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Τροπολογία 20
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το σεβασμό προς την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης σε μια συνομοσπονδιακή βάση, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από τους πετρελαϊκούς του 
πόρους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς την προηγούμενη πλήρη συναίνεσή του, ιδίως 
βάσει απόφασης ενός μη εκλεγμένου οργάνου.

Τροπολογία 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αυξανόμενη συγκέντρωση της 
παραγωγής, η μείωση των πετρελαϊκών 
αποθεμάτων και η αύξηση της παγκόσμιας 
κατανάλωσης πετρελαιοειδών συμβάλλουν 
στην αύξηση του κινδύνου που συνδέεται 
με τις δυσχέρειες εφοδιασμού.

(2) Η αυξανόμενη συγκέντρωση της 
παραγωγής, η μείωση των πετρελαϊκών 
συμβατικών αποθεμάτων και η αύξηση 
της παγκόσμιας κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών συμβάλλουν στην αύξηση 
του κινδύνου που συνδέεται με τις 
διαταραχές εφοδιασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τα έτη 2007 και 2008 παρατηρήθηκε μικρή οπισθοχώρηση σε συμβατικά πετρελαϊκά 
αποθέματα. Και κατά το 2009 αναμένεται μια τέτοια οπισθοχώρηση, όπου αυτή θα οφείλεται 
στην πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου. Η έννοια των αποθεμάτων είναι δυναμική και 
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εξαρτάται μεταξύ άλλων από την τιμή του πετρελαίου. Τα μη συμβατικά αποθέματα αντιθέτως 
τώρα μόνο αξιοποιούνται με αργό ρυθμό. Διαταραχή εφοδιασμού είναι η ορθή τεχνική 
έκφραση.

Τροπολογία 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Παράλληλα με τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για την 
έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαϊκών 
αποθεμάτων εντός και εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 
ουσιαστική σημασία για μια 
μακροπρόθεσμη διασφάλιση του 
πετρελαϊκού εφοδιασμού, συνιστά 
αποθεματοποίηση του πετρελαίου μια 
καλή δυνατότητα, για την αντιστάθμιση 
βραχυπρόθεσμων διαταραχών του 
εφοδιασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της μακροπρόθεσμης διασφάλισης του εφοδιασμού και της 
υπέρβασης βραχυπρόθεσμων διαταραχών του εφοδιασμού. Η οδηγία αυτή στοχεύει μόνο στο 
τελευταίο.

Τροπολογία 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η εσωτερική παραγωγή πετρελαίου 
μπορεί να συμβάλει η ίδια στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού και δικαιολογεί 

(6) Η εσωτερική παραγωγή πετρελαίου 
μπορεί να συμβάλει η ίδια στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού και δικαιολογεί 
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ενδεχομένως το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
με δική τους παραγωγή διατηρούν 
μικρότερα αποθέματα σε σχέση με άλλα 
κράτη μέλη. Μια τέτοια παρέκκλιση δεν 
μπορεί ωστόσο να επιφέρει ουσιαστική 
αλλαγή ως προς τις υποχρεώσεις 
διατήρησης αποθεμάτων που απορρέουν 
από την οδηγία 2006/67/ΕΚ. Κατά 
συνέπεια, η υποχρέωση διατήρησης 
αποθεμάτων ορισμένων κρατών μελών θα 
έπρεπε να ορίζεται σε συνάρτηση με την 
εσωτερική κατανάλωση πετρελαίου και όχι 
τις εισαγωγές.

ενδεχομένως το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
με δική τους παραγωγή διατηρούν 
μικρότερα αποθέματα σε σχέση με άλλα 
κράτη μέλη. Μια τέτοια παρέκκλιση δεν 
μπορεί ωστόσο να επιφέρει ουσιαστική 
αλλαγή ως προς τις υποχρεώσεις 
διατήρησης αποθεμάτων που απορρέουν 
από την οδηγία 2006/67/ΕΚ. Κατά 
συνέπεια, η υποχρέωση διατήρησης 
αποθεμάτων των κρατών μελών θα έπρεπε 
να ορίζεται σε συνάρτηση με την 
εσωτερική κατανάλωση πετρελαίου και όχι 
τις εισαγωγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να ισχύει κατά τον ίδιο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα συμπεράσματα της προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, 
στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, υποδηλώνουν 
ότι καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική 
και επείγουσα η ανάγκη θέσπισης μιας 
ολοκληρωμένης κοινοτικής ενεργειακής 
πολιτικής, η οποία θα συνδυάζει τα μέτρα 
που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ με τα 
αντίστοιχα σε επίπεδο κρατών μελών. 
Είναι επομένως σημαντικό να 
προσεγγιστούν περισσότερο οι μηχανισμοί
διατήρησης αποθεμάτων που 
εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορα κράτη 
μέλη.

(7) Τα συμπεράσματα της προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, 
στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, υποδηλώνουν
ότι καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική 
και επείγουσα η ανάγκη θέσπισης μιας 
ολοκληρωμένης κοινοτικής ενεργειακής 
πολιτικής, η οποία θα συνδυάζει τα μέτρα 
που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ με τα 
αντίστοιχα σε επίπεδο κρατών μελών. 
Πρέπει επομένως να διασφαλιστεί η 
αμοιβαία συμβατότητα των μηχανισμών 
διατήρησης αποθεμάτων που 
εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορα κράτη 
μέλη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στόχος της νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να είναι η διασφάλιση της 
συμβατότητας, όχι η πλήρης ενοποίηση - ισχύει ακόμη ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη 
με την ποικιλομορφία της!

Τροπολογία 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
πετρελαίου και η διασφάλιση της παροχής 
ενέργειας συνιστούν βασικά στοιχεία της 
δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών 
και της Κοινότητας. Η ύπαρξη κεντρικών 
οργανισμών και υπηρεσιών διατήρησης 
αποθεμάτων στην Κοινότητα επιτρέπει 
την προσέγγιση των στόχων αυτών. 
Προκειμένου να μπορούν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
στο έπακρο την εθνική τους νομοθεσία 
ώστε να καθορίζουν το καθεστώς του 
αρμόδιου κεντρικού φορέα για τη 
διατήρηση αποθεμάτων μετριάζοντας 
ταυτόχρονα τον οικονομικό φόρτο των 
σχετικών δραστηριοτήτων για τους 
τελικούς καταναλωτές, αρκεί, σε ένα 
πλαίσιο όπου τα αποθέματα πετρελαίου 
μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε 
στην Κοινότητα και από οποιονδήποτε 
οργανισμό ή κεντρική υπηρεσία που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, να 
απαγορεύεται η χρήση με σκοπό το 
κέρδος.

(8) Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
πετρελαίου και η διασφάλιση της παροχής 
ενέργειας συνιστούν βασικά στοιχεία της 
δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών 
και της Κοινότητας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αποτελεί αποστολή της Κοινότητας να ευνοεί μια ορισμένη μέθοδο, προ πάντων όχι τη 
συγκέντρωση, η οποία αντιτίθεται στην αρχή της επικουρικότητας - ισχύει ακόμη πάντοτε ότι η 
Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη με την ποικιλομορφία της!
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Τροπολογία 26
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
πετρελαίου και η διασφάλιση της παροχής 
ενέργειας συνιστούν βασικά στοιχεία της 
δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών 
και της Κοινότητας. Η ύπαρξη κεντρικών 
οργανισμών και υπηρεσιών διατήρησης 
αποθεμάτων στην Κοινότητα επιτρέπει την 
προσέγγιση των στόχων αυτών. 
Προκειμένου να μπορούν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
στο έπακρο την εθνική τους νομοθεσία 
ώστε να καθορίζουν το καθεστώς του 
αρμόδιου κεντρικού φορέα για τη 
διατήρηση αποθεμάτων μετριάζοντας 
ταυτόχρονα τον οικονομικό φόρτο των 
σχετικών δραστηριοτήτων για τους 
τελικούς καταναλωτές, αρκεί, σε ένα 
πλαίσιο όπου τα αποθέματα πετρελαίου 
μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε 
στην Κοινότητα και από οποιονδήποτε 
οργανισμό ή κεντρική υπηρεσία που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, να 
απαγορεύεται η χρήση με σκοπό το 
κέρδος.

(8) Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
πετρελαίου και η διασφάλιση της παροχής 
ενέργειας συνιστούν βασικά στοιχεία της 
δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών 
και της Κοινότητας. Η ύπαρξη κεντρικών 
οργανισμών και υπηρεσιών διατήρησης 
αποθεμάτων στην Κοινότητα επιτρέπει την 
προσέγγιση των στόχων αυτών. 
Προκειμένου να μπορούν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
στο έπακρο την εθνική τους νομοθεσία 
ώστε να καθορίζουν το καθεστώς του 
αρμόδιου κεντρικού φορέα για τη 
διατήρηση αποθεμάτων και τους όρους 
βάσει των οποίων αναθέτουν τη 
διατήρηση αποθεμάτων σε άλλα κράτη 
μέλη ή σε άλλους οργανισμούς 
διατήρησης αποθεμάτων μετριάζοντας 
ταυτόχρονα τον οικονομικό φόρτο των 
σχετικών δραστηριοτήτων για τους 
τελικούς καταναλωτές, αρκεί, σε ένα 
πλαίσιο όπου τα αποθέματα πετρελαίου 
μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε 
στην Κοινότητα και από οποιονδήποτε 
οργανισμό ή κεντρική υπηρεσία που έχει 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, να 
απαγορεύεται η χρήση με σκοπό το 
κέρδος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων έχει μείζονες επιπτώσεις στην ασφάλεια του 
ανεφοδιασμού των κρατών μελών καθώς και στην ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των 
δράσεων που λαμβάνονται σε περίπτωση διακοπής εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν την αρμοδιότητά τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των 
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αποθεμάτων αυτών.

Τροπολογία 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά 
τα αποθέματα πετρελαίου, των 
ενδεχόμενων ανησυχιών ορισμένων 
κρατών μελών σχετικά με την ασφάλειά 
τους και της επιθυμίας να ενισχυθεί η 
ακεραιότητα και η διαφάνεια των 
μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, είναι απαραίτητο το πεδίο 
δράσης του κεντρικού οργανισμού κάθε 
χώρας, ο οποίος θα ενεργεί αυτόνομα, να 
περιορίζεται στην εθνική επικράτεια.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την Επιτροπή να περιορίσει μια ενδεχόμενη ευελιξία της 
υποχρέωσης αποθεματοποίησης - και εν προκειμένω να απαιτεί συγχρόνως εκ νέου "κεντρικούς 
οργανισμούς".

Τροπολογία 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λόγω των αναγκών που συνδέονται 
με την εφαρμογή πολιτικών εκτάκτου 
ανάγκης, της προσέγγισης των εθνικών 
μηχανισμών για τη διατήρηση αποθεμάτων 
και της ανάγκης διασφάλισης 

(12) Λόγω των αναγκών που συνδέονται 
με την εφαρμογή πολιτικών εκτάκτου 
ανάγκης, της διασφάλισης της 
συμβατότητας μεταξύ των εθνικών 
μηχανισμών για τη διατήρηση αποθεμάτων 
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περισσότερης διαφάνειας σχετικά με τα 
επίπεδα των αποθεμάτων, ιδίως σε 
περιπτώσεις κρίσης, είναι απαραίτητο τα 
κράτη μέλη και η Κοινότητα να διαθέτουν 
μέσα για τον ενισχυμένο έλεγχο επί των 
αποθεμάτων τους.

και της ανάγκης διασφάλισης 
περισσότερης διαφάνειας σχετικά με τα 
επίπεδα των αποθεμάτων, ιδίως σε 
περιπτώσεις κρίσης, είναι απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν μέσα για τον 
ενισχυμένο έλεγχο επί των αποθεμάτων 
τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει εκ νέου να διευκρινιστεί ότι το ζήτημα δεν είναι να κάνουν όλοι το ίδιο, αλλά η 
διασφάλιση της συμβατότητας. Περαιτέρω θα πρέπει ο έλεγχος να μην γίνεται από την 
Κοινότητα, αλλά αυτό εμπίπτει πολύ περισσότερο στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η κυριότητα ενός σημαντικού 
μέρους των αποθεμάτων από τα κράτη 
μέλη ή τους κεντρικούς φορείς που θα 
θεσπιστούν από τις εθνικές αρχές κάθε 
κράτους θα έδινε τη δυνατότητα 
αυξημένου ελέγχου και διαφάνειας, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο μέρος των αποθεμάτων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα δεν πρέπει να παρέμβει με μια οδηγία στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους - αλλά ακριβώς προς αυτό κατευθύνεται αυτή η 
αιτιολογική σκέψη. Κατά συνέπεια, και λόγω μιας ελλείπουσας εμπειρικής βάσης πρέπει αυτή 
να διαγραφεί.
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Τροπολογία 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού στην Κοινότητα, τα 
αποθέματα που θα ανήκουν στην 
κυριότητα των κρατών μελών ή των 
κεντρικών φορέων τους, τα οποία 
αποκαλούνται «ειδικά αποθέματα» και 
δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεων των 
κρατών μελών, θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες σε περίπτωση κρίσης. Είναι 
επίσης απαραίτητο να διέπονται από δικό 
τους νομικό καθεστώς ώστε να 
διασφαλίζεται η απόλυτη διαθεσιμότητά 
τους σε περίπτωση κρίσης. Για τον σκοπό 
αυτό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
προστασία των εν λόγω αποθεμάτων από 
οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής 
εκτέλεσης.

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού στην Κοινότητα, πρέπει 
τα σύμφωνα με την οδηγία αυτή 
συσταθέντα αποθέματα να μπορούν να 
καλύπτουν τουλάχιστον την κατανάλωση 
για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. 
Είναι επίσης απαραίτητο να διέπονται από 
δικό τους νομικό καθεστώς ώστε να 
διασφαλίζεται η απόλυτη διαθεσιμότητά 
τους σε περίπτωση κρίσης. Για τον σκοπό 
αυτό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
προστασία των εν λόγω αποθεμάτων από 
οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής 
εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πραγματικές ανάγκες σε περίπτωση κρίσης υπολογίζονται μόνο εκ των υστέρων και όχι εκ 
των προτέρων, γιατί εξαρτώνται από την εκάστοτε περίπτωση κρίσης και προ πάντων από τη 
διάρκειά της. Αποφασιστική σημασία έχει πολύ περισσότερο, τα προβλεπόμενα αποθέματα να 
είναι και πραγματικά διαθέσιμα. Οι ποσότητες αυτές επαρκούν, για να ξεπεραστούν όλες οι 
προβλέψιμες, μη οφειλόμενες σε πολιτικούς λόγους, διαταραχές εφοδιασμού. Στην περίπτωση 
διαταραχής που οφείλεται σε πολιτικούς λόγους, η οποία διαρκεί περισσότερο από 90 ημέρες, 
θα πρέπει η παγκόσμια κατάσταση κρίσης να καθιστά αναγκαία άλλα μέτρα .
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Τροπολογία 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συχνότητα των στατιστικών 
δελτίων των αποθεμάτων, καθώς και η 
προθεσμία υποβολής τους, όπως ορίζονται 
από την οδηγία 2006/67/ΕΚ, φαίνονται να 
αποκλίνουν από τα διάφορα συστήματα 
διατήρησης πετρελαϊκών αποθεμάτων που 
εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του 
κόσμου. Σε ψήφισμά του σχετικά με τις 
μακροοικονομικές επιπτώσεις από την 
αύξηση της τιμής της ενέργειας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την 
υποστήριξή του προς μια μεγαλύτερη 
συχνότητα ενημέρωσης.

(18) Η συχνότητα των στατιστικών 
δελτίων των αποθεμάτων, καθώς και η 
προθεσμία υποβολής τους, όπως ορίζονται 
από την οδηγία 2006/67/ΕΚ, φαίνονται να 
αποκλίνουν από τα διάφορα συστήματα 
διατήρησης πετρελαϊκών αποθεμάτων που 
εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του 
κόσμου. Σε ψήφισμά του σχετικά με τις 
μακροοικονομικές επιπτώσεις από την 
αύξηση της τιμής της ενέργειας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την 
υποστήριξή του προς μια μεγαλύτερη 
συχνότητα ενημέρωσης. Ωστόσο, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα 
είναι και ακριβή και ότι δεν θα πρέπει να 
διορθώνονται επί εβδομάδες και μήνες, 
όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σήμερα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες σε άλλα κράτη κατέδειξαν συγχρόνως ότι η ορθότητα των δεδομένων είναι 
σημαντικότερη από την εβδομαδιαία δημοσίευσή τους - για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί 
βάρος σε αυτό.

Τροπολογία 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 
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αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε εβδομαδιαία βάση.

αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε εβδομαδιαία βάση, στο βαθμό 
που μπορεί να διασφαλιστεί ότι είναι 
αναγκαίες μόνο ελάχιστες εκ των 
υστέρων διορθώσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες σε άλλα κράτη κατέδειξαν συγχρόνως ότι η ορθότητα των δεδομένων είναι 
σημαντικότερη από την εβδομαδιαία δημοσίευσή τους - για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί 
βάρος σε αυτό.

Τροπολογία 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 
αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε εβδομαδιαία βάση.

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 
αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε μηνιαία βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που 
διατηρούνται στην επικράτεια των κρατών μελών σε εβδομαδιαία βάση θα αυξήσει το 
διοικητικό φόρτο.
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Τροπολογία 34
Arūnas Degutis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 
αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε εβδομαδιαία βάση.

(21) Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν επίσης την 
κατάρτιση και κοινοποίηση στατιστικών 
δελτίων και για αποθέματα πέραν των 
αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και 
την πρόβλεψη για υποβολή των δελτίων 
αυτών σε μηνιαία βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σε εβδομαδιαία βάση δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου 
ενώ στην πράξη αποτελεί μια πολύ δαπανηρή και περιττή γραφειοκρατική διαδικασία.

Τροπολογία 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Στα δελτία που διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή ενδέχεται να διαπιστώνονται 
αποκλίσεις ή σφάλματα. Τα πρόσωπα που 
απασχολούνται από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής ή στα οποία ανατίθεται σχετική 
εντολή από αυτές πρέπει επομένως να 
μπορούν να εξακριβώνουν την πραγματική 
κατάσταση των αποθεμάτων και τα 
έγγραφα που υποβάλλονται από τις αρχές 
των κρατών μελών.

(23) Στα δελτία που διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή ενδέχεται να διαπιστώνονται 
αποκλίσεις ή σφάλματα. Τα πρόσωπα που 
απασχολούνται από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής ή στα οποία ανατίθεται σχετική 
εντολή από αυτές πρέπει επομένως 
παράλληλα με τους επιφορτισμένους με 
έλεγχο οργανισμούς των κρατών μελών 
επίσης στην περίπτωση της ύπαρξης 
βάσιμης υπόνοιας να μπορούν να 
εξακριβώνουν την πραγματική κατάσταση 
των αποθεμάτων και τα έγγραφα που 
υποβάλλονται από τις αρχές των κρατών 
μελών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον επανέλεγχο της τήρησης της εθνικής νομοθεσίας είναι αρμόδια πρωτογενώς τα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει κατά συνέπεια μόνο στην περίπτωση βάσιμων υπονοιών να έχει τη 
δυνατότητα να ξεκινήσει η ίδια έρευνες.

Τροπολογία 36
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και η προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Επιτροπή καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι 
πράξεις αυτές ορίζουν ειδικότερα ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να αιτιολογείται από 
θεμιτό σκοπό και ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
τυχαία πρέπει να διαγράφονται αμέσως.

(25) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και η προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Επιτροπή καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων) φρονούν ότι η αιτιολογική σκέψη πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι οι διατάξεις της 
οδηγίας δεν θίγουν την μνημονευθείσα νομοθεσία. Η τελευταία πρόταση είναι πράγματι περιττή, 
δεδομένου ότι αποτελεί γενική αρχή ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται 
για περισσότερο χρόνο από ό,τι επιβάλλουν οι σκοποί για τους οποίους συγκεντρώθηκαν ούτε 
τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Τροπολογία 37
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «σοβαρή διακοπή του εφοδιασμού»: 
σημαντική και απρόβλεπτη μείωση του 
εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα 
πετρελαίου στην Κοινότητα ή σε κράτος 
μέλος, η οποία έχει επιφέρει ενδεχομένως 
τη λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για 
διάθεση αποθεμάτων

ζ) «σοβαρή διακοπή του εφοδιασμού»: 
απρόβλεπτη μείωση κατά τουλάχιστον 
30% σε σύγκριση με το μέσο όρο του 
προηγούμενου χρόνου του εφοδιασμού με 
αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου 
στην Κοινότητα ή σε κράτος μέλος, η 
οποία έχει επιφέρει ενδεχομένως τη λήψη 
ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση 
αποθεμάτων

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που περιλαμβάνει το άρθρο αυτό είναι σχετικά ασαφής και συνεπώς πρέπει να 
δοθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τουεφοδιασμού σε κοινοτικό 
επίπεδο και τη συγκεκριμένα κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος.
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Τροπολογία 38
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν, το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX, τη διατήρηση, προς 
όφελός τους, στην επικράτεια της 
Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, ενός 
συνολικού επιπέδου αποθεμάτων 
πετρελαίου, ισοδύναμου τουλάχιστον με τη 
μεγαλύτερη από τις ποσότητες που 
αντιστοιχεί είτε σε 90 ημέρες καθαρών 
εισαγωγών είτε σε 70 ημέρες
κατανάλωσης.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν, το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX, τη διατήρηση, προς 
όφελός τους, στην επικράτεια της 
Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, ενός 
συνολικού επιπέδου αποθεμάτων 
πετρελαίου, ισοδύναμου τουλάχιστον με τη 
μεγαλύτερη από τις ποσότητες που 
αντιστοιχεί είτε σε 80 ημέρες καθαρών 
εισαγωγών είτε σε 60 ημέρες
κατανάλωσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες ο κανόνας των 70 ημερών θα συνεπαγόταν αύξηση των 
υπαρχόντων αποθεμάτων από 67,5 σε 77,78 ημέρες. Η αύξηση αυτή θα προκαλούσε σημαντική 
αύξηση δαπανών.

Τροπολογία 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαρκή 
φυσική προσβασιμότητα και 
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων εκτάκτου 
ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων, 
κατά την έννοια του άρθρου 9, που 
βρίσκονται στην εθνική επικράτειά τους. 
Θεσπίζουν τους όρους αναγνώρισης, 
λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαρκή 
φυσική προσβασιμότητα και 
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων εκτάκτου 
ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων, 
κατά την έννοια του άρθρου 9, που 
βρίσκονται στην εθνική επικράτειά τους. 
Θεσπίζουν τους όρους αναγνώρισης, 
λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν 
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λόγω αποθεμάτων με τρόπο ώστε να 
καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή 
εξακρίβωσή τους. Για τα αποθέματα 
εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα 
που αποτελούν μέρος των αποθεμάτων που 
διατηρούνται από οικονομικούς φορείς ή 
αναμιγνύονται με αυτά, πρέπει να 
προβλέπεται ξεχωριστή λογιστική 
διαχείριση.

λόγω αποθεμάτων με τρόπο ώστε να 
καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή 
εξακρίβωσή τους. Οι όροι αυτοί 
θεσπίζονται κατόπιν προηγούμενης 
συμφωνίας με την Επιτροπή. Για τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά 
αποθέματα που αποτελούν μέρος των 
αποθεμάτων που διατηρούνται από 
οικονομικούς φορείς ή αναμιγνύονται με 
αυτά, πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή 
λογιστική διαχείριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη προηγούμενης συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη λογιστική 
διαχείριση θα είχε ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα διάφορα 
κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει το μεταγενέστερο έλεγχο.

Τροπολογία 40
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
ενημερώνεται διαρκώς, με όλα τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης που 
διατηρούνται για λογαριασμό του και δεν 
αποτελούν ειδικά αποθέματα κατά την 
έννοια του άρθρου 9. Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει κατά κύριο λόγο όλες τις 
πληροφορίες που καθιστούν εφικτό τον 
ακριβή εντοπισμό των συγκεκριμένων 
αποθεμάτων, καθώς και τον 
προσδιορισμό των ποσοτήτων, τον 
ιδιοκτήτη ή ακόμη και τον ακριβή 
χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις 
κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
Γ, σημείο 3.1, παράγραφος 1, του 
κανονισμού αριθ. ****** του Ευρωπαϊκού 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
ενημερώνεται διαρκώς σε μηνιαία βάση, 
με όλα τα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης 
που διατηρούνται για λογαριασμό του και 
δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα κατά την 
έννοια του άρθρου 9. Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει κατά κύριο λόγο τις πληροφορίες 
που αφορούν τους χώρους αποθήκευσης, 
τα διυλιστήρια ή τις εγκαταστάσεις 
διατήρησης των αποθεμάτων, όπου 
βρίσκονται τα συγκεκριμένα αποθέματα, 
καθώς και τις ποσότητες, τον ιδιοκτήτη ή 
ακόμη και τον ακριβή χαρακτήρα τους, σε 
σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα Γ, σημείο 3.1, παράγραφος 1, 
του κανονισμού αριθ. ****** του 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
****** σχετικά με τις στατιστικές 
ενέργειας.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ****** σχετικά με τις 
στατιστικές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προερχόμενη από τα κράτη μέλη εμπειρία έχει δείξει ότι η υποβολή έκθεσης και ο εντοπισμός 
σε επίπεδο εγκατάστασης σε μηνιαία βάση επαρκούν για τους σκοπούς του ελέγχου και της 
διαφάνειας.

Τροπολογία 41
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
διαβιβάζει στην Επιτροπή αντίγραφο του 
καταλόγου των αποθεμάτων που 
υφίστανται κατά την τελευταία ημέρα κάθε 
ημερολογιακού έτους, εντός των 30 
ημερών που έπονται του ημερολογιακού 
έτους στο οποίο αφορούν τα σχετικά 
στατιστικά δελτία.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
διαβιβάζει στην Επιτροπή αντίγραφο του 
καταλόγου των αποθεμάτων που 
υφίστανται κατά την τελευταία ημέρα κάθε 
ημερολογιακού έτους, εντός των 45 
ημερών που έπονται του ημερολογιακού 
έτους στο οποίο αφορούν τα σχετικά 
στατιστικά δελτία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που περιλαμβάνει το μητρώο αποτελούν στρατηγικά ευαίσθητες πληροφορίες και 
πρέπει συνεπώς να διατίθενται μόνο μετά την υποβολή του αποδέκτη τους σε αυστηρό έλεγχο.
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Τροπολογία 42
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους 
δεδομένων που περιλαμβάνουν τα 
μητρώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που περιλαμβάνει το μητρώο αποτελούν στρατηγικά ευαίσθητες πληροφορίες και 
πρέπει συνεπώς να διατίθενται μόνο μετά την υποβολή του αποδέκτη τους σε αυστηρό έλεγχο.

Τροπολογία 43
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κεντρικός φορέας διατήρησης 
αποθεμάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
απόκτηση, διατήρηση και πώληση 
αποθεμάτων πετρελαίου στην εθνική 
επικράτεια του κράτους μέλους από το 
οποίο έχει συσταθεί. Αποτελεί τον 
μοναδικό οργανισμό ή υπηρεσία στον 
οποίο μπορούν να ανατίθενται 
αρμοδιότητες προκειμένου να μπορεί να 
ενεργεί αυτόνομα στην επικράτεια του 
κράτους μέλους από το οποίο έχει 
συσταθεί με σκοπό την απόκτηση, 
διατήρηση και πώληση ειδικών 
αποθεμάτων κατά την έννοια του άρθρου 
9.

2. Ο κεντρικός φορέας διατήρησης 
αποθεμάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο να 
διασφαλίσει και να επαληθεύσει την 
απόκτηση, διατήρηση και πώληση 
αποθεμάτων πετρελαίου που αποτελούν 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης κατά την 
έννοια του άρθρου 3.

Or. en
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Τροπολογία 44
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση την εξαγορά ή την πώληση 
ειδικών αποθεμάτων, κάθε κεντρικός 
φορέας διατήρησης αποθεμάτων μπορεί, 
σε συνεννόηση με οικονομικούς φορείς, να 
μεταβιβάσει προς αυτούς αρμοδιότητες 
που αφορούν τη διαχείριση των 
αποθεμάτων πετρελαίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αρμοδιότητες αυτές 
αφορούν αποθέματα πετρελαίου που 
βρίσκονται στην επικράτεια του κράτους 
μέλους το οποίο έχει συστήσει τον 
συγκεκριμένο κεντρικό φορέα διατήρησης 
αποθεμάτων. Η μεταβίβαση αυτή δεν 
μπορεί να συνοδεύεται από άλλη 
επιμέρους μεταβίβαση.

Κάθε κεντρικός φορέας διατήρησης 
αποθεμάτων μπορεί, σε συνεννόηση με 
οικονομικούς φορείς, να μεταβιβάσει προς 
αυτούς αρμοδιότητες που αφορούν τη 
διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμοδιότητες 
αυτές αφορούν αποθέματα πετρελαίου που 
βρίσκονται στην επικράτεια του κράτους 
μέλους το οποίο έχει συστήσει τον 
συγκεκριμένο κεντρικό φορέα διατήρησης 
αποθεμάτων. Η μεταβίβαση αυτή δεν 
μπορεί να συνοδεύεται από άλλη 
επιμέρους μεταβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 45
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κανένας κεντρικός φορέας διατήρησης 
αποθεμάτων δεν μπορεί να εξαγοράζει, να 
δημιουργεί, να διατηρεί ή να διαχειρίζεται 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης εκτός της 
εθνικής επικράτειας του κράτους μέλους 
από το οποίο έχει συσταθεί, εκτός εάν 
πρόκειται για συμβατική μεταβίβαση στο
κράτος μέλος στου οποίου την επικράτεια 
βρίσκονται τα συγκεκριμένα αποθέματα ή 
στον κεντρικό φορέα διατήρησης 

3. Κανένα κράτος μέλος ή κανένας
κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων 
δεν μπορεί να εξαγοράζει, να δημιουργεί, 
να διατηρεί ή να διαχειρίζεται αποθέματα 
εκτάκτου ανάγκης εκτός της εθνικής 
επικράτειας του κράτους μέλους από το 
οποίο έχει συσταθεί, εκτός εάν μια 
συμφωνία με το κράτος μέλος ή τον 
κεντρικό φορέα διατήρησης αποθεμάτων 
που έχει συσταθεί από το εν λόγω κράτος 
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αποθεμάτων που έχει συσταθεί από το εν 
λόγω κράτος μέλος.

μέλος στου οποίου την επικράτεια 
βρίσκονται τα συγκεκριμένα αποθέματα
διασφαλίζει την προσβασιμότητα και 
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων 
εκτάκτου ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 46
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
εξαγοράζει, να δημιουργεί, να διατηρεί ή 
να διαχειρίζεται αποθέματα εκτάκτου 
ανάγκης εκτός της εθνικής του 
επικράτειας, εκτός εάν πρόκειται για 
συμβατική μεταβίβαση στο κράτος μέλος 
στου οποίου την επικράτεια βρίσκονται 
τα συγκεκριμένα αποθέματα ή στον 
κεντρικό φορέα διατήρησης αποθεμάτων
που έχει συσταθεί από το εν λόγω κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να δημοσιοποιεί, τουλάχιστον 6 μήνες 
νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους 
προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές στους 
οικονομικούς φορείς.

β) να δημοσιοποιεί, τουλάχιστον 3  μήνες 
νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους 
προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές στους 
οικονομικούς φορείς.

Or. ro
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Τροπολογία 48
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς 
φορείς διατήρησης αποθεμάτων που είναι 
σε θέση να διατηρούν τέτοια αποθέματα, 
ή

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 49
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς 
φορείς διατήρησης αποθεμάτων που είναι 
σε θέση να διατηρούν τέτοια αποθέματα, ή

β) σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς 
φορείς διατήρησης αποθεμάτων που είναι 
σε θέση να διατηρούν τέτοια αποθέματα, 
εφόσον μεταξύ των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών και των κρατών μελών 
που θα διατηρούν τα αποθέματα έχει 
συναφθεί σχετική συμφωνία,  ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων έχει μείζονες επιπτώσεις στην ασφάλεια του 
ανεφοδιασμού των κρατών μελών καθώς και στην ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των 
δράσεων που λαμβάνονται σε περίπτωση διακοπής εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν την αρμοδιότητά τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των 
αποθεμάτων αυτών.
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Τροπολογία 50
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεσμευθεί 
αμετάκλητα για τη διατήρηση ενός 
ελάχιστου επιπέδου, το οποίο καθορίζεται 
σε ημέρες κατανάλωσης, προϊόντων 
πετρελαίου τηρώντας τους όρους του 
παρόντος άρθρου (στο εξής «ειδικά 
αποθέματα»).

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεσμευθεί 
για τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου, 
το οποίο καθορίζεται σε ημέρες 
κατανάλωσης, προϊόντων πετρελαίου 
τηρώντας τους όρους του παρόντος άρθρου 
(στο εξής «ειδικά αποθέματα»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμετάκλητη υποχρέωση διατήρησης ειδικών αποθεμάτων θα μπορούσε να αποθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ειδικά αποθέματα και δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν μεταβολές των 
εξωτερικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 51
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 5 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος που έχει αποφασίσει 
να διατηρεί ειδικά αποθέματα διαβιβάζει 
στην Επιτροπή ανακοίνωση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
προσδιορίζεται το επίπεδο των ειδικών 
αποθεμάτων που δεσμεύεται να διατηρεί 
αμετάκλητα, για κάθε μία από τις 
κατηγορίες και σε μόνιμη βάση. Το 
ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο που 
ανακοινώνεται με τον τρόπο αυτό είναι 
ενιαίο και εφαρμόζεται με παρόμοιο τρόπο 
σε όλες τις κατηγορίες των ειδικών 
αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται από το 

5. Κάθε κράτος μέλος που έχει αποφασίσει 
να διατηρεί ειδικά αποθέματα διαβιβάζει 
στην Επιτροπή ανακοίνωση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
προσδιορίζεται το επίπεδο των ειδικών 
αποθεμάτων που δεσμεύεται να διατηρεί , 
για κάθε μία από τις κατηγορίες και σε 
μόνιμη βάση, καθώς και το χρονικό 
διάστημα για το οποίο αναλαμβάνει την 
δέσμευση αυτή. Το ελάχιστο υποχρεωτικό 
επίπεδο που ανακοινώνεται με τον τρόπο 
αυτό είναι ενιαίο και εφαρμόζεται με 
παρόμοιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες 
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κράτος μέλος. των ειδικών αποθεμάτων που 
χρησιμοποιούνται από το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμετάκλητη υποχρέωση διατήρησης ειδικών αποθεμάτων θα μπορούσε να αποθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ειδικά αποθέματα και δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν μεταβολές των 
εξωτερικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 52
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
ενημερώνεται διαρκώς, με όλα τα ειδικά 
αποθέματα που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά του. Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει κατά κύριο λόγο όλες τις 
πληροφορίες που καθιστούν εφικτό τον 
ακριβή εντοπισμό των συγκεκριμένων 
αποθεμάτων.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
ενημερώνεται διαρκώς, σε μηνιαία βάση 
με όλα τα ειδικά αποθέματα που 
διατηρούνται στην εθνική επικράτειά του. 
Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο 
λόγο πληροφορίες σχετικά με τους 
χώρους αποθήκευσης, τα διυλιστήρια ή 
τις εγκαταστάσεις διατήρησης των 
αποθεμάτων, στις οποίες βρίσκονται τα 
αποθέματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή 
αντίγραφο του καταλόγου εντός 8 ημερών 
από την ημέρα κατά την οποία αυτό 

Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή 
αντίγραφο του καταλόγου εντός 10  
εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά 
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ζητείται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω 
των 10 ετών από την ημερομηνία στην 
οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.

την οποία αυτό ζητείται από τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
διάστημα άνω των 3 ετών από την 
ημερομηνία στην οποία αφορούν τα 
ζητούμενα στοιχεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την υποχρέωση αποθεματοποίησης πρόκειται για ένα μέσον αντιμετώπισης μιας κρίσης, 
δεν πρόκειται για τη διαρκή συλλογή στοιχείων. Εφόσον η Επιτροπή επιθυμεί να ελέγξει κατά 
πόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις αποθεματοποίησης, επαρκούν τα παρελθόντα τρία έτη - σ' 
αυτήν απόκειται να πραγματοποιεί τους ελέγχους με χρονική εγγύτητα.

Τροπολογία 54
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις περιπτώσεις όπου ειδικά 
αποθέματα αναμιγνύονται με άλλα 
προϊόντα πετρελαίου, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να αποτρέπουν οποιαδήποτε 
μετακίνηση των αναμεμιγμένων 
προϊόντων, εκτός εάν έχει προηγηθεί 
έγγραφη έγκριση από τις αρχές του 
κράτους μέλους, στην επικράτεια του 
οποίου βρίσκονται τα αποθέματα.

διαγράφεται

Or. en



PE420.120v01-00 26/39 AM\768327EL.doc

EL

Τροπολογία 55
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με εξαίρεση την απόκτηση ή την 
πώληση αποθεμάτων, κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να συνάπτει συμφωνία με 
οικονομικούς φορείς προκειμένου να τους 
μεταβιβάσει αρμοδιότητες που αφορούν τη 
διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων που 
βρίσκονται στην εθνική επικράτειά του. Η 
μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να 
συνοδεύεται από άλλη επιμέρους 
μεταβίβαση.

4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να συνάπτει 
συμφωνία με οικονομικούς φορείς 
προκειμένου να τους μεταβιβάσει 
αρμοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση 
των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκονται 
στην εθνική επικράτειά του. Η μεταβίβαση 
αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη 
επιμέρους μεταβίβαση.

Or. en

Τροπολογία 56
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος ή ο αντίστοιχος 
κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων 
δεν μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες που 
αφορούν τη διαχείριση των ειδικών 
αποθεμάτων του εκτός της εθνικής 
επικράτειάς του παρά μόνο σε άλλα κράτη 
μέλη ή κεντρικούς φορείς διατήρησης 
αποθεμάτων. Η μεταβίβαση αυτή δεν 
μπορεί να συνοδεύεται από άλλη 
επιμέρους μεταβίβαση και γίνεται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ένα κράτος μέλος ή ο αντίστοιχος 
κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων 
δεν μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες που 
αφορούν τη διαχείριση των ειδικών 
αποθεμάτων του εκτός της εθνικής 
επικράτειάς του παρά μόνο σε άλλα κράτη 
μέλη, κεντρικούς φορείς διατήρησης 
αποθεμάτων ή σε επιχειρήσεις βάσει 
διμερών συμφωνιών. Η μεταβίβαση αυτή 
δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη 
επιμέρους μεταβίβαση και γίνεται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα.

Or. en
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Τροπολογία 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή εβδομαδιαίο στατιστικό δελτίο 
σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο 
σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει εβδομαδιαίο
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει μηνιαίο 
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2, του όρους εφαρμογής των 
παραγράφων 1 και 2.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2, του όρους εφαρμογής των 
παραγράφων 1 και 2.

3α. Εφόσον μια ενδελεχής έρευνα όσον 
αφορά το εφικτό και τις επιπτώσεις των 
εβδομαδιαίων στατιστικών στοιχείων 
αποδείξει ότι αυτά προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα για τη 
διαφάνεια της αγοράς και ότι τα 
δεδομένα μπορούν να συλλεγούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι αναγκαίες 
εκ των υστέρων διορθώσεις σε μεγάλη 
έκταση, μπορεί τότε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την εις το άρθρο 24 
παράγραφος 2 αναφερθείσα ρυθμιστική 
διαδικασία να μετατρέψει την μηνιαία 
υποχρέωση δημοσίευσης σε εβδομαδιαία 
υποχρέωση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εκτιμήσεις επιπτώσεων πρέπει να εκπονούνται πριν την υποβολή νομοθετικών προτάσεων. 
Αυτό δεν συνέβη εν προκειμένω δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη για τις επιπτώσεις 
μιας αλλαγής των υποχρεώσεων δημοσίευσης από μηνιαία σε εβδομαδιαία. Αντίστοιχα θα 
πρέπει πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μελέτης να μην γίνει η αλλαγή. Περαιτέρω θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη απαραιτήτως τα αποτελέσματα της μελέτης.

Τροπολογία 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή εβδομαδιαίο στατιστικό δελτίο 
σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο 
σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που 
διατηρούνται στην επικράτεια των κρατών μελών σε εβδομαδιαία βάση θα αυξήσει το 
διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 59
Arūnas Degutis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή εβδομαδιαίο στατιστικό δελτίο 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο 
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σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών 
αποθεμάτων που διατηρούνται στην εθνική 
επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτό 
φροντίζουν να διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών και να μην αναφέρουν τις επωνυμίες 
των ιδιοκτητών των εν λόγω αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σε εβδομαδιαία βάση δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου 
ενώ στην πράξη αποτελεί μια πολύ δαπανηρή και περιττή γραφειοκρατική διαδικασία.

Τροπολογία 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει εβδομαδιαίο 
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει μηνιαίο 
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που 
διατηρούνται στην επικράτεια των κρατών μελών σε εβδομαδιαία βάση θα αυξήσει το 
διοικητικό φόρτο.
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Τροπολογία 61
Arūnas Degutis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει εβδομαδιαίο
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει μηνιαίο 
στατιστικό δελτίο σχετικά με τα εμπορικά 
αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των 
δελτίων που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή στατιστικών δελτίων σε εβδομαδιαία βάση δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου 
ενώ στην πράξη αποτελεί μια πολύ δαπανηρή και περιττή γραφειοκρατική διαδικασία.

Τροπολογία 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν 
ανά πάσα στιγμή να ζητούν από τα κράτη 
μέλη να προβαίνουν σε δράσεις ελέγχου 
σχετικά με τα αποθέματα εκτάκτου 
ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα. Κατά 
την προετοιμασία των ελέγχων αυτών, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να 
συμβουλεύονται τον ομάδα συντονισμού.

1. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν 
εφόσον υπάρχει βάσιμη υπόνοια να 
ζητούν από τα κράτη μέλη να προβαίνουν 
σε δράσεις ελέγχου σχετικά με τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά 
αποθέματα. Κατά την προετοιμασία των 
ελέγχων αυτών, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής μπορούν να συμβουλεύονται 
τον ομάδα συντονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος εμπίπτει στο πλαίσιο της επικουρικότητας κατ' αρχήν στο πεδίο αρμοδιότητας των 
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κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει κατά συνέπεια μόνο στην περίπτωση βάσιμων υπονοιών 
να διενεργεί ίδιες έρευνες.

Τροπολογία 63
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι των δράσεων ελέγχου της 
παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνουν τη 
συλλογή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων δεν συλλέγονται 
ούτε λαμβάνονται υπόψη, ενώ όσα 
συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται 
αμέσως.

2. Οι στόχοι των δράσεων ελέγχου της 
παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων δεν συλλέγονται 
ούτε λαμβάνονται υπόψη, ενώ όσα 
συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται 
αμέσως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στη 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και να αποτραπούν τυχόν παρανοήσεις, συνιστάται να 
αντικατασταθεί η λέξη "συλλογή" με τη λέξη "επεξεργασία".

Τροπολογία 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν 
τη διατήρηση των δεδομένων, στοιχείων, 
δελτίων και εγγράφων που αφορούν τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά 
αποθέματα για διάστημα τουλάχιστον δέκα 
ετών.

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν 
τη διατήρηση των δεδομένων, στοιχείων, 
δελτίων και εγγράφων που αφορούν τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά 
αποθέματα για διάστημα τουλάχιστον 
τριών ετών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την υποχρέωση αποθεματοποίησης πρόκειται για ένα μέσον αντιμετώπισης μιας κρίσης, 
δεν πρόκειται για τη διαρκή συλλογή στοιχείων. Εφόσον η Επιτροπή επιθυμεί να ελέγξει κατά 
πόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις αποθεματοποίησης, επαρκούν τα παρελθόντα τρία έτη - σ' 
αυτήν απόκειται να πραγματοποιεί τους ελέγχους με χρονική εγγύτητα.

Τροπολογία 65
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι 
αρμόδιες αρχές τους να μπορούν, σε 
περίπτωση σοβαρής διακοπής του 
εφοδιασμού, να διαθέτουν το σύνολο ή 
μέρος των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους και να 
περιορίζουν την κατανάλωση, είτε γενικά 
είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα 
αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, 
μεταξύ άλλων και με την κατά 
προτεραιότητα διανομή προϊόντων 
πετρελαίου σε ορισμένες κατηγορίες 
καταναλωτών.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι 
αρμόδιες αρχές τους να μπορούν, σε 
περίπτωση σοβαρής διακοπής του 
εφοδιασμού, να διαθέτουν το σύνολο ή 
μέρος των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους, κατ' 
αρχήν για λόγους εγχώριας κατανάλωσης 
και, κατόπιν επιλογής του κράτους 
μέλους, για λόγους διεθνούς 
κατανάλωσης και να περιορίζουν την 
κατανάλωση, είτε γενικά είτε 
συγκεκριμένα, ανάλογα με τα 
αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, 
μεταξύ άλλων και με την κατά 
προτεραιότητα διανομή προϊόντων 
πετρελαίου σε ορισμένες κατηγορίες 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το σεβασμό προς την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης σε μια συνομοσπονδιακή βάση, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από τους πετρελαϊκούς του 
πόρους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς την προηγούμενη πλήρη συναίνεσή του, ιδίως 
βάσει απόφασης ενός μη εκλεγμένου οργάνου.
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Τροπολογία 66
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα αποθέματα εκτάκτου 
ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα που 
διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος ενημερώνει άμεσα την 
Επιτροπή, η οποία μπορεί να συγκαλέσει 
την ομάδα συντονισμού ή να προβεί σε 
διαβούλευση με τα μέλη της, ιδίως με 
ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τη σχετική 
διάθεση αποθεμάτων.

3. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα 
αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά 
αποθέματα που διαθέτει προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την απόφαση. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή, η οποία 
μπορεί να συγκαλέσει την ομάδα 
συντονισμού ή να προβεί σε διαβούλευση 
με τα μέλη της, ιδίως με ηλεκτρονικά 
μέσα, προκειμένου να αξιολογήσει τις 
επιπτώσεις από τη σχετική διάθεση 
αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το σεβασμό προς την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης σε μια συνομοσπονδιακή βάση, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από τους πετρελαϊκούς του 
πόρους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς την προηγούμενη πλήρη συναίνεσή του, ιδίως 
βάσει απόφασης ενός μη εκλεγμένου οργάνου.

Τροπολογία 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ανακύπτουν δυσχέρειες 
εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα 

4. Όταν ανακύπτουν δυσχέρειες 
εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα 
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πετρελαίου στην Κοινότητα ή σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
συγκαλεί το συντομότερο δυνατό την 
ομάδα συντονισμού, μετά από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία. Η ομάδα συντονισμού 
εξετάζει την κατάσταση και η Επιτροπή
αποφασίζει εάν υφίσταται σοβαρή διακοπή 
του εφοδιασμού.

πετρελαίου στην Κοινότητα ή σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
συγκαλεί το συντομότερο δυνατό την 
ομάδα συντονισμού, μετά από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία. Η ομάδα συντονισμού 
εξετάζει την κατάσταση και αποφασίζει 
εάν υφίσταται σοβαρή διακοπή του 
εφοδιασμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση, τίθεται το ερώτημα όσον αφορά το νόημα της 
ομάδας συντονισμού. Λόγω του ότι η Επιτροπή κατέχει την προεδρία σ' αυτήν την ομάδα, θα 
πρέπει η ομάδα μετά την εξέταση της κατάστασης να αποφασίζει και για τη διαπίστωση.

Τροπολογία 68
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν διαπιστωθεί σοβαρή διακοπή του 
εφοδιασμού, η Επιτροπή μπορεί να
εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους 
των ποσοτήτων που προτείνονται για τον 
σκοπό αυτό από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη.

Εάν διαπιστωθεί σοβαρή διακοπή του 
εφοδιασμού, η Επιτροπή εγκρίνει τη 
διάθεση του συνόλου ή μέρους των 
ποσοτήτων που προτείνονται για τον 
σκοπό αυτό από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι μηχανισμοί που επιτρέπουν μια άμεση αντίδραση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από τις διακοπές του εφοδιασμού, καθώς επίσης και η 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης.
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Τροπολογία 69
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για 
την κάλυψη μικρών τοπικών αναγκών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που 
διαθέτουν πριν από τη συνεδρίαση της 
ομάδας των συντονιστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι μηχανισμοί που επιτρέπουν μια άμεση αντίδραση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από τις διακοπές του εφοδιασμού, καθώς επίσης και η 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 70
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, η 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει 
στα κράτη μέλη τη διάθεση του συνόλου 
ή μέρους των αποθεμάτων εκτάκτου 
ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων 
τους. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος 
μπορεί να γίνεται μόνο μετά από 
συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού, 
στην ημερήσια διάταξη της οποίας 
περιλαμβανόταν το συγκεκριμένο θέμα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρά το σεβασμό προς την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης σε μια συνομοσπονδιακή βάση, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από τους πετρελαϊκούς του 
πόρους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς την προηγούμενη πλήρη συναίνεσή του, ιδίως 
βάσει απόφασης ενός μη εκλεγμένου οργάνου.

Τροπολογία 71
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, η 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει στα
κράτη μέλη τη διάθεση του συνόλου ή 
μέρους των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους. Η 
άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να 
γίνεται μόνο μετά από συνεδρίαση της 
ομάδας συντονισμού, στην ημερήσια 
διάταξη της οποίας περιλαμβανόταν το 
συγκεκριμένο θέμα.

5. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, η 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη τη διάθεση του συνόλου ή 
μέρους των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους, υπό 
την επιφύλαξη της συναίνεσης του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η 
άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να 
γίνεται μόνο μετά από συνεδρίαση της 
ομάδας συντονισμού, στην ημερήσια 
διάταξη της οποίας περιλαμβανόταν το 
συγκεκριμένο θέμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το σεβασμό προς την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης σε μια συνομοσπονδιακή βάση, 
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από τους πετρελαϊκούς του 
πόρους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς την προηγούμενη πλήρη συναίνεσή του, ιδίως 
βάσει απόφασης ενός μη εκλεγμένου οργάνου.
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Τροπολογία 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, η 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει στα 
κράτη μέλη τη διάθεση του συνόλου ή 
μέρους των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους. Η 
άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να 
γίνεται μόνο μετά από συνεδρίαση της 
ομάδας συντονισμού, στην ημερήσια 
διάταξη της οποίας περιλαμβανόταν το 
συγκεκριμένο θέμα.

5. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής 
απόφαση για διάθεση αποθεμάτων, η 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει στα 
κράτη μέλη τη διάθεση του συνόλου ή 
μέρους των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
και των ειδικών αποθεμάτων τους. Η 
άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να 
γίνεται μόνο μετά από συνεδρίαση της 
ομάδας συντονισμού, στην ημερήσια
διάταξη της οποίας περιλαμβανόταν το 
συγκεκριμένο θέμα και εφόσον ελήφθη 
αντίστοιχη απόφαση με την απαιτούμενη 
πλειοψηφία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση, τίθεται το ερώτημα όσον αφορά το νόημα της 
ομάδας συντονισμού. Λόγω του ότι η Επιτροπή κατέχει την προεδρία σ' αυτήν την ομάδα, θα 
πρέπει η ομάδα μετά την εξέταση της κατάστασης να αποφασίζει και για τη διαπίστωση.

Τροπολογία 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα 
προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της
και θα εξετάσει ιδίως τη σκοπιμότητα 
της επιβολής σε όλα τα κράτη μέλη ενός 
υποχρεωτικού ελάχιστου επιπέδου 
ειδικών αποθεμάτων.

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα 
προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να θεσπισθεί μια γενική ρήτρα επανεξέτασης παρά μια ρήτρα επανεξέτασης 
όπου το αποτέλεσμα έχει προαποφασιστεί.

Τροπολογία 74
Dragoş Florin David

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
20XX. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 20XX
με εξαίρεση εκείνα τα κράτη μέλη για τα 
οποία ισχύει μια μεταβατική περίοδος για 
τη δημιουργία αποθεμάτων πετρελαίου ή 
πετρελαϊκών προϊόντων σύμφωνα με τη 
συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για τα οποία η προθεσμία 
εφαρμογής είναι η ημερομηνία λήξης της 
μεταβατικής περιόδου. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. ro

Τροπολογία 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ - παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, τα Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, τα 
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κράτη μέλη μειώνουν κατά 10 % τις 
ποσότητες των αποθεμάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων. Η μείωση αυτή 
εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων 
που λαμβάνονται υπόψη για έναν δεδομένο 
υπολογισμό.

κράτη μέλη μειώνουν κατά 5 % τις 
ποσότητες των αποθεμάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων. Η μείωση αυτή 
εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων 
που λαμβάνονται υπόψη για έναν δεδομένο 
υπολογισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων 
καθιστούν δυνατή τη μείωση στο 2% της ποσότητας του πετρελαίου που χάνεται. Τα 
υπολείμματα του αργού πετρελαίου που υπερβαίνουν την ελάχιστη απώλεια κατά τη λήψη των 
πετρελαϊκών προϊόντων προκαλούν αύξηση των δαπανών διατήρησης αποθεμάτων.
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