 
personoplysninger. Personoplysninger, der 
måtte blive fundet eller afdækket under 
kontrollen, bliver hverken indsamlet eller 
inddraget og skal i tilfælde af tilfældig 
indsamling omgående destrueres.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasse ordlyden til den ordlyd, der anvendes i databeskyttelseslovgivningen, og for at 
forhindre enhver misforståelse, henstilles det at erstatte ordet "indsamling" med ordet 
"behandling".

Ændringsforslag 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at opbevare 
oplysninger, bilag, opgørelser og 
dokumenter vedrørende sikkerhedslagrene 
og de specifikke lagre i en periode på 
mindst ti år.

7. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at opbevare 
oplysninger, bilag, opgørelser og 
dokumenter vedrørende sikkerhedslagrene 
og de specifikke lagre i en periode på 
mindst tre år.

Or. de
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Begrundelse

Oplagringsforpligtelsen er et instrument til kriseforvaltning og kræver ikke, at der konstant 
indsamles oplysninger.  Hvis Kommissionen ønsker at kontrollere, om forpligtelserne i denne 
forbindelse overholdes, er det tilstrækkeligt at undersøge de foregående tre år. Det er 
Kommissionens valg, om den ønsker at ajourføre kontrollerne.

Ændringsforslag 65
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på, at deres 
kompetente myndigheder i tilfælde af en 
større forsyningsafbrydelse kan tage alle 
eller dele af deres sikkerhedslagre og 
specifikke lagre i brug og begrænse det 
samlede forbrug eller nærmere angivne 
dele deraf i forhold til det forventede 
forsyningsunderskud, herunder ved at give 
visse forbrugerkategorier prioritet ved 
tildeling af mineralolieprodukter.

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på, at deres 
kompetente myndigheder i tilfælde af en 
større forsyningsafbrydelse kan tage alle 
eller dele af deres sikkerhedslagre og 
specifikke lagre i brug, i første række til 
forbrug på hjemmemarkedet, og hvis 
medlemsstaten selv vælger det, til 
internationalt forbrug, og begrænse det 
samlede forbrug eller nærmere angivne 
dele deraf i forhold til det forventede 
forsyningsunderskud, herunder ved at give 
visse forbrugerkategorier prioritet ved 
tildeling af mineralolieprodukter.

Or. en

Begrundelse

Ingen medlemsstat skal samtidig med, at den respekterer princippet om energisolidaritet på 
fællesskabsplan, tvinges til uden sit fulde forhåndssamtykke at opgive sine mineralolielagre, 
især på grundlag af et ikke-valgt organs afgørelse.
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Ændringsforslag 66
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, kan hver berørt medlemsstat bruge 
sine sikkerhedslagre og specifikke lagre til 
at opfylde de internationale forpligtelser, 
der følger af denne beslutning. I så fald 
underretter medlemsstaten straks 
Kommissionen, der kan indkalde 
koordinationsgruppen eller foretage en 
elektronisk høring af gruppens 
medlemmer, navnlig med henblik på at 
vurdere virkningerne af ibrugtagningen.

3. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, har hver berørt medlemsstat 
mulighed for at bruge sine sikkerhedslagre 
og specifikke lagre til at opfylde de 
internationale forpligtelser, der følger af 
denne beslutning. I så fald underretter 
medlemsstaten straks Kommissionen, der 
kan indkalde koordinationsgruppen eller 
foretage en elektronisk høring af gruppens 
medlemmer, navnlig med henblik på at 
vurdere virkningerne af ibrugtagningen.

Or. en

Begrundelse

Ingen medlemsstat skal samtidig med, at den respekterer princippet om energisolidaritet på 
fællesskabsplan, tvinges til uden sit fulde forhåndssamtykke at opgive sine mineralolielagre, 
især på grundlag af et ikke-valgt organs afgørelse. 

Ændringsforslag 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår, om der 
er tale om en større forsyningsafbrydelse.

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen og fastslår, om der er tale om 
en større forsyningsafbrydelse.
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Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen undersøger situationen, opstår spørgsmålet om formålet med 
koordinationsgruppen. Kommissionen leder koordinationsgruppen, som derfor bør give sit 
samtykke efter at have undersøgt situationen.

Ændringsforslag 68
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der konstateres en større 
forsyningsafbrydelse, kan Kommissionen 
give tilladelse til hel eller delvis 
ibrugtagning af de mængder, de berørte 
medlemsstater har foreslået i den 
forbindelse.

Hvis der konstateres en større 
forsyningsafbrydelse, giver Kommissionen 
tilladelse til hel eller delvis ibrugtagning af 
de mængder, de berørte medlemsstater har 
foreslået i den forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at bevare mekanismer, der muliggør en hurtig reaktion i nødsituationer som 
følge af forsyningsafbrydelser. Det samme gælder for medlemsstaternes indflydelse i 
forbindelse med de nødforanstaltninger, der iværksættes.

Ændringsforslag 69
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særlige hastetilfælde kan 
medlemsstaterne for at opfylde mindre 
lokale behov gøre brug af deres 
sikkerhedslagre forud for mødet i 
koordinatorgruppen.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for at bevare mekanismer, der muliggør en hurtig reaktion i nødsituationer som 
følge af forsyningsafbrydelser. Det samme gælder for medlemsstaternes indflydelse i 
forbindelse med de nødforanstaltninger, der iværksættes.

Ændringsforslag 70
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning 
af lagre, har Kommissionen ret til at 
pålægge medlemsstaterne ibrugtagning af 
alle eller dele af deres sikkerhedslagre og 
specifikke lagre. Denne ret kan først 
udøves efter et møde i 
koordinationsgruppen med dette punkt på 
dagsordenen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ingen medlemsstat skal samtidig med, at den respekterer princippet om energisolidaritet på 
fællesskabsplan, tvinges til uden sit fulde forhåndssamtykke at opgive sine mineralolielagre, 
især på grundlag af et ikke-valgt organs afgørelse. 

Ændringsforslag 71
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, har Kommissionen ret til at pålægge 
medlemsstaterne ibrugtagning af alle eller 
dele af deres sikkerhedslagre og specifikke 
lagre. Denne ret kan først udøves efter et 

5. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, har Kommissionen ret til at opfordre
medlemsstaterne til ibrugtagning af alle 
eller dele af deres sikkerhedslagre og 
specifikke lagre med forbehold af den 
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møde i koordinationsgruppen med dette 
punkt på dagsordenen.

pågældende medlemsstats godkendelse. 
Denne ret kan først udøves efter et møde i 
koordinationsgruppen med dette punkt på 
dagsordenen.

Or. en

Begrundelse

Ingen medlemsstat skal samtidig med, at den respekterer princippet om energisolidaritet på 
fællesskabsplan, tvinges til uden sit fulde forhåndssamtykke at opgive sine mineralolielagre,
især på grundlag af et ikke-valgt organs afgørelse. 

Ændringsforslag 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, har Kommissionen ret til at pålægge 
medlemsstaterne ibrugtagning af alle eller 
dele af deres sikkerhedslagre og specifikke 
lagre. Denne ret kan først udøves efter et 
møde i koordinationsgruppen med dette 
punkt på dagsordenen.

5. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, har Kommissionen ret til at pålægge 
medlemsstaterne ibrugtagning af alle eller 
dele af deres sikkerhedslagre og specifikke 
lagre. Denne ret kan først udøves efter et 
møde i koordinationsgruppen med dette 
punkt på dagsordenen og efter, at der er 
truffet en afgørelse herom med det 
nødvendige flertal..

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen undersøger situationen, opstår spørgsmålet om formålet med 
koordinationsgruppen. Kommissionen leder koordinationsgruppen, som derfor bør give sit 
samtykke efter at have undersøgt situationen.
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Ændringsforslag 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse og 
undersøger navnlig, om det er 
hensigtsmæssigt at pålægge alle 
medlemsstater et obligatorisk 
minimumsniveau for specifikke lagre.

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

En generel revisionsklausul er at foretrække frem for en klausul, hvor resultatet allerede er 
givet på forhånd.

Ændringsforslag 74
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. december 20XX. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. december 20XX med undtagelse af de 
medlemsstater, for hvilke der gælder en 
overgangsperiode for opbygningen af 
lagre med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i henhold til 
traktaten om tiltrædelse af Den 
Europæiske Union, hvor 
gennemførelsesfristen er datoen for 
overgangsperiodens ophør. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.
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Or. ro

Ændringsforslag 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv
Bilag III – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregning af deres lagre reducerer 
medlemsstaterne de lagerbeholdninger, der 
er beregnet ifølge ovenstående, med 10 %
Denne reduktion gælder for samtlige 
beholdninger, der medtages i en bestemt 
beregning.

Ved beregning af deres lagre reducerer 
medlemsstaterne de lagerbeholdninger, der 
er beregnet ifølge ovenstående, med 5 %.  
Denne reduktion gælder for samtlige 
beholdninger, der medtages i en bestemt 
beregning.

Or. en

Begrundelse

De tekniske karakteristika ved oplagringsudstyr i forbindelse med mineralolieprodukter gør 
det muligt at mindske den mængde olie, der går til spilde, til 2 %. Når restprodukterne af 
råolie er større end de minimale tab under fjernelsen af mineralolieprodukter, medfører dette 
større lagerudgifter.
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