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Muudatusettepanek 20
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Järgides küll konföderatiivset energiasolidaarsuse põhimõtet, ei tohiks ühtegi liikmesriiki 
sundida loobuma oma naftavarudest, eriti kui vastava otsuse langetab mittevalitav kogu. Seda 
ei saa mingil juhul teha ilma kõnealuse riigi eelneva täieliku nõusolekuta.

Muudatusettepanek 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tootmiskasv, naftavarude vähenemine 
ja naftatoodete tarbimise suurenemine 
kogu maailmas suurendavad tarneraskuste
tekkimise ohtu.

(2) Tootmiskasv, tavapäraste naftavarude 
vähenemine ja naftatoodete tarbimise 
suurenemine kogu maailmas suurendavad 
tarnekatkestuste tekkimise ohtu.

Or. de

Selgitus

2007. ja 2008. aastal täheldati tavapäraste naftavarude väikest kahanemist. Sellega tuleb 
arvestada ka 2009. aastal toornafta hinna languse tõttu. Varud on muutuvad, olenedes muu 
hulgas nafta hinnast. Mittetavapäraseid varusid hakatakse aga alles nüüd pikkamisi 
kasutusele võtma. "Tarnekatkestus" on õige termin.
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Muudatusettepanek 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kõrvuti naftavarude uurimiseks ja 
hõlvamiseks soodsa investeerimiskliima 
loomisega nii Euroopa Liidus kui ka 
väljaspool seda, mis on ülimalt tähtis 
naftaga varustatuse pikaajaliseks 
tagamiseks, annab naftavarude kogumine 
kindla võimaluse lühiajaliste 
tarnekatkestuste korvamiseks.

Or. de

Selgitus

Tuleb eristada tarnete pikaajalist kindlustamist ja lühiajalistest tarnehäiretest ülesaamist. 
Käesolevas direktiivis käsitletakse vaid viimast.

Muudatusettepanek 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Naftat ise tootev riik võib samuti 
varustuskindlusele kaasa aidata, õigustades 
seega asjaolu, et naftat tootvatel 
liikmesriikidel on teistest liikmesriikidest 
vähem varusid. Kõnealune erand ei saa 
siiski tuua kaasa suurt muutust varude 
säilitamise kohustustes direktiivis 
2006/67/EÜ sätestatud kohustustega 
võrreldes. Eelnevast lähtub, et teatavate
liikmesriikide varude säilitamise kohustus 
peaks olema määratletud nafta 
sisetarbimise näitaja, mitte impordi suhtes.

(6) Naftat ise tootev riik võib samuti 
varustuskindlusele kaasa aidata, õigustades 
seega asjaolu, et naftat tootvatel 
liikmesriikidel on teistest liikmesriikidest 
vähem varusid. Kõnealune erand ei saa 
siiski tuua kaasa suurt muutust varude 
säilitamise kohustustes direktiivis 
2006/67/EÜ sätestatud kohustustega 
võrreldes. Eelnevast lähtub, et 
liikmesriikide varude säilitamise kohustus 
peaks olema määratletud nafta 
sisetarbimise näitaja, mitte impordi suhtes.
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Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks kehtima võrdselt kõikide liikmesriikide suhtes.

Muudatusettepanek 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Ülemkogu Brüsseli 
kohtumisel 8.–9. märtsil 2007 tehtud 
eesistujariigi järeldustes osutatakse üha 
suuremale ja kiireloomulisemale 
vajadusele, et ühendus kehtestaks Euroopa 
ja liikmesriikide tasandil rakendatud 
meetmeid ühendava integreeritud 
energiapoliitika. Seega oleks oluline 
ühtlustada erinevates liikmesriikides 
rakendatavat varude säilitamise korda.

(7) Euroopa Ülemkogu Brüsseli 
kohtumisel 8.–9. märtsil 2007 tehtud 
eesistujariigi järeldustes osutatakse üha 
suuremale ja kiireloomulisemale 
vajadusele, et ühendus kehtestaks Euroopa 
ja liikmesriikide tasandil rakendatud 
meetmeid ühendava integreeritud 
energiapoliitika. Seega tuleb tagada
erinevates liikmesriikides rakendatavate 
erinevate varude säilitamise kordade 
ühildatavus.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu õigusaktidega tuleks taotleda esmajoones normide ühildatavuse tagamist ja 
mitte nende täielikku ühtlustamist. Euroopa puhul kehtib endiselt põhimõte „ühinenud 
mitmekesisuses“!

Muudatusettepanek 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Naftavarude kättesaadavuse ja (8) Naftavarude kättesaadavuse ja 
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energiavarustuse kaitse moodustavad 
liikmesriikide ja ühenduse avaliku 
julgeoleku põhituuma. Neid eesmärke 
aitab saavutada ühendusesiseste varude 
säilitamist haldavate asutuste ja 
kesküksuste olemasolu. Selleks et 
asjaomased liikmesriigid saaksid 
võimalikult hästi kasutada riigisisest 
õigust määratleda varude säilitamise 
kesküksuse staatus ja optimeerida 
lõpptarbijatele varustamistegevustest 
tekkivat finantskoormust, piisab 
tulunduslike eesmärkide keelamisest, 
võttes arvesse konteksti, et naftavarusid 
võib säilitada igal pool ühenduse 
territooriumil selleks otstarbeks loodud 
mis tahes asutuse või talituse poolt.

energiavarustuse kaitse moodustavad 
liikmesriikide ja ühenduse avaliku 
julgeoleku põhituuma.

Or. de

Selgitus

Ühendus ei saa soosida ühte kindlat meetodit, eriti veel tsentralismi. See läheks vastuollu 
subsidiaarsuse põhimõttega. Euroopa puhul kehtib endiselt põhimõte „ühinenud 
mitmekesisuses“!

Muudatusettepanek 26
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Naftavarude kättesaadavuse ja 
energiavarustuse kaitse moodustavad 
liikmesriikide ja ühenduse avaliku 
julgeoleku põhituuma. Neid eesmärke aitab 
saavutada ühendusesiseste varude 
säilitamist haldavate asutuste ja 
kesküksuste olemasolu. Selleks et 
asjaomased liikmesriigid saaksid 
võimalikult hästi kasutada riigisisest õigust 
määratleda varude säilitamise kesküksuse 
staatus ja optimeerida lõpptarbijatele 

(8) Naftavarude kättesaadavuse ja 
energiavarustuse kaitse moodustavad 
liikmesriikide ja ühenduse avaliku 
julgeoleku põhituuma. Neid eesmärke aitab 
saavutada ühendusesiseste varude 
säilitamist haldavate asutuste ja 
kesküksuste olemasolu. Selleks et 
asjaomased liikmesriigid saaksid 
võimalikult hästi kasutada riigisisest õigust 
määratleda varude säilitamise kesküksuse 
staatus ning tingimused, mille alusel 
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varustamistegevustest tekkivat 
finantskoormust, piisab tulunduslike 
eesmärkide keelamisest, võttes arvesse 
konteksti, et naftavarusid võib säilitada igal 
pool ühenduse territooriumil selleks 
otstarbeks loodud mis tahes asutuse või 
talituse poolt.

delegeerida varude säilitamine teistele 
liikmesriikidele või teistele 
säilitamisüksustele, ja optimeerida 
lõpptarbijatele varustamistegevustest 
tekkivat finantskoormust, piisab 
tulunduslike eesmärkide keelamisest, 
võttes arvesse konteksti, et naftavarusid 
võib säilitada igal pool ühenduse 
territooriumil selleks otstarbeks loodud mis 
tahes asutuse või talituse poolt.

Or. en

Selgitus

Varude geograafilisel jaotusel on suur mõju liikmesriikide varustuskindlusele, samuti 
tarnekatkestuste puhul rakendatavate meetmete kiirusele ja tõhususele. Liikmesriikide mõju 
nende varude paiknemist käsitlevate otsuste tegemisel peaks säilima.

Muudatusettepanek 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Pidades silmas naftavarusid 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
eesmärke, teatavate liikmesriikide 
võimalikku julgeolekumuret ning soovi 
tõhustada liikmesriikide solidaarsust 
tagavate mehhanismide rangust, oleks 
vaja piirata riiklikul territooriumil 
vahendajateta kesküksuste 
tegevuspiirkonda.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjonil ei ole põhjust piirata varude säilitamise paindlikumaks muutmist ja samal ajal 
nõuda taas "keskasutusi".
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Muudatusettepanek 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Eriolukorras rakendatavate poliitikate 
kehtestamise, varude säilitamise riiklike 
meetmete ühendamise ja eeskätt 
kriisiolukorras varude tasemete parema 
läbipaistvuse tagamise vajaduse tõttu 
peaksid liikmesriikidel ja ühendusel olema 
kõnealuste varude tõhustatud kontrolliks 
vajalikud vahendid.

(12) Eriolukorras rakendatavate poliitikate 
kehtestamise, varude säilitamise riiklike 
meetmete riikidevahelise ühildatavuse 
tagamise ja eeskätt kriisiolukorras varude 
tasemete parema läbipaistvuse tagamise 
vajaduse tõttu peaksid liikmesriikidel 
olema kõnealuste varude tõhustatud 
kontrolliks vajalikud vahendid.

Or. de

Selgitus

Taas kord tuleb rõhutada, et vaja ei ole nivelleerida, vaid tagada ühildatavus. Teiseks, 
ühendus ei peaks kontrollima, kontroll kuulub rohkem liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kui suur osa varudest kuulub 
liikmesriikidele või erinevate riiklike 
ametiasutuste loodud kesküksustele, 
aitaks see tõhustada kontrolle ja 
läbipaistvust vähemalt nimetatud varude 
osa ulatuses.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühendus ei tohiks oma direktiiviga sekkuda liikmesriikide otsustusvaldkonda, kui küsimus on 
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liikmesriikide kohustuste täitmises. Seda asjaolu ja puudulikku empiirilist alust arvestades 
tuleb see põhjendus välja jätta.

Muudatusettepanek 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et aidata kaasa varustuskindluse 
tõhustamisele ühenduses, peaksid varud, 
mis on hangitud liikmesriikidele või 
kesküksustele ja moodustatud pärast 
liikmesriikide vastu võetud otsuseid (nn 
erivarud), vastama kriisiolukorra 
vajadustele. Lisaks oleks vajalik varude 
juriidiline eristaatus, mis tagaks 
kriisiolukorras nende täieliku 
kättesaadavuse. Selleks peaksid 
asjaomased liikmesriigid tagama vajalike 
meetmete võtmise kõnealuste varude 
tingimusteta kaitsmiseks mis tahes 
sundtäitmismeetmete vastu.

(14) Et aidata kaasa varustuskindluse 
tõhustamisele ühenduses, peaksid varud, 
mis on hangitud käesoleva direktiivi
nõuete kohaselt, võimaldama rahuldada 
tarbimisvajadust vähemalt määratud 
ajavahemikus. Lisaks oleks vajalik varude 
juriidiline eristaatus, mis tagaks 
kriisiolukorras nende täieliku 
kättesaadavuse. Selleks peaksid 
asjaomased liikmesriigid tagama vajalike 
meetmete võtmise kõnealuste varude 
tingimusteta kaitsmiseks mis tahes 
sundtäitmismeetmete vastu.

Or. de

Selgitus

„Kriisiolukorra vajadusi“ on võimalik välja selgitada alles ex post, mitte ex ante, sest need 
sõltuvad konkreetsest kriisist ja ennekõike selle kestusest. Tähtis on pigem see, et määratud 
varud oleksid ka tegelikult kasutusvalmis. Need varud on küllaldased, et üle saada kõikidest 
mõeldavatest tarnehäiretest, mille põhjused ei ole poliitilist laadi. Poliitilistel põhjustel 
tekkinud, üle 90 päeva kestva kriisi korral, nõuab ülemaailmne kriisiolukord ilmselt nagunii 
muude meetmete rakendamist.
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Muudatusettepanek 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tundub, et direktiiviga 2006/67/EÜ 
määratletud varusid käsitlevate 
kokkuvõtete esitamise sagedus ja tähtaeg, 
mille jooksul tuleb need kättesaadavaks 
muuta, on hilisemad, kui mujal maailmas 
moodustatud erinevate 
naftavarusüsteemide puhul. Euroopa 
Parlament on avaldanud oma resolutsioonis 
energiahindade suurendamise 
makromajanduslike mõjude kohta toetust 
tõhusama teavitussüsteemi kehtestamisele.

(18) Tundub, et direktiiviga 2006/67/EÜ 
määratletud varusid käsitlevate 
kokkuvõtete esitamise sagedus ja tähtaeg, 
mille jooksul tuleb need kättesaadavaks 
muuta, on hilisemad, kui mujal maailmas 
moodustatud erinevate
naftavarusüsteemide puhul. Euroopa 
Parlament on avaldanud oma resolutsioonis 
energiahindade suurendamise 
makromajanduslike mõjude kohta toetust 
tõhusama teavitussüsteemi kehtestamisele. 
Igatahes tuleks tagada, et andmed oleksid 
siis ka täpsed ning neid ei peaks veel 
nädalaid või kuid parandama, nagu 
tänapäeval ka Euroopa Liidus veel küllalt 
sageli juhtub.

Or. de

Selgitus

Teiste riikide kogemused on ühtlasi näidanud, et andmete õigsus on tähtsam kui nende 
iganädalane avaldamine. Täpsust tuleb seetõttu pidada esmatähtsaks.

Muudatusettepanek 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 
nende kokkuvõtete esitamine kord nädalas,
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nende kokkuvõtete esitamine kord nädalas. kui on võimalik tagada, et parandusi tuleb 
hiljem teha minimaalsel määral.

Or. de

Selgitus

Teiste riikide kogemused on ühtlasi näidanud, et andmete õigsus on tähtsam kui nende 
iganädalane avaldamine. Täpsust tuleb seetõttu pidada esmatähtsaks.

Muudatusettepanek 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 
nende kokkuvõtete esitamine kord nädalas.

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 
nende kokkuvõtete esitamine kord kuus.

Or. en

Selgitus

Iganädalane statistilise kokkuvõtte esitamine liikmesriigi territooriumil säilitatavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta suurendab halduskoormust.

Muudatusettepanek 34
Arūnas Degutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
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kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 
nende kokkuvõtete esitamine kord nädalas.

kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada 
nende kokkuvõtete esitamine kord kuus.

Or. en

Selgitus

Iganädalaste aruannetega võib küll luua kontrolliillusiooni, tegelikult on see aga väga 
kulukas ja ebavajalik bürokraatia.

Muudatusettepanek 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjonile edastatud kokkuvõtetes 
võib esineda viivitusi ja vigasid. Komisjoni 
värvatud või volitatud isikud peaksid 
saama seega kontrollida ametiasutuste ja 
liikmesriikide nõutud varude ja 
dokumentide tegelikku olukorda.

(23) Komisjonile edastatud kokkuvõtetes 
võib esineda viivitusi ja vigasid. Komisjoni 
värvatud või volitatud isikud peaksid lisaks 
liikmesriikide kontrollipädevusega 
asutustele saama seega põhjendatud 
kahtluse korral kontrollida ametiasutuste 
ja liikmesriikide nõutud varude ja 
dokumentide tegelikku olukorda.

Or. de

Selgitus

Kontroll oma siseriiklike õigusaktide järgimise üle on esmajärjekorras liikmesriikide endi 
pädevuses. Euroopa Komisjonile peaks seetõttu ainult põhjendatud kahtluste olemasolu 
korral jääma võimalus uurimise algatamiseks.
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Muudatusettepanek 36
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Üksikisikute kaitse 
liikmesriikidepoolse isikuandmete 
töötlemise eest on reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta ning 
üksikisikute kaitse komisjonipoolse 
isikuandmete töötlemise eest on 
reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrusega nr 45/2001 üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta. Nimetatud 
õigusaktides nõutakse eelkõige, et
isikuandmete töötlemisel oleks õiguslik 
põhjendus ja et juhuslikult kogutud 
isikuandmed viivitamatult kustutataks.

(25) Üksikisikute kaitse 
liikmesriikidepoolse isikuandmete 
töötlemise eest on reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta ning 
üksikisikute kaitse komisjonipoolse 
isikuandmete töötlemise eest on 
reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrusega nr 45/2001 üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta. Käesoleva 
direktiivi sätted ei mõjuta direktiivi 
95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 
sätete kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Mõnede ekspertide (teiste hulgas Euroopa andmekaitseinspektor) soovitusel peaks selles 
põhjenduses olema öeldud, et direktiivi sätted ei mõjuta nimetatud õigusaktide rakendamist. 
Viimane lause on tõesti liigne, sest üleüldine põhimõte on see, et isikuandmeid ei säilitata 
kauem, kui on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks need andmed on kogutud või milleks 
neid on edasi töödeldud.
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Muudatusettepanek 37
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „tõsine tarnekatkestus” – ühenduses või 
liikmesriigis toimunud nafta või 
naftatoodete tarnete suur ja prognoosimatu 
langus, mis on või ei ole kaasa toonud 
kehtiva rahvusvahelise otsuse varude 
ringlusesse laskmise kohta;

g) „tõsine tarnekatkestus” – ühenduses või 
liikmesriigis toimunud nafta või 
naftatoodete tarnete prognoosimatu, 
eelmise aasta keskmisega võrreldes 
vähemalt 30 %-ne langus, mis on või ei ole 
kaasa toonud kehtiva rahvusvahelise otsuse 
varude ringlusesse laskmise kohta;

Or. ro

Selgitus

Selles artiklis sisalduv määratlus on mõneti ähmane, seetõttu on vaja välja tuua 
konkreetsemad näitajad, võttes arvesse varustusolukorda ühenduse tasandil ja olukorda igas 
liikmesriigis eraldi.

Muudatusettepanek 38
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik õigus-, 
regulatiiv- või haldusmeetmed, et säilitada 
hiljemalt 31. detsembriks 20XX ühenduse 
territooriumil pidevalt neile ette nähtud 
naftavarude taset vähemalt suurimale 90-
päevase puhasimpordi või 70-päevase 
tarbimise koguse tasemele vastavalt.

1. Liikmesriigid võtavad kõik õigus-, 
regulatiiv- või haldusmeetmed, et säilitada 
hiljemalt 31. detsembriks 20XX ühenduse 
territooriumil pidevalt neile ette nähtud 
naftavarude taset vähemalt suurimale 80-
päevase puhasimpordi või 60-päevase 
tarbimise koguse tasemele vastavalt.

Or. ro

Selgitus

Naftat tootvatele riikidele tähendaks 70 päeva nõue praeguste varude suurendamist, nii et 
need oleksid arvestatud 77,78 päevaks praeguse 67,5 päeva asemel. Sellise suurendamisega 
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tõuseksid kulud märgatavalt.

Muudatusettepanek 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad oma riigi 
territooriumil asuvatele julgeolekuvarudele 
ja artiklis 9 osutatud erivarudele pideva 
füüsilise juurdepääsu ja varude 
kättesaadavuse. Nad määravad kõnealuste 
varude identifitseerimise, vastava 
raamatupidamise ja kontrolli viisi, mis 
võimaldab kõnealuseid varusid igal hetkel 
kontrollida. Majandustegevuses osalejate 
hallatavate varude hulka kuuluvate või 
nende varudega segatud julgeoleku või 
erivarude raamatupidamine peab olema 
eraldiseisev.

1. Liikmesriigid tagavad oma riigi 
territooriumil asuvatele julgeolekuvarudele 
ja artiklis 9 osutatud erivarudele pideva 
füüsilise juurdepääsu ja varude 
kättesaadavuse. Nad määravad kõnealuste 
varude identifitseerimise, vastava 
raamatupidamise ja kontrolli viisi, mis 
võimaldab kõnealuseid varusid igal hetkel 
kontrollida. Need moodused võetakse 
kasutusele Euroopa Komisjoni eelneval 
nõusolekul. Majandustegevuses osalejate 
hallatavate varude hulka kuuluvate või 
nende varudega segatud julgeoleku või 
erivarude raamatupidamine peab olema 
eraldiseisev.

Or. en

Selgitus

Eelnev kokkulepe raamatupidamiseeskirjade osas lähendaks eri liikmesriikides kasutatavaid 
meetodeid, mis hõlbustab hilisemat kontrollimist.

Muudatusettepanek 40
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid koostavad 
üksikasjaliku kõikide riiklike 
julgeolekuvarude registri, mida pidevalt 

1. Kõik liikmesriigid koostavad 
üksikasjaliku kõikide riiklike 
julgeolekuvarude registri, mida iga kuu
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ajakohastatakse ja mis ei kajasta artiklis 9 
käsitletud erivarusid. Registris on eeskätt 
kogu teave asjaomaste varude täpse 
asukoha, koguse ja omaniku 
määratlemiseks ning ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ****** määruse nr 
****** energiastatistika kohta C lisa 
punkti 3.1 lõikes 1 määratletud 
kategooriatele vastava täpse tüübi 
määratlemiseks.

pidevalt ajakohastatakse ja mis ei kajasta 
artiklis 9 käsitletud erivarusid. Registris on 
eeskätt teave selle hoidla, 
rafineerimistehase või ladustamiskoha 
kohta, kus asjaomased varud paiknevad, 
samuti teave varude suuruse, omaniku ja 
täpse olemuse kohta, lähtudes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ****** määruse nr 
****** (energiastatistika kohta) C lisa 
punkti 3.1 lõikes 1 määratletud 
kategooriatest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide kogemused on näidanud, et igakuine aruandlus ja teave varude paiknemise 
kohta on piisav nii verifitseerimiseks kui ka läbipaistvuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 41
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik esitab komisjonile 
väljavõtte iga kalendriaasta viimasel päeval 
registris olevate varude kohta; väljavõte 
esitatakse kajastatud kalendriaastale 
järgneva kolmekümne päeva jooksul.

Asjaomane liikmesriik esitab komisjonile 
väljavõtte iga kalendriaasta viimasel päeval 
registris olevate varude kohta; väljavõte 
esitatakse kajastatud kalendriaastale 
järgneva neljakümne viie päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Register sisaldab strateegiliselt delikaatset laadi andmeid. Need peaksid usaldusliku teabe 
vastuvõtjale kättesaadavad olema vaid põhjaliku kontrolli all.
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Muudatusettepanek 42
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab registris sisalduvate 
konkreetsete andmete konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Register sisaldab strateegiliselt delikaatset laadi andmeid. Need peaksid usaldusliku teabe 
vastuvõtjale kättesaadavad olema vaid põhjaliku kontrolli all.

Muudatusettepanek 43
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Varude säilitamise kesküksuse peamine 
eesmärk on naftavarude soetamine, 
säilitamine ja müük kesküksuse asutanud 
liikmesriigi riiklikul territooriumil. See on 
ainus ühendus või asutus, kellele võib 
anda volitusi selle asutanud liikmesriigi 
territooriumil vahendajateta 
tegutsemiseks, et soetada, säilitada või 
müüa artiklis 9 käsitletud erivarusid.

2. Varude säilitamise kesküksuse peamine 
eesmärk on kindlustada ja verifitseerida 
nende naftavarude soetamist, säilitamist 
ja müüki, mis vastavalt artiklile 3 
moodustavad julgeolekuvarud. 

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud erivarude soetamine või 
müümine, võib iga varude säilitamise 
kesküksus leppida majandustegevuses 
osalejatega kokku neile naftavarude 
haldamise ülesannete usaldamises, 
tingimusel et volitused on seotud 
asjaomase varude säilitamise kesküksuse 
asutanud liikmesriigi territooriumi asuvate 
naftavarudega. Kõnealuseid volitusi ei saa
edasi anda.

Iga varude säilitamise kesküksus võib 
majandustegevuses osalejatega kokku 
leppida neile naftavarude haldamise 
ülesannete usaldamises, tingimusel et 
volitused on seotud asjaomase varude 
säilitamise kesküksuse asutanud 
liikmesriigi territooriumi asuvate 
naftavarudega. Kõnealuseid volitusi ei saa 
edasi anda.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ükski varude säilitamise kesküksus ei 
või soetada, säilitada ega hallata 
julgeolekuvarusid, mis asuvad väljaspool 
üksuse asutanud liikmesriigi riiklikku 
territooriumi, kui volitusi ei anta
kokkuleppeliselt liikmesriigile, kelle 
territooriumil kõnealused varud asuvad, või 
selle liikmesriigi asutatud varude 
säilitamise kesküksusele.

3. Ükski liikmesriik ega varude säilitamise 
kesküksus ei või soetada, säilitada ega 
hallata julgeolekuvarusid, mis asuvad 
väljaspool üksuse asutanud liikmesriigi 
riiklikku territooriumi, niikaua kui 
kokkuleppel selle liikmesriigiga, kelle 
territooriumil kõnealused varud asuvad, või 
selle liikmesriigi asutatud varude 
säilitamise kesküksusega pole tagatud 
juurdepääs julgeolekuvarudele ja nende 
kättesaadavus.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ükski liikmesriik ei või soetada, säilitada 
ega hallata julgeolekuvarusid, mis asuvad 
väljaspool tema riiklikku territooriumi, 
kui volitusi ei anta kokkuleppeliselt 
liikmesriigile, kelle territooriumil 
kõnealused varud asuvad, või selle 
liikmesriigi asutatud varude säilitamise 
kesküksusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldada majandustegevuses osalejatele 
pakutavate teenuste tingimused vähemalt 
kuus kuud enne varude kesküksuse 
pakkumise tegemist.

b) avaldada majandustegevuses osalejatele 
pakutavate teenuste tingimused vähemalt 
kolm kuud enne varude kesküksuse 
pakkumise tegemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühele või mitmele varude säilitamise 
kesküksusele, kes on võimelised 

välja jäetud
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kõnealuseid varusid säilitama, või 

Or. ro

Muudatusettepanek 49
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühele või mitmele varude säilitamise 
kesküksusele, kes on võimelised 
kõnealuseid varusid säilitama, või

b) ühele või mitmele varude säilitamise 
kesküksusele, kes on võimelised 
kõnealuseid varusid säilitama, eeldusel et 
on sõlmitud kokkulepe asjaomase 
liikmesriigi ja selle liikmesriigi vahel, kes 
hakkab varusid säilitama, või

Or. en

Selgitus

Varude geograafiline paiknemine mõjutab oluliselt liikmesriikide varustuskindlust ning 
tarnekatkestuste korral rakendatavate meetmete kiirust ja tõhusust. Liikmesriikide mõju nende 
varude paiknemist käsitlevate otsuste langetamisel peaks säilima.

Muudatusettepanek 50
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võib pöördumatult 
alustada tarbimispäevade arvuga 
määratletud naftavarude miinimumtaseme 
säilitamisega vastavalt käesolevale artikli 
tingimustele (edaspidi „erivarud”).

1. Iga liikmesriik võib alustada 
tarbimispäevade arvuga määratletud 
naftavarude miinimumtaseme säilitamisega 
vastavalt käesolevale artikli tingimustele 
(edaspidi „erivarud”).

Or. en
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Selgitus

“Pöördumatu” kohustus säilitada erivarusid võiks panna liikmesriike erivarude loomisest 
hoiduma. See ei arvesta ka energiaturgu mõjutavate välistingimuste võimalikke muutusi.

Muudatusettepanek 51
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liikmesriik, kes on otsustanud 
erivarusid säilitada, esitab komisjonile 
teatise, mis avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja millega täpsustatakse 
liikmesriigi erivarude tase, mida see 
pöördumatult igas kategoorias pidevalt 
säilitama kohustub. Sellisel viisil teavitatud 
kohustuslik miinimumtase on ühtne ja 
kehtib kõikidele liikmesriikide kasutatavate 
erivarude kategooriatele samaväärselt.

5. Iga liikmesriik, kes on otsustanud 
erivarusid säilitada, esitab komisjonile 
teatise, mis avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja millega täpsustatakse 
liikmesriigi erivarude tase, mida see igas 
kategoorias ja selles ajavahemikus, 
millega ta ennast seob, pidevalt säilitama 
kohustub. Sellisel viisil teavitatud 
kohustuslik miinimumtase on ühtne ja 
kehtib kõikidele liikmesriikide kasutatavate 
erivarude kategooriatele samaväärselt.

Or. en

Selgitus

“Pöördumatu” kohustus säilitada erivarusid võiks panna liikmesriike erivarude loomisest 
hoiduma. See ei arvesta ka energiaturgu mõjutavate välistingimuste võimalikke muutusi.

Muudatusettepanek 52
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab üksikasjaliku ja 
kõikide riiklikul territooriumil säilitatavate 
erivarude registri, mida pidevalt 
uuendatakse. Kõnealune register sisaldab 

1. Iga liikmesriik koostab üksikasjaliku ja 
kõikide riiklikul territooriumil säilitatavate 
erivarude registri, mida iga kuu pidevalt 
uuendatakse. Kõnealune register sisaldab 
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eeskätt kogu teavet asjaomaste varude 
täpse asukoha määramiseks.

eeskätt teavet selle hoidla, 
rafineerimistehase või ladustamiskoha 
kohta, kus asjaomased varud paiknevad.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 - lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjoni talitustest on esitatud 
andmepäringuid, edastab liikmesriik 
komisjonile kaheksa päeva jooksul registri 
väljavõtte kümme aasta kohta alates 
andmenõude kuupäevast. 

Lisaks esitavad liikmesriigid komisjoni 
talitustele viimaste nõudel kümne 
tööpäeva jooksul pärast nõude saamist 
registri koopia; selliseid nõudeid võib 
esitada kuni kolme aasta möödumiseni 
sellest kuupäevast, mille kohta soovitud 
andmed käivad.

Or. de

Selgitus

Varude säilitamise kohustus on kriisihaldamise vahend, see ei tähenda pidevat andmete 
kogumist. Kui komisjon tahab kontrollida, kas varude kogumise kohustusest on kinni peetud, 
piisab kolmest viimasest aastast. Kontrollitoimingute õigeaegne läbiviimine jääb komisjoni 
ülesandeks. 

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Muudatusettepanek 54
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui erivarud satuvad kokku teiste 
naftavarudega, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et takistada 

välja jäetud
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segunenud toodete mis tahes liikumist 
vähemalt mitte enne seda, kui liikmesriigi, 
mille territooriumil kõnealused varud 
asuvad, ametiasutused pole selleks 
eelnevat kirjalikku luba andnud.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Välja arvatud erivarude soetamine või 
müümine, võib iga liikmesriik leppida 
majandustegevuses osalejatega kokku neile 
nende riigi territooriumil asuvate erivarude 
haldamise ülesannete usaldamises. 
Kõnealuseid volitusi ei saa edasi anda.

4. Iga liikmesriik võib majandustegevuses 
osalejatega kokku leppida neile nende riigi 
territooriumil asuvate erivarude haldamise 
ülesannete usaldamises. Kõnealuseid 
volitusi ei saa edasi anda.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik või liikmesriigi varude 
säilitamise kesküksus võib erivarude 
säilitamise väljaspool riigi territooriumi 
osaliselt või täielikult usaldada vaid teistele 
liikmesriikidele või varude säilitamise 
kesküksusele. Sellist volitust ei saa edasi 
anda ning see on tähtajaline.

Liikmesriik või liikmesriigi varude 
säilitamise kesküksus võib erivarude 
säilitamise väljaspool riigi territooriumi 
osaliselt või täielikult usaldada vaid teistele 
liikmesriikidele või varude säilitamise 
kesküksusele või majandustegevuses 
osalejatele kahepoolsete lepingute alusel.
Sellist volitust ei saa edasi anda ning see 
on tähtajaline.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
iganädalased statistilised kokkuvõtted 
nende riigi territooriumil hoitavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta. Nad 
tagavad tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igakuised statistilised kokkuvõtted nende 
riigi territooriumil hoitavate kaubanduslike 
varude tasemete kohta. Nad tagavad 
tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga nädal
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga kuu 
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

3. Komisjon võtab vastu kooskõlas artikli 
24 lõikes 2 esitatud regulatiivmenetlusega 
lõigete 1 ja 2 rakendamise korra.

3. Komisjon võtab vastu kooskõlas artikli 
24 lõikes 2 esitatud regulatiivmenetlusega 
lõigete 1 ja 2 rakendamise korra.

3 a. Kui põhjalikust uuringust 
iganädalaste statistiliste kokkuvõtete 
teostatavuse ja mõjude kohta ilmneb, et 
nendest kokkuvõtetest on turgude 
läbipaistvuse suurendamiseks palju kasu 
ning et andmeid saab koguda selliselt, et 
hiljem ei ole vaja teha suuremaid 
parandusi, võib komisjon artikli 24 lõikes 
2 esitatud regulatiivmenetluse kohaselt 
muuta igakuise kokkuvõtete avaldamise 
kohustuse iganädalaseks kohustuseks.

Or. de

Selgitus

Mõju hindamine tuleb teha enne õigusakti ettepanekute esitamist. Praegusel juhul ei ole seda 
tehtud, puudub uuring selle kohta, milline mõju oleks kuus korra andmete avaldamise 
kohustuse iganädalaseks kohustuseks muutmisel. Enne uuringu tulemuste teatavaks saamist 
tuleks seega tähtaja muutmisest hoiduda. Teiseks tuleb uuringu tulemusi tingimata arvestada.
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Muudatusettepanek 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
iganädalased statistilised kokkuvõtted 
nende riigi territooriumil hoitavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta. Nad 
tagavad tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igakuised statistilised kokkuvõtted nende 
riigi territooriumil hoitavate kaubanduslike 
varude tasemete kohta. Nad tagavad 
tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

Or. en

Selgitus

Iganädalane statistilise kokkuvõtte esitamine liikmesriigi territooriumil säilitatavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta suurendab halduskoormust.

Muudatusettepanek 59
Arūnas Degutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
iganädalased statistilised kokkuvõtted 
nende riigi territooriumil hoitavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta. Nad 
tagavad tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igakuised statistilised kokkuvõtted nende 
riigi territooriumil hoitavate kaubanduslike 
varude tasemete kohta. Nad tagavad 
tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

Or. en

Selgitus

Iganädalaste aruannetega võib küll luua kontrolliillusiooni, tegelikult on see aga väga 
kulukas ja ebavajalik bürokraatia. 
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Muudatusettepanek 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga nädal
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga kuu
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

Or. en

Selgitus

Iganädalane statistilise kokkuvõtte esitamine liikmesriigi territooriumil säilitatavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta suurendab halduskoormust.

Muudatusettepanek 61
Arūnas Degutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga nädal
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga kuu
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

Or. en

Selgitus

Iganädalaste aruannetega võib küll luua kontrolliillusiooni, tegelikult on see aga väga 
kulukas ja ebavajalik bürokraatia.
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Muudatusettepanek 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni talitused võivad igal hetkel
otsustada kontrollida liikmesriikide 
erivarusid. Komisjoni talitused võivad 
paluda kontrollide ettevalmistamisel 
kooskõlastamise töörühma nõu.

1. Komisjoni talitused võivad põhjendatud 
kahtluse korral otsustada kontrollida 
liikmesriikide erivarusid. Komisjoni 
talitused võivad paluda kontrollide 
ettevalmistamisel kooskõlastamise 
töörühma nõu.

Or. de

Selgitus

Kontrollimine kuulub subsidiaarsuse raamistikus põhimõtteliselt liikmesriikide pädevusse. 
Seetõttu peaks Euroopa Komisjon oma uurimisi läbi viima vaid põhjendatud kahtluste korral.

Muudatusettepanek 63
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 käsitletud kontrollitegevuste 
eesmärk ei hõlma isikuandmete kogumist. 
Kontrollide käigus leitud või tuvastatud 
isikuandmeid ei koguta ega arvestata ning 
kui neid juhuslikult siiski kogutakse, 
hävitatakse andmed viivitamata.

2. Lõikes 1 käsitletud kontrollitegevuste 
eesmärk ei hõlma isikuandmete töötlemist. 
Kontrollide käigus leitud või tuvastatud 
isikuandmeid ei koguta ega arvestata ning 
kui neid juhuslikult siiski kogutakse, 
hävitatakse andmed viivitamata.

Or. en

Selgitus

Selleks, et ühitada käesoleva direktiivi sõnastust andmekaitse õigusaktide sõnastusega ning 
vältida vääriti mõistmist, soovitatakse sõna “kogumine” asendada sõnaga “töötlemine”.
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Muudatusettepanek 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada erivarudega seotud 
andmete, tunnistuste, väljavõtete ja 
dokumentide säilitamine vähemalt kümne
aasta jooksul.

7. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada erivarudega seotud 
andmete, tunnistuste, väljavõtete ja 
dokumentide säilitamine vähemalt kolme 
aasta jooksul.

Or. de

Selgitus

Varude säilitamise kohustus on kriisihaldamise vahend, see ei tähenda pidevat andmete 
kogumist. Kui komisjon tahab kontrollida, kas varude kogumise kohustusest on kinni peetud, 
piisab kolmest viimasest aastast. Kontrollitoimingute õigeaegne läbiviimine jääb komisjoni 
ülesandeks.

Muudatusettepanek 65
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et pädevad ametiasutused 
saaksid tõsise tarnekatkestuste korral lasta 
ringlusesse kas kõik või osalised 
julgeoleku- ja erivarud ja piirata tarbimist 
kas üldiselt või teatud osas vastavalt 
varude prognoositavale puudujäägile, 
jagades sealhulgas naftatooteid teatavatele 
tarbijakategooriatele eelisjärjekorras.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et pädevad ametiasutused 
saaksid tõsise tarnekatkestuste korral lasta 
ringlusesse – esmajärjekorras 
kodumaiseks ning liikmesriigi vastava 
otsuse korral ka rahvusvaheliseks 
tarbimiseks – kas kõik või osalised 
julgeoleku- ja erivarud ja piirata tarbimist 
kas üldiselt või teatud osas vastavalt 
varude prognoositavale puudujäägile, 
jagades sealhulgas naftatooteid teatavatele 
tarbijakategooriatele eelisjärjekorras.

Or. en
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Selgitus

Järgides küll konföderatiivset energiasolidaarsuse põhimõtet, ei tohiks ühtegi liikmesriiki 
sundida loobuma oma naftavarudest, eriti kui vastava otsuse langetab mittevalitav kogu. Seda 
ei saa mingil juhul teha ilma kõnealuse riigi eelneva täieliku nõusolekuta.

Muudatusettepanek 66
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, 
võib iga asjaomane liikmesriik julgeoleku-
ja erivarusid kõnealusest otsusest 
tulenevate rahvusvaheliste kohustuste 
täitmise eesmärgil kasutada. Sellisel juhul 
teavitab liikmesriik viivitamata komisjoni, 
kes võib kokku kutsuda kooskõlastamise 
töörühma või alustada selle liikmetega 
elektroonilisel teel konsulteerimist eelkõige 
ringlusesse laskmise mõjude hindamise 
suhtes.

3. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, 
on igal asjaomasel liikmesriigil võimalus
kasutada julgeoleku- ja erivarusid 
kõnealusest otsusest tulenevate 
rahvusvaheliste kohustuste täitmise 
eesmärgil. Sellisel juhul teavitab 
liikmesriik viivitamata komisjoni, kes võib 
kokku kutsuda kooskõlastamise töörühma 
või alustada selle liikmetega elektroonilisel 
teel konsulteerimist eelkõige ringlusesse 
laskmise mõjude hindamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Järgides küll konföderatiivset energiasolidaarsuse põhimõtet, ei tohiks ühtegi liikmesriiki 
sundida loobuma oma naftavarudest, eriti kui vastava otsuse langetab mittevalitav kogu. Seda 
ei saa mingil juhul teha ilma kõnealuse riigi eelneva täieliku nõusolekuta.

Muudatusettepanek 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 - lõige 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
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Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga. Komisjon tegutseb tõsise 
tarnekatkestuse korral.

Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga ja teeb kindlaks, kas tegemist 
on tõsise tarnekatkestusega.

Or. de

Selgitus

Kui juba komisjon tarnekatkestust hindab, siis tekib küsimus, kas kooskõlastamise töörühmal 
on üldse mõtet. Kuivõrd komisjonile kuulub töörühma juhi roll, peaks töörühm pärast 
olukorraga tutvumist sellele ka hinnangu andma.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Muudatusettepanek 68
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tuvastatakse tõsine tarnekatkestus, võib 
komisjon lubada, et liikmesriikide sellel 
otstarbel esitatud kogused lastakse
täielikult või osaliselt ringlusesse.

Kui tuvastatakse tõsine tarnekatkestus, 
annab komisjon loa, et liikmesriikide 
sellel otstarbel esitatud kogused lastaks
täielikult või osaliselt ringlusesse.

Or. en

Selgitus

Vaja on säilitada mehhanismid, mis võimaldaksid kiiresti reageerida tarnekatkestuste tõttu 
tekkida võivatele kriisiolukordadele. Vaja on säilitada ka liikmesriikide mõju kriisi korral 
rakendatavate meetmete suhtes. 

Muudatusettepanek 69
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriti kiireloomulise vajaduse korral või 
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väiksemate kohalike vajaduste 
rahuldamiseks võivad liikmesriigid oma 
julgeolekuvarusid kasutada enne 
kooskõlastamise rühma koosolekut.

Or. en

Selgitus

Vaja on säilitada mehhanismid, mis võimaldaksid kiiresti reageerida tarnekatkestuste tõttu 
tekkida võivatele kriisiolukordadele. Vaja on säilitada ka liikmesriikide mõju kriisi korral 
rakendatavate meetmete suhtes. 

Muudatusettepanek 70
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, 
on komisjonil õigus kehtestada 
liikmesriikidele kohustus lasta ringlusesse 
riikide kõik julgeoleku- ja erivarud või 
osa nendest. Kõnealust õigust saab 
teostada vaid pärast kooskõlastamise 
töörühma koosolekut, mille päevakorda 
see punkt kuulus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järgides küll konföderatiivset energiasolidaarsuse põhimõtet, ei tohiks ühtegi liikmesriiki 
sundida loobuma oma naftavarudest, eriti kui vastava otsuse langetab mittevalitav kogu. Seda 
ei saa mingil juhul teha ilma kõnealuse riigi eelneva täieliku nõusolekuta.
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Muudatusettepanek 71
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, on 
komisjonil õigus kehtestada 
liikmesriikidele kohustus lasta ringlusesse 
riikide kõik julgeoleku- ja erivarud või osa 
nendest. Kõnealust õigust saab teostada 
vaid pärast kooskõlastamise töörühma 
koosolekut, mille päevakorda see punkt 
kuulus.

5. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, on 
komisjonil õigus paluda liikmesriikidel
lasta ringlusesse kõik oma julgeoleku- ja 
erivarud või osa nendest; selleks on vajalik
asjaomase liikmesriigi nõusolek. 
Kõnealust õigust saab teostada vaid pärast 
kooskõlastamise töörühma koosolekut, 
mille päevakorda see punkt kuulus.

Or. en

Selgitus

Järgides küll konföderatiivset energiasolidaarsuse põhimõtet, ei tohiks ühtegi liikmesriiki 
sundida loobuma oma naftavarudest, eriti kui vastava otsuse langetab mittevalitav kogu. Seda 
ei saa mingil juhul teha ilma kõnealuse riigi eelneva täieliku nõusolekuta.

Muudatusettepanek 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, on 
komisjonil õigus kehtestada 
liikmesriikidele kohustus lasta ringlusesse 
riikide kõik julgeoleku- ja erivarud või osa 
nendest. Kõnealust õigust saab teostada 
vaid pärast kooskõlastamise töörühma 
koosolekut, mille päevakorda see punkt 
kuulus.

5. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, on 
komisjonil õigus kehtestada 
liikmesriikidele kohustus lasta ringlusesse 
riikide kõik julgeoleku- ja erivarud või osa 
nendest. Kõnealust õigust saab teostada 
vaid pärast kooskõlastamise töörühma 
koosolekut, mille päevakorda see punkt 
kuulus ja kus asjakohane otsus nõutava 
häälteenamusega vastu võeti.

Or. de
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Selgitus

Kui juba komisjon tarnekatkestusele hinnangu annab, siis tekib küsimus, kas kooskõlastamise 
töörühmal on üldse mõtet. Kuivõrd komisjonile kuulub töörühma juhi roll, peaks töörühm 
pärast olukorraga tutvumist sellele ka hinnangu andma.

Muudatusettepanek 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist selle 
rakendamist ja tutvub eelkõige 
võimalusega kohandada kõikidele 
liikmesriikidele uus erivarude kohustuslik 
miinimumtase.

Komisjon hindab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist selle 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Üldine säte hindamise kohta on eelistatav võrreldes sellise sättega, milles hindamise tulemus 
on juba ette ära otsustatud

Muudatusettepanek 74
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 
20XX. Nad edastavad kõnealuste normide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 
20XX, välja arvatud need liikmesriigid, 
kelle puhul vastavalt ELiga ühinemise 
lepingule kehtib üleminekuaeg nafta ja 
naftatoodete varude loomiseks; nendele 
riikidele on rakendamise tähtajaks 



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

ET

üleminekuperioodi lõppkuupäev. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. ro

Muudatusettepanek 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – üheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vähendavad oma varude 
arvutustes eelneva põhjal arvutatud varude 
koguseid 10 % võrra. Vähendada tuleb 
määratud arvutustes sisalduvaid kõiki 
koguseid.

Liikmesriigid vähendavad oma varude 
arvutustes eelneva põhjal arvutatud varude 
koguseid 5 % võrra. Vähendada tuleb 
määratud arvutustes sisalduvaid kõiki 
koguseid.

Or. en

Selgitus

Naftatoodete ladustamisseadmete tehnilisi parameetreid arvestades on võimalik nafta kadu 
vähendada 2 %-ni. Kui toornafta ülejäägid on suuremad kui naftatoodete võtmisega seotud 
miinimumkadu, siis varude säilitamise kulud tõusevad.
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