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Módosítás 20
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Tiszteletben tartva szövetségi alapon az energiával kapcsolatos szolidaritás elvét, előzetes 
beleegyezése nélkül egyetlen tagállam sem kényszeríthető semmilyen körülmények között arra, 
hogy kőolajkészletét feladja, különösen egy nem választott testület döntése alapján.

Módosítás 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termelés növekvő koncentráltsága, a 
kőolajtartalékok csökkenése, valamint a 
világ kőolajtermék-fogyasztásának 
növekedése növeli az ellátási problémák
veszélyét.

(2) A termelés növekvő koncentráltsága, a
hagyományos kőolajtartalékok csökkenése, 
valamint a világ kőolajtermék-
fogyasztásának növekedése növeli az 
ellátási megszakadások veszélyét.

Or. de

Indokolás

2007-ben és 2008-ban a hagyományos kőolajtartalékok kisebb csökkenése volt megfigyelhető, 
és e tendencia várhatóan 2009-ben is folytatódik, ami a kőolajár csökkenésének 
tulajdonítható. A kőolajtartalékok az olaj árától és más tényezőktől függően változnak. A nem 
hagyományos tartalékok viszont lassan felhasználásra kerülnek. Az ellátás zavara a megfelelő 
szakkifejezés.
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Módosítás 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unión belüli és azon 
kívüli kőolajtartalékok felkutatásának és 
kitermelésének célját szolgáló 
beruházások kedvező környezetének 
megteremtése érdekében hozott 
intézkedések mellett – amelyek lényegesek 
az olajtartalékok hosszú távú biztosítása
érdekében – az olajtartalékok létrehozása 
bizonyított eszköze az ellátás rövid távú 
megszakadása ellensúlyozásának.

Or. de

Indokolás

Fontos megkülönböztetni a hosszú távú ellátás biztosítását az ellátás rövid távú 
megszakadásának áthidalásától. Ezen irányelv csupán az utóbbira vonatkozik.

Módosítás 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját kőolajtermelés önmagában 
erősítheti az ellátás biztonságát, és 
indokolhatja, hogy a kőolajtermelő 
tagállamoknak kisebb mennyiségű 
készleteket kelljen tárolniuk, mint a többi 
tagállamnak. Egy ilyen eltérés azonban 
nem eredményezhet a 2006/67/EK 
irányelvben előírtaktól lényegesen 
különböző tárolási kötelezettségeket.
Következésképpen egyes tagállamok 
tárolási kötelezettségét a belföldi 
kőolajfogyasztáshoz és nem a 
kőolajimporthoz viszonyítva indokolt 
meghatározni.

(6) A saját kőolajtermelés önmagában 
erősítheti az ellátás biztonságát, és 
indokolhatja, hogy a kőolajtermelő 
tagállamoknak kisebb mennyiségű 
készleteket kelljen tárolniuk, mint a többi 
tagállamnak. Egy ilyen eltérés azonban 
nem eredményezhet a 2006/67/EK 
irányelvben előírtaktól lényegesen 
különböző tárolási kötelezettségeket.
Következésképpen a tagállamok tárolási 
kötelezettségét a belföldi 
kőolajfogyasztáshoz és nem a 
kőolajimporthoz viszonyítva indokolt 
meghatározni.
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Or. de

Indokolás

Az irányelv valamennyi tagállamra egyenlően vonatkozik.

Módosítás 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Tanács elnöksége a 2007. 
március 8–9-i brüsszeli üléséről szóló 
következtetésekben megállapította, hogy 
egyre fontosabb és sürgetőbb, hogy a 
Közösség integrált energiapolitikát 
alakítson ki az európai és a tagállami 
szinten hozott intézkedések 
összekapcsolásával. Ennélfogva alapvető 
fontosságú a különböző tagállami 
készletezési mechanizmusok egymáshoz 
közelítése.

(7) Az Európai Tanács elnöksége a 2007. 
március 8–9-i brüsszeli üléséről szóló 
következtetésekben megállapította, hogy 
egyre fontosabb és sürgetőbb, hogy a 
Közösség integrált energiapolitikát 
alakítson ki az európai és a tagállami 
szinten hozott intézkedések 
összekapcsolásával. Ennélfogva alapvető 
fontosságú a különböző tagállami 
készletezési mechanizmusok
összeegyeztethetőségének biztosítása.

Or. de

Indokolás

Az uniós jogszabályok célja elsődlegesen az összeegyeztethetőség biztosítása, nem pedig a 
teljes egységesség. A sokféleségében egyesült Európa elve továbbra is érvényes.

Módosítás 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kőolajkészletek rendelkezésre állása 
és az energiaszolgáltatás védelme lényeges 
összetevői a tagállamok és a Közösség 
közbiztonságának. Közelebb kerülhetünk 
ezekhez a célokhoz, ha központi készletező 
szervezeteket vagy szolgálatokat hozunk 

(8) A kőolajkészletek rendelkezésre állása 
és az energiaszolgáltatás védelme lényeges 
összetevői a tagállamok és a Közösség 
közbiztonságának.



PE420.120v01-00 6/34 AM\768327HU.doc

HU

létre a Közösségen belül. Ha a 
kőolajkészleteket a Közösségen belül 
bárhol tárolhatja az ebből a célból 
létrehozott központi szervezet vagy 
szolgálat, akkor annak lehetővé tételéhez, 
hogy a tagállamok optimálisan és a 
végfogyasztókra hárított tárolási költségek 
enyhítésével alakíthassák ki központi 
készletező szerveik belső jogi jogállását, 
elegendő megtiltani, hogy az említett 
készletezés haszonszerzési céllal történjen.

Or. de

Indokolás

A Közösségnek nem feladata egy bizonyos módszer előnyben részesítése és még kevésbé egy 
olyan centralizált megközelítésnek az ösztönzése, amely aláásná a szubszidiaritás elvét. A 
sokféleségében egyesült Európa elve továbbra is érvényes.

Módosítás 26
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kőolajkészletek rendelkezésre állása 
és az energiaszolgáltatás védelme lényeges 
összetevői a tagállamok és a Közösség 
közbiztonságának. Közelebb kerülhetünk 
ezekhez a célokhoz, ha központi készletező 
szervezeteket vagy szolgálatokat hozunk 
létre a Közösségen belül. Ha a 
kőolajkészleteket a Közösségen belül 
bárhol tárolhatja az ebből a célból 
létrehozott központi szervezet vagy 
szolgálat, akkor annak lehetővé tételéhez, 
hogy a tagállamok optimálisan és a 
végfogyasztókra hárított tárolási költségek 
enyhítésével alakíthassák ki központi 
készletező szerveik belső jogi jogállását, 
elegendő megtiltani, hogy az említett 
készletezés haszonszerzési céllal történjen.

(8) A kőolajkészletek rendelkezésre állása 
és az energiaszolgáltatás védelme lényeges 
összetevői a tagállamok és a Közösség 
közbiztonságának. Közelebb kerülhetünk 
ezekhez a célokhoz, ha központi készletező 
szervezeteket vagy szolgálatokat hozunk 
létre a Közösségen belül. Ha a 
kőolajkészleteket a Közösségen belül 
bárhol tárolhatja az ebből a célból 
létrehozott központi szervezet vagy 
szolgálat, akkor annak lehetővé tételéhez, 
hogy a tagállamok optimálisan és a 
végfogyasztókra hárított tárolási költségek 
enyhítésével alakíthassák ki központi 
készletező szerveik belső jogi jogállását és 
azon feltételeket, amelyek alapján 
készleteik tárolását más tagállamra vagy 
más készletező szervre bízzák, elegendő 
megtiltani, hogy az említett készletezés 
haszonszerzési céllal történjen.
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Or. en

Indokolás

A készletek földrajzi eloszlása nagymértékben kihat a tagállamok ellátásának biztonságára, 
valamint a megszakadások esetén tett intézkedések gyorsaságára és hatékonyságára. A 
tagállamoknak meg kell őrizniük a készletek elosztásával kapcsolatos döntésekre gyakorolt 
befolyásukat.

Módosítás 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Tekintettel a kőolajkészletekre 
vonatkozó közösségi szabályozás céljaira, 
egyes tagállamok ezekhez hozzáadódó 
biztonsággal kapcsolatos aggályaira, 
valamint a tagállamok közötti szigorú és 
átlátható szolidaritási mechanizmusok 
kialakítására irányuló szándékra, a 
központi szervek közvetítő nélküli 
tevékenységét az adott tagállam területére 
szükséges korlátozni.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak nincs oka korlátozni az ellátási kötelezettségre vonatkozó nagyobb 
rugalmasság bevezetésének lehetőségét, ezáltal továbbra is ösztönözve a „központi 
szerveket”.

Módosítás 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A válsághelyzetekkel kapcsolatos 
politika végrehajtásával összefüggő 
igények, a tagállami készletezési 

(12) A válsághelyzetekkel kapcsolatos 
politika végrehajtásával összefüggő 
igények, a tagállami készletezési 
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mechanizmusok közelítése, valamint annak 
szükségessége miatt, hogy a készletek 
mennyisége (különösen válság esetén) 
áttekinthetőbb legyen, a tagállamoknak és 
a Közösségnek az e készletek feletti 
fokozottabb ellenőrzést lehetővé tevő 
eszközökkel kell rendelkezniük.

mechanizmusok összeegyeztethetőségének 
biztosítása, valamint annak szükségessége 
miatt, hogy a készletek mennyisége
(különösen válság esetén) áttekinthetőbb 
legyen, a tagállamoknak az e készletek 
feletti fokozottabb ellenőrzést lehetővé 
tevő eszközökkel kell rendelkezniük.

Or. de

Indokolás

Fontos még egyszer tisztázni, hogy a cél nem az egységesség elérése, hanem az 
összeegyeztethetőség biztosítása. Továbbá az ellenőrzést nem a Közösségnek kell elvégezni, 
mert ez a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a készletek jelentős része a 
tagállamok vagy a különböző tagállami 
hatóságok által létrehozott központi 
szervek tulajdonában van, akkor 
növelhető az ellenőrzés és az átláthatóság 
szintje, legalábbis a készletek e részének 
tekintetében.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezen irányelv elfogadásának nem kell azt jelentenie, hogy a Közösség a tagállamok 
kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó hatáskörének megsértésére törekszik és ezen 
preambulumbekezdés pontosan ezt teszi. Következésképpen – ezen okból, valamint a 
tapasztalati alap hiányából kifolyólag – e preambulumbekezdést törölni kell.
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Módosítás 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Közösségen belüli kőolajellátás 
biztonságának fokozása érdekében 
indokolt, hogy a tagállamok vagy a 
központi szervek által tulajdonosként 
megszerzett készleteknek (az úgynevezett 
„speciális készletek”) – amelyek 
létrehozására a tagállamok erre 
vonatkozó döntése alapján kerül sor –
mennyisége a válság idején ténylegesen 
fennálló szükségletekhez igazodjon.
Ezenkívül szükséges, hogy e készletek 
jogállása egyedi legyen, amely garantálja 
teljes rendelkezésre állásukat válság esetén.
Ebből a célból az érintett tagállamoknak 
gondoskodniuk kell az ahhoz szükséges 
intézkedések meghozataláról, hogy feltétel 
nélkül kivonják a szóban forgó készleteket 
a hatósági végrehajtási eljárások hatálya 
alól.

(14) A Közösségen belüli kőolajellátás 
biztonságának fokozása érdekében 
indokolt, hogy a rendelkezésre álló 
készletek – ezen irányelvvel összhangban 
– elegendőek legyenek a szükségletek 
fedezésére legalább a meghatározott 
időtartamra. Ezenkívül szükséges, hogy e 
készletek jogállása egyedi legyen, amely 
garantálja teljes rendelkezésre állásukat 
válság esetén. Ebből a célból az érintett 
tagállamoknak gondoskodniuk kell az 
ahhoz szükséges intézkedések 
meghozataláról, hogy feltétel nélkül 
kivonják a szóban forgó készleteket a 
hatósági végrehajtási eljárások hatálya alól.

Or. de

Indokolás

Válsághelyzet esetén a tényleges szükségletek csak az esemény bekövetkezte után válnak 
ismertté és nem pedig előtte, mivel ez az egyes krízisek természetétől és különösen 
időtartamától függ. Az előírt tartalékok tényleges hozzáférhetősége még sokkal fontosabb. 
Ezen mennyiségek elegendőek ahhoz, hogy fedezzenek minden elképzelhető nem politikai 
indíttatású ellátási megszakadást. Politikai indíttatású, 90 napnál tovább tartó ellátási zavar 
esetén fellépő globális válsághelyzet minden esetben szükségessé tenne egyéb intézkedéseket.

Módosítás 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Úgy tűnik, a készletekről szóló (18) Úgy tűnik, a készletekről szóló 
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kimutatásoknak a 2006/67/EK irányelvben 
szereplő gyakorisága és rendelkezésre 
bocsátási határideje nem követi a világ más 
részein létrehozott különböző kőolaj-
készletezési rendszerekben kialakított 
megoldásokat. Az energiaárak 
növekedésének makrogazdasági hatásairól 
szóló állásfoglalásában az Európai 
Parlament kinyilvánította, hogy támogatja 
a tájékoztatás gyakoribbá tételét.

kimutatásoknak a 2006/67/EK irányelvben 
szereplő gyakorisága és rendelkezésre 
bocsátási határideje nem követi a világ más 
részein létrehozott különböző kőolaj-
készletezési rendszerekben kialakított 
megoldásokat. Az energiaárak 
növekedésének makrogazdasági hatásairól 
szóló állásfoglalásában az Európai 
Parlament kinyilvánította, hogy támogatja 
a tájékoztatás gyakoribbá tételét.
Ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy az 
adatok pontosak legyenek és ne legyen 
szükség ezek heti vagy havi korrekciójára, 
ami továbbra is gyakran előfordul az 
Európai Unióban.

Or. de

Indokolás

Más országok tapasztalata szintén azt mutatja, hogy az adatok pontossága fontosabb, mint 
ezek heti közzététele. A prioritásokat ez alapján kell meghatározni.

Módosítás 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének heti 
rendszerességéről.

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének heti 
rendszerességéről, amennyiben 
garantálható, hogy utólag csak kisebb 
kiigazítások lesznek szükségesek.

Or. de

Indokolás

Más országok tapasztalata szintén azt mutatja, hogy az adatok pontossága fontosabb, mint 
ezek heti közzététele. Priorities should be set accordingly.
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Módosítás 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének heti
rendszerességéről.

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének havi
rendszerességéről.

Or. en

Indokolás

Növeli az adminisztratív terheket, ha a tagállamoknak hetente kell a területükön tárolt 
kereskedelmi készletek mennyiségéről statisztikai kimutatásokat küldeniük.

Módosítás 34
Arūnas Degutis

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének heti
rendszerességéről.

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének havi
rendszerességéről.

Or. en

Indokolás

A hetente készített jelentések az ellenőrzés látszatát keltik csupán, a valóságban ez nagyon 
költséges és szükségtelen bürokratikus lépés.
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Módosítás 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottsággal közölt kimutatásokban 
előfordulhatnak eltérések vagy tévedések. 
Indokolt tehát, hogy a Bizottság szolgálatai 
által alkalmazott vagy megbízott 
személyek ellenőrizzék a készletek 
tényleges mennyiségét és a tagállami 
hatóságok által hivatkozott 
dokumentumokat.

(23) A Bizottsággal közölt kimutatásokban 
előfordulhatnak eltérések vagy tévedések. 
Indokolt tehát, hogy a Bizottság szolgálatai 
által alkalmazott vagy megbízott 
személyek a kinevezett tagállami ellenőrző 
hatóságokkal együtt, igazolt gyanú esetén,
ellenőrizzék a készletek tényleges 
mennyiségét és a tagállami hatóságok által 
hivatkozott dokumentumokat.

Or. de

Indokolás

Elsősorban a tagállamok felelősek a nemzeti jogszabályoknak való megfelelésért. A 
Bizottságot ezért csak igazolt gyanú esetén kell meghatalmazni arra, hogy saját vizsgálatot 
rendeljen el.

Módosítás 36
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyéneknek a személyes adatok 
tagállamok általi kezelése vonatkozásában 
való védelmére a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a személyes adatok Bizottság 
általi kezelése vonatkozásában való 
védelmére pedig a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 

(25) Az egyéneknek a személyes adatok 
tagállamok általi kezelése vonatkozásában 
való védelmére a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a személyes adatok Bizottság 
általi kezelése vonatkozásában való 
védelmére pedig a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
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december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik.
Ezek a jogi aktusok megkövetelik, hogy a 
személyes adatok kezelése jogszerű célból 
történjen, és hogy a véletlenül gyűjtött 
személyes adatokat haladéktalanul 
semmisítsék meg.

december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik.
Ezen irányelv rendelkezéseit a 95/46/EK 
irányelv és a 45/2001/EK rendelet 
rendelkezéseinek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Bizonyos szakértők (beleértve az európai adatvédelmi biztost) azt javasolják, hogy a 
preambulumbekezdésben egyértelműen rögzíteni kell, hogy ezen irányelv rendelkezései nem 
sértik az említett jogszabályt. Az utolsó mondat valóban felesleges, mivel általános alapelv, 
hogy az adatgyűjtés vagy feldolgozás céljából gyűjtött személyes adatokat nem tárolják a 
szükségesnél hosszabb ideig.

Módosítás 37
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása”: a Közösség vagy valamely 
tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék-
ellátásának jelentős és váratlan csökkenése 
függetlenül attól, hogy eredményezett-e a 
készletek forgalomba hozatalára irányuló 
hatályos nemzetközi döntést;

g) „az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása”: a Közösség vagy valamely 
tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék-
ellátásának az előző év átlagához képest 
legalább 30%-al való váratlan csökkenése 
függetlenül attól, hogy eredményezett-e a 
készletek forgalomba hozatalára irányuló 
hatályos nemzetközi döntést;

Or. ro

Indokolás

Az e cikkben foglalt meghatározás kissé homályos, és ezért fontos konkrétabb adatokat 
megadni, figyelembe véve az ellátás helyzetét közösségi szinten, valamint az egyes tagállamok 
sajátos helyzetét.
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Módosítás 38
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák azokat a 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy legkésőbb 20… 
december 31-ig a Közösség területén saját 
felhasználásra olyan mennyiségű állandó 
kőolajkészleteket hozzanak létre, amelyek 
mennyisége megfelel legalább kilencven
napi nettó behozatal vagy – ha ez több –
hetven napi fogyasztás mennyiségének.

(1) A tagállamok meghozzák azokat a 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy legkésőbb 20… 
december 31-ig a Közösség területén saját 
felhasználásra olyan mennyiségű állandó 
kőolajkészleteket hozzanak létre, amelyek 
mennyisége megfelel legalább nyolcvan
napi nettó behozatal vagy – ha ez több –
hatvan napi fogyasztás mennyiségének.

Or. ro

Indokolás

A kőolajtermelő országoknak a 70 napos szabály a jelenlegi tartalékok 67,5 napról 77,8 
napra való növelését jelentené. Az ilyen növekedés jelentősen magasabb költségeket vonna 
maga után.

Módosítás 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak a 
területükön található biztonsági és a 9. cikk 
szerinti speciális készletekhez való fizikai 
hozzáférésnek és a készletek rendelkezésre 
állásának folyamatosságáról. Megállapítják 
az említett készletek azonosításának, 
könyvelésének és ellenőrzésének azon 
módszereit, amelyek lehetővé teszik e 
készletek bármely időpontban való 
ellenőrzését. Külön könyvelést kell vezetni 
azokról a biztonsági és speciális 
készletekről, amelyek a gazdasági 
szereplők tulajdonában lévő készletek 

(1) A tagállamok gondoskodnak a 
területükön található biztonsági és a 9. cikk 
szerinti speciális készletekhez való fizikai 
hozzáférésnek és a készletek rendelkezésre 
állásának folyamatosságáról. Megállapítják 
az említett készletek azonosításának, 
könyvelésének és ellenőrzésének azon 
módszereit, amelyek lehetővé teszik e 
készletek bármely időpontban való 
ellenőrzését. Ezen intézkedéseket a 
Bizottság előzetes beleegyezésével 
határozzák meg. Külön könyvelést kell 
vezetni azokról a biztonsági és speciális 
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részét képezik vagy e készletekkel együtt 
vannak tárolva.

készletekről, amelyek a gazdasági 
szereplők tulajdonában lévő készletek 
részét képezik vagy e készletekkel együtt 
vannak tárolva.

Or. en

Indokolás

A könyveléssel kapcsolatos szabályokra vonatkozó előzetes megállapodás a különböző 
tagállamok által használt módszerek közelítéséhez vezetne, ami megkönnyítené a későbbi 
ellenőrzést.

Módosítás 40
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam összeállítja és 
folyamatosan naprakészen vezeti azoknak 
a saját célra tárolt biztonsági készleteknek 
a részletes jegyzékét, amelyek nem 
tartoznak a 9. cikk szerinti speciális 
készletek körébe. Ez a jegyzék elsősorban
azokat az adatokat tartalmazza, amelyek 
lehetővé teszik a szóban forgó készletek 
pontos helyének megállapítását, valamint 
azok mennyiségének, tulajdonosának és az 
energiastatisztikáról szóló, …-i …/…/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet C. 
melléklete 3.1. pontja első bekezdése 
szerinti pontos jellegének meghatározását.

(1) Minden tagállam összeállítja és havi 
rendszerességgel folyamatosan 
naprakészen vezeti azoknak a saját célra 
tárolt biztonsági készleteknek a részletes 
jegyzékét, amelyek nem tartoznak a 9. cikk 
szerinti speciális készletek körébe. Ez a 
jegyzék elsősorban a raktárral, finomító 
üzemmel, illetve tárolólétesítményekkel 
kapcsolatos adatokat tartalmazza, ahova a 
szóban forgó készleteket elhelyezik, 
valamint azok mennyiségének, 
tulajdonosának és az energiastatisztikáról 
szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet C. melléklete 3.1. pontja 
első bekezdése szerinti pontos jellegét.

Or. en

Indokolás

A tagállamok tapasztalata azt mutatja, hogy elegendő a havi jelentés és a hely meghatározása 
a létesítmények szintjén az ellenőrzés és átláthatóság céljából.
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Módosítás 41
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam a naptári év utolsó 
napján tárolt készletek jegyzékének 
másolatát megküldi a Bizottságnak, azon 
naptári évet követő harminc napon belül, 
amelyre a jegyzék vonatkozik.

Az érintett tagállam a naptári év utolsó
napján tárolt készletek jegyzékének 
másolatát megküldi a Bizottságnak, azon 
naptári évet követő negyvenöt napon belül, 
amelyre a jegyzék vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A jegyzékben szereplő adatok stratégiailag érzékeny természetűek, és ezért az érzékeny 
információkhoz hozzájutó szervek csak alapos átvizsgálás után férhetnek hozzá ezekhez.

Módosítás 42
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja a jegyzékben foglalt 
egyedi adatok bizalmasságának 
megőrzését.

Or. en

Indokolás

A jegyzékben szereplő adatok stratégiailag érzékeny természetűek, és ezért az érzékeny 
információkhoz hozzájutó szervek csak alapos átvizsgálás után férhetnek hozzá ezekhez.
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Módosítás 43
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A központi készletező szerv fő célja, 
hogy az őt létrehozó tagállam területén 
kőolajkészleteket vásároljon, tároljon és 
eladjon. Ez a szerv az egyetlen olyan 
szervezet vagy szolgálat, amelyre az őt 
létrehozó tagállam területén való 
közvetlen fellépésre vonatkozó hatáskörök 
ruházhatók a 9. cikk szerinti speciális
készletek megvásárlása, tárolása vagy 
eladása érdekében.

(2) A központi készletező szerv fő célja, 
hogy biztosítsa azon kőolajkészletek 
vásárlását, tárolását és eladását, amely a 
3. cikk szerint a biztonsági készletek
körébe tartoznak.

Or. en

Módosítás 44
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A központi készletező szerv – a speciális 
készletek vételét vagy eladását kivéve –
megállapodhat gazdasági szereplőkkel a 
kőolajkészletek kezelésére vonatkozó 
feladatok átadásáról, feltéve, hogy az 
átadott feladatok a szóban forgó központi 
készletező szervet létrehozó tagállam 
területén található olajkészletekkel 
kapcsolatosak. Az átadott feladatok nem 
adhatók tovább.

A központi készletező szerv megállapodhat 
gazdasági szereplőkkel a kőolajkészletek 
kezelésére vonatkozó feladatok átadásáról, 
feltéve, hogy az átadott feladatok a szóban 
forgó központi készletező szervet létrehozó 
tagállam területén található 
olajkészletekkel kapcsolatosak. Az átadott 
feladatok nem adhatók tovább.

Or. en
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Módosítás 45
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyetlen központi készletező szerv sem 
szerezhet, hozhat létre, tárolhat vagy 
kezelhet biztonsági készleteket az őt 
létrehozó tagállam területén kívül, kivéve, 
ha az ezzel kapcsolatos feladatok 
átadásáról szerződést köt azzal a 
tagállammal, amelynek területén a 
készletek találhatók vagy az ez utóbbi által 
létrehozott központi készletező szervvel.

(3) Egyetlen tagállam vagy központi 
készletező szerv sem szerezhet, hozhat 
létre, tárolhat vagy kezelhet biztonsági 
készleteket az őt létrehozó tagállam 
területén kívül, kivéve, ha egy olyan 
szerződést köt azzal a tagállammal, 
amelynek területén a készletek találhatók, 
amely biztosítja a biztonsági készletek 
hozzáférhetőségét és rendelkezésre 
állását.

Or. en

Módosítás 46
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyetlen tagállam sem szerezhet, hozhat 
létre, tárolhat vagy kezelhet biztonsági 
készleteket a területén kívül, kivéve, ha az 
ezzel kapcsolatos feladatok átadásáról
szerződést köt azzal a tagállammal, 
amelynek területén a készletek találhatók 
vagy az ez utóbbi által létrehozott központi 
készletező szervvel.

törölve

Or. en
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Módosítás 47
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
Article 7 – paragraph 4 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább hat hónappal azelőtt, hogy 
felkínálja szolgáltatásait a gazdasági 
szereplőknek, nyilvánosságra kell hoznia 
az erre vonatkozó feltételeket.

b) legalább három hónappal azelőtt, hogy 
felkínálja szolgáltatásait a gazdasági 
szereplőknek, nyilvánosságra kell hoznia 
az erre vonatkozó feltételeket.

Or. ro

Módosítás 48
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több olyan központi készletező 
szervnek, amely(ek) képesek ilyen 
készleteket tárolni, vagy 

törölve

Or. ro

Módosítás 49
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több olyan központi készletező 
szervnek, amely(ek) képesek ilyen 
készleteket tárolni, vagy

b) egy vagy több olyan központi készletező 
szervnek, amely(ek) képesek ilyen
készleteket tárolni feltéve, hogy az érintett 
tagállam és a készleteket a későbbiekben 
tároló tagállam szerződést köt egymással,
vagy

Or. en
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Indokolás

A készletek földrajzi elosztása nagymértékben kihat a tagállamok ellátásának biztonságára, 
valamint az ellátás megszakadása esetén tett intézkedések gyorsaságára és hatékonyságára. A 
tagállamoknak meg kell őrizniük a készletek elosztásával kapcsolatos döntésekre gyakorolt 
hatásukat.

Módosítás 50
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok visszavonhatatlan
kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy 
fogyasztási napok számában meghatározott 
minimális mennyiségű, és az ebben a 
cikkben szereplő feltételeknek megfelelő 
kőolajkészleteket (a továbbiakban: 
speciális készletek) tárolnak.

(1) A tagállamok kötelezettséget 
vállalhatnak arra, hogy fogyasztási napok 
számában meghatározott minimális 
mennyiségű, és az ebben a cikkben 
szereplő feltételeknek megfelelő 
kőolajkészleteket (a továbbiakban: 
speciális készletek) tárolnak.

Or. en

Indokolás

A speciális készletek tárolására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettség akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy speciális készleteket hozzanak létre, továbbá nem veszi figyelembe 
az energiapiaccal kapcsolatos külső feltételek lehetséges változását.

Módosítás 51
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A speciális készletek tárolását 
elhatározó tagállam értesíti a Bizottságot 
arról, hogy mely termékekből és milyen 
mennyiségben vállalja visszavonhatatlanul
állandó készletek tárolását; az értesítést 
közzéteszik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. Az értesítésben megadott 
minimális mennyiség egységesen 

(5) A speciális készletek tárolását 
elhatározó tagállam értesíti a Bizottságot 
arról, hogy mely termékekből, milyen 
mennyiségben és mely időtartamra vállalja
az állandó készletek tárolását; az értesítést 
közzéteszik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. Az értesítésben megadott 
minimális mennyiség egységesen 
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alkalmazandó a tagállam által tárolt 
speciális készletek valamennyi típusára.

alkalmazandó a tagállam által tárolt 
speciális készletek valamennyi típusára.

Or. en

Indokolás

A speciális készletek tárolására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettség akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy speciális készleteket hozzanak létre, továbbá nem veszi figyelembe 
az energiapiaccal kapcsolatos külső feltételek lehetséges változását.

Módosítás 52
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam részletes és 
folyamatosan naprakésszé tett jegyzéket 
vezet a területén tárolt valamennyi 
speciális készletről. Ez a jegyzék 
különösen azokat az adatokat tartalmazza, 
amelyek lehetővé teszik a szóban forgó
készletek pontos helyének 
meghatározását.

(1) Minden tagállam részletes és havi 
rendszerességgel folyamatosan 
naprakésszé tett jegyzéket vezet a területén 
tárolt valamennyi speciális készletről. Ez a 
jegyzék különösen azokat az adatokat 
tartalmazza, amelyek a raktárral, finomító 
üzemmel vagy a tárolási lehetőségekkel 
kapcsolatosak, ahova a szóban forgó
készleteket elhelyezik.

Or. en

Módosítás 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam a vonatkozó kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül 
megküldi a Bizottság szolgálatainak az
általuk kért jegyzék másolatát; a 
jegyzékmásolatok megküldését azon évet 
követő tíz évig lehet kérni, amelyre a kért 
adatok vonatkoznak.

A tagállam a vonatkozó kérelem 
beérkezésétől számított tíz napon belül 
megküldi a Bizottság szolgálatainak az 
általuk kért jegyzék másolatát; a 
jegyzékmásolatok megküldését azon évet 
követő három évig lehet kérni, amelyre a 
kért adatok vonatkoznak.
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Or. de

Indokolás

A kötelező tartalékalap válságkezelő eszköz, és nem kívánja meg az állandó adatgyűjtést. Ha 
a Bizottság ellenőrizni kívánja a tartalékalapra vonatkozó előírások betartását, az előző 
három évvel kapcsolatos adatok elégségesek. A Bizottság köteles ellenőrzéseit naprakésszé 
tenni.

Módosítás 54
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a speciális készleteket más 
kőolajkészletekkel együtt tárolják, a 
tagállamok meghozzák az annak 
megakadályozásához szükséges 
rendelkezéseket, hogy az együtt tárolt 
termékeket az azok helye szerinti tagállam 
hatóságainak előzetes engedélye nélkül 
elszállítsák.

törölve

Or. en

Módosítás 55
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A készletvásárlás és -eladás esetét 
kivéve a tagállamok megállapodhatnak 
gazdasági szereplőkkel a területükön 
található speciális készletek kezelésével 
kapcsolatos feladatok számukra történő 
átadásáról. Az átadott feladatok nem 
adhatók tovább.

(4) A tagállamok megállapodhatnak 
gazdasági szereplőkkel a területükön 
található speciális készletek kezelésével 
kapcsolatos feladatok számukra történő 
átadásáról. Az átadott feladatok nem 
adhatók tovább.

Or. en
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Módosítás 56
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a központi készletező 
szervek csak másik tagállamot vagy
központi készletező szervet bízhatnak meg 
a speciális készleteknek a tagállami 
területen kívüli kezelésével kapcsolatos 
feladatokkal. Az ennek keretében átadott 
feladatok nem adhatók tovább, és a 
feladatátadás határozott időre szól.

A tagállamok és a központi készletező 
szervek csak másik tagállamot, központi 
készletező szervet vagy kétoldalú 
megállapodás alapján gazdasági szereplőt
bízhatnak meg a speciális készleteknek a 
tagállami területen kívüli kezelésével 
kapcsolatos feladatokkal. Az ennek 
keretében átadott feladatok nem adhatók 
tovább, és a feladatátadás határozott időre 
szól.

Or. en

Módosítás 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről hetente készített statisztikai 
kimutatásokat. Ennek során gondoskodnak 
az adatok bizalmas jellegének védelméről, 
és tartózkodnak a szóban forgó készletek 
tulajdonosai nevének említésétől.

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről havonta készített 
statisztikai kimutatásokat. Ennek során 
gondoskodnak az adatok bizalmas 
jellegének védelméről, és tartózkodnak a 
szóban forgó készletek tulajdonosai 
nevének említésétől.

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján hetente
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján havonta
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(3) A Bizottság a 24. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban megállapítja az (1) 
és a (2) bekezdés végrehajtásának 

(3) A Bizottság a 24. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban megállapítja az (1) 
és a (2) bekezdés végrehajtásának 
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szabályait. szabályait.

(3a) Ha a hetente készített statisztikai 
kimutatások megvalósíthatóságára és 
hatékonyságára vonatkozó mélyreható 
elemzés azt igazolja, hogy ezek jelentős 
előnyökkel járnak a piaci átláthatóság 
tekintetében, továbbá hogy az ily módon 
szerzett adatok jelentősebb utólagos 
kiigazítást nem kívánnak meg, a Bizottság 
a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban a havi 
rendszeresség helyett előírhatja a hetente 
készített statisztikai kimutatást.

Or. de

Indokolás

Fel kell mérni a következményeket a javasolt rendelkezések benyújtása előtt. A hetente és nem 
havonta készített statisztikai kimutatások hatását még nem vizsgálták meg. Ennélfogva e 
változtatást mindaddig nem szabad véghez vinni, amíg a tanulmány eredményei – amelyeket 
feltétlenül figyelembe kell venni – nem ismertek.

Módosítás 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről hetente készített statisztikai 
kimutatásokat. Ennek során gondoskodnak 
az adatok bizalmas jellegének védelméről, 
és tartózkodnak a szóban forgó készletek 
tulajdonosai nevének említésétől.

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről havonta készített 
statisztikai kimutatásokat. Ennek során 
gondoskodnak az adatok bizalmas 
jellegének védelméről, és tartózkodnak a 
szóban forgó készletek tulajdonosai 
nevének említésétől.

Or. en

Indokolás

Növeli az adminisztratív terheket, ha a tagállamoknak hetente kell a területükön tárolt 
kereskedelmi készletek mennyiségéről statisztikai kimutatásokat küldeniük.
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Módosítás 59
Arūnas Degutis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről hetente készített statisztikai 
kimutatásokat. Ennek során gondoskodnak 
az adatok bizalmas jellegének védelméről, 
és tartózkodnak a szóban forgó készletek 
tulajdonosai nevének említésétől.

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről havonta készített 
statisztikai kimutatásokat. Ennek során 
gondoskodnak az adatok bizalmas 
jellegének védelméről, és tartózkodnak a 
szóban forgó készletek tulajdonosai 
nevének említésétől.

Or. en

Indokolás

A hetente készített jelentések az ellenőrzés látszatát keltik csupán, a valóságban ez nagyon 
költséges és szükségtelen bürokratikus lépés.

Módosítás 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján hetente
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján havonta
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

Or. en

Indokolás

Növeli az adminisztratív terheket, ha a tagállamoknak hetente kell a területükön tárolt 
kereskedelmi készletek mennyiségéről statisztikai kimutatásokat küldeniük.
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Módosítás 61
Arūnas Degutis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján hetente
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján havonta
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

Or. en

Indokolás

A hetente készített jelentések az ellenőrzés látszatát keltik csupán, a valóságban ez nagyon 
költséges és szükségtelen bürokratikus lépés.

Módosítás 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szolgálatai bármikor
ellenőrizhetik a tagállamokban a biztonsági 
és a speciális készleteket. Az ellenőrzések 
előkészítése során tanácsot kérhetnek az 
egyeztető csoporttól.

(1) A Bizottság szolgálatai alapos gyanú 
esetén ellenőrizhetik a tagállamokban a 
biztonsági és a speciális készleteket. Az 
ellenőrzések előkészítése során tanácsot 
kérhetnek az egyeztető csoporttól.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elve alapján a nyomon követés a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a 
Bizottság csak akkor indíthat vizsgálatokat, ha a gyanú megalapozott.
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Módosítás 63
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések nem irányulhatnak személyes 
adatok gyűjtésére. Az ellenőrzések során 
felmerülő személyes adatokat nem lehet 
összegyűjteni, sem figyelembe venni; ha 
összegyűjtésükre véletlenül mégis sor 
kerül, haladéktalanul meg kell semmisíteni 
őket.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések nem irányulhatnak személyes 
adatok feldolgozására. Az ellenőrzések 
során felmerülő személyes adatokat nem 
lehet összegyűjteni, sem figyelembe venni; 
ha összegyűjtésükre véletlenül mégis sor 
kerül, haladéktalanul meg kell semmisíteni 
őket.

Or. en

Indokolás

A szövegnek az adatvédelmi jogszabályok szövegével történő összhangba hozatala, valamint a 
félreértések elkerülése érdekében a „gyűjtés” szót ajánlatos a „feldolgozás” szóval 
helyettesíteni.

Módosítás 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
biztonsági és a speciális készletekkel 
kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat, 
kimutatásokat és dokumentumokat 
legalább tíz évig megőrizzék.

(7) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
biztonsági és a speciális készletekkel 
kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat, 
kimutatásokat és dokumentumokat 
legalább három évig megőrizzék.

Or. de

Indokolás

A kötelező tartalékalapok válságkezelő eszköznek minősülnek, és nem kívánják meg az 
állandó adatgyűjtést. Ha a Bizottság e tekintetben ellenőrizni kívánja a kötelezettségek 
teljesítését, az előző három év vizsgálata elegendő. A Bizottság köteles ellenőrzéseit 
naprakésszé tenni.
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Módosítás 65
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az illetékes 
hatóságaik az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása esetén forgalomba 
hozhassák a biztonsági és a speciális 
készletek egy részét vagy egészét, valamint 
az elmaradó szállítások becsült 
mennyiségétől függően általánosan vagy 
egyedi jelleggel korlátozhassák a 
fogyasztást, akár oly módon is, hogy az 
adott kőolajtermék vonatkozásában az 
ellátást elsőbbségi jelleggel a fogyasztók 
meghatározott csoportjának garantálják.

(1) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az illetékes 
hatóságaik az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása esetén forgalomba 
hozhassák a biztonsági és a speciális 
készletek egy részét vagy egészét
elsősorban belföldi vagy – ha a 
tagállamok így rendelkeznek – külföldi 
fogyasztásra, valamint az elmaradó 
szállítások becsült mennyiségétől függően 
általánosan vagy egyedi jelleggel 
korlátozhassák a fogyasztást, akár oly 
módon is, hogy az adott kőolajtermék 
vonatkozásában az ellátást elsőbbségi 
jelleggel a fogyasztók meghatározott 
csoportjának garantálják.

Or. en

Indokolás

Az energiával kapcsolatos szolidaritás elvét szövetségi alapon tiszteletben tartva előzetes 
beleegyezése nélkül egyetlen tagállam sem kényszeríthető semmilyen körülmények között arra, 
hogy kőolajkészletét feladja, különösen egy nem választott testület döntése alapján.

Módosítás 66
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, akkor 
minden érintett tagállam felhasználhatja a 
biztonsági és a speciális készleteit az ebből 
a döntésből fakadó nemzetközi 

(3) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, akkor 
minden érintett tagállam szabadon 
választhat, hogy felhasználja a biztonsági 
és a speciális készleteit az ebből a 
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kötelezettségei teljesítésére. Ilyen 
esetekben a tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, amely 
összehívhatja az egyeztető csoport ülését, 
vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz 
fordulhat, különösen a forgalomba hozatal 
hatásainak értékelése céljából.

döntésből fakadó nemzetközi 
kötelezettségei teljesítésére. Ilyen 
esetekben a tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, amely 
összehívhatja az egyeztető csoport ülését, 
vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz 
fordulhat, különösen a forgalomba hozatal 
hatásainak értékelése céljából.

Or. en

Indokolás

Az energiával kapcsolatos szolidaritás elvét szövetségi alapon tiszteletben tartva előzetes 
beleegyezése nélkül egyetlen tagállam sem kényszeríthető semmilyen körülmények között arra, 
hogy kőolajkészletét feladja, különösen egy nem választott testület döntése alapján.

Módosítás 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet. A Bizottság megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet, és megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

Or. de

Indokolás

Ha a kialakult helyzetet a Bizottság vizsgálja meg, felmerül a kérdés, hogy mi célt szolgál az 
egyeztető csoport. A Bizottság felelős a csoportért, amelynek ezért a helyzet vizsgálatát 
követően be kell nyújtania értékelését.
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Módosítás 68
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság megállapítja az ellátás 
súlyos mértékű megszakadását, akkor
engedélyezheti az érintett tagállamok által 
e célból javasolt mennyiségek egy részének 
vagy egészének forgalomba hozatalát.

Ha a Bizottság megállapítja az ellátás 
súlyos mértékű megszakadását, akkor
engedélyeznie kell az érintett tagállamok 
által e célból javasolt mennyiségek egy 
részének vagy egészének forgalomba 
hozatalát.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni az ellátás megszakadásából adódó válsághelyzetekre azonnali válaszadást 
biztosító mechanizmusokat, valamint a tagállamok vészhelyzeti eljárásokra gyakorolt hatását.

Módosítás 69
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen sürgős esetekben vagy kisebb 
helyi szükségletek kielégítésére a 
tagállamok az egyeztető csoport ülését 
megelőzően is felhasználhatják biztonsági 
készleteiket.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni az ellátás megszakadásából adódó válsághelyzetekre azonnali válaszadást 
biztosító mechanizmusokat, valamint a tagállamok vészhelyzeti eljárásokra gyakorolt hatását.
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Módosítás 70
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, a 
Bizottságnak joga van előírni a 
tagállamok számára biztonsági vagy 
speciális készleteik egy részének vagy 
egészének forgalomba hozatalát. E jog 
gyakorlására azonban kizárólag az 
egyeztető csoport azon ülését követően 
kerülhet sor, amelynek napirendjén ez 
szerepelt.

törölve

Or. en

Indokolás

Az energiával kapcsolatos szolidaritás elvét szövetségi alapon tiszteletben tartva előzetes 
beleegyezése nélkül egyetlen tagállam sem kényszeríthető semmilyen körülmények között arra, 
hogy kőolajkészletét feladja, különösen egy nem választott testület döntése alapján.

Módosítás 71
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, a 
Bizottságnak joga van előírni a tagállamok 
számára biztonsági vagy speciális 
készleteik egy részének vagy egészének 
forgalomba hozatalát. E jog gyakorlására 
azonban kizárólag az egyeztető csoport 
azon ülését követően kerülhet sor, 
amelynek napirendjén ez szerepelt.

(5) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, a 
Bizottságnak joga van felkérni a 
tagállamokat biztonsági vagy speciális 
készleteik egy részének vagy egészének 
forgalomba hozatalára az érintett tagállam 
beleegyezése alapján. E jog gyakorlására 
azonban kizárólag az egyeztető csoport 
azon ülését követően kerülhet sor, 
amelynek napirendjén ez szerepelt.

Or. en
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Indokolás

Az energiával kapcsolatos szolidaritás elvét szövetségi alapon tiszteletben tartva előzetes 
beleegyezése nélkül egyetlen tagállam sem kényszeríthető semmilyen körülmények között arra, 
hogy kőolajkészletét feladja, különösen egy nem választott testület döntése alapján.

Módosítás 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, a
Bizottságnak joga van előírni a tagállamok 
számára biztonsági vagy speciális 
készleteik egy részének vagy egészének 
forgalomba hozatalát. E jog gyakorlására 
azonban kizárólag az egyeztető csoport 
azon ülését követően kerülhet sor, 
amelynek napirendjén ez szerepelt.

(5) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, a 
Bizottságnak joga van előírni a tagállamok 
számára biztonsági vagy speciális 
készleteik egy részének vagy egészének 
forgalomba hozatalát. E jog gyakorlására 
azonban kizárólag az egyeztető csoport 
azon ülését követően kerülhet sor, 
amelynek napirendjén ez szerepelt, illetve 
a szükséges többséggel megfelelően hozott 
döntés következtében.

Or. de

Indokolás

Ha a helyzetet a Bizottság vizsgálja meg, felmerül a kérdés, hogy mi célt szolgál az egyeztető 
csoport. A Bizottság felelős a csoportért, amelynek ezért a helyzet vizsgálatát követően be kell 
nyújtania értékelését.

Módosítás 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a hatályba lépését követő 
három éven belül értékeli az irányelv 
alkalmazását; ennek keretében különösen 
azt vizsgálja meg, hogy indokolt-e 
valamennyi tagállam számára kötelezően 

A Bizottság a hatályba lépését követő 
három éven belül értékeli az irányelv 
alkalmazását.
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tárolandó minimális mennyiséget előírni a 
speciális készletek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálat eredményét eleve rögzítő záradékkal szemben inkább egy általános 
felülvizsgálati záradékot kell alkalmazni.

Módosítás 74
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 20… december 31-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 20… december 31-ig 
megfeleljenek, kivéve azon tagállamokat, 
amelyekre az uniós csatlakozásról szóló
szerződés értelmében kőolaj- vagy 
kőolajtermékeik tartalékképzésére 
átmeneti időszak alkalmazandó, és 
amelyek számára a végrehajtás 
határidejét az átmeneti időszak 
lejáratának időpontjában szabták meg. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

Or. ro
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Módosítás 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat
III. melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számítás során a tagállamok 10 %-kal
csökkentik az előbbiek szerint kiszámított 
mennyiséget. Ezt a csökkentést az adott 
számítás során figyelembe vett 
mennyiségek összesített értékére kell 
alkalmazni.

A számítás során a tagállamok 5%-kal
csökkentik az előbbiek szerint kiszámított 
mennyiséget. Ezt a csökkentést az adott 
számítás során figyelembe vett 
mennyiségek összesített értékére kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A kőolajtermékek tárolóberendezéseinek technikai sajátosságai lehetővé teszik az elveszített 
olajmennyiség 2%-kal történő csökkentését. A kőolajtermékek eltávolítása következtében 
fellépő minimális veszteségnél nagyobb mennyiségű fennmaradó nyersolaj nagyobb 
készletezési költségeket eredményez.
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