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Pakeitimas 20
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir konfederaciniu lygmeniu laikydamasi solidarumo energetikos srityje principo, jokia 
valstybė narė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti verčiama be jos visiško išankstinio sutikimo 
atiduoti savo naftos išteklių, ypač neišrinktai institucijai priėmus sprendimą.

Pakeitimas 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Dėl didėjančios gamybos 
koncentracijos, naftos išteklių mažėjimo ir 
didėjančio naftos produktų vartojimo 
pasaulyje aprūpinimo nafta sutrikimų 
pavojus didėja.

(2) Dėl didėjančios gamybos 
koncentracijos, įprastinių naftos išteklių 
mažėjimo ir didėjančio naftos produktų 
vartojimo pasaulyje naftos tiekimo
sutrikimų pavojus didėja.

Or. de

Pagrindimas

2007 m. ir 2008 m. buvo pastebėtas nežymus įprastinių naftos išteklių sumažėjimas, 
numatoma, kad ši tendencija dėl krintančių naftos kainų bus pastebima ir 2009 m. Naftos 
ištekliai kinta priklausomai nuo naftos kainų ir kitų veiksnių.  Kita vertus, neįprastiniai 
ištekliai šiuo metu naudojami lėtai. Techniškai teisingas terminas – tiekimo sutrikimas.
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Pakeitimas 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kartu su priemonėmis, skirtomis 
sukurti palankią aplinką investicijoms 
siekiant išžvalgyti Europos Sąjungoje ir 
už jos ribų esančius naftos išteklius ir jais 
naudotis, o tai itin svarbu siekiant 
užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimą nafta, 
naftos atsargų sukūrimas yra patikima 
priemonė kompensuoti trumpalaikį 
tiekimo sutrikimą.

Or. de

Pagrindimas

Būtina atskirti ilgalaikį tiekimo užtikrinimą ir trumpalaikių tiekimo sutrikimų kompensavimą. 
Ši direktyva skirta pastarajai veiklai.

Pakeitimas 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Naftos gavyba šalyje gali savaime 
padidinti tiekimo patikimumą ir pateisinti 
mažesnes už kitų valstybių narių 
privalomąsias naftos atsargas. Tokia 
nukrypti leidžianti nuostata visgi negali iš 
esmės pakeisti Direktyvoje 2006/67/EB 
nustatytų privalomųjų atsargų saugojimo 
įpareigojimų. Atsižvelgiant į tai, kai kurių
valstybių narių privalomųjų atsargų 
saugojimo įpareigojimai turėtų būti 
nustatyti šalyje sunaudojamą naftos kiekį, 
o ne pagal importuotą kiekį.

(6) Naftos gavyba šalyje gali savaime 
padidinti tiekimo patikimumą ir pateisinti 
mažesnes už kitų valstybių narių 
privalomąsias naftos atsargas. Tokia 
nukrypti leidžianti nuostata visgi negali iš 
esmės pakeisti Direktyvoje 2006/67/EB 
nustatytų privalomųjų atsargų saugojimo 
įpareigojimų. Atsižvelgiant į tai, valstybių 
narių privalomųjų atsargų saugojimo 
įpareigojimai turėtų būti nustatyti šalyje 
sunaudojamą naftos kiekį, o ne pagal 
importuotą kiekį.

Or. de
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Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje 
vykusiai Europos Vadovų Tarybai 
pirmininkavusios valstybės narės išvadose 
pabrėžiama, kad poreikis nustatyti 
integruotą energetikos politiką, suderinant 
Europos ir valstybių narių mastu taikomas 
priemones, Bendrijai tampa vis svarbesnis 
ir skubesnis. Todėl labai svarbu kuo labiau 
suderinti skirtingose valstybėse narėse
naudojamus atsargų saugojimo
mechanizmus.

(7) 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje 
vykusiai Europos Vadovų Tarybai 
pirmininkavusios valstybės narės išvadose 
pabrėžiama, kad poreikis nustatyti 
integruotą energetikos politiką, suderinant 
Europos ir valstybių narių mastu taikomas 
priemones, Bendrijai tampa vis svarbesnis 
ir skubesnis. Todėl labai svarbu užtikrinti
skirtingose valstybėse narėse naudojamų 
įvairių atsargų saugojimo mechanizmų 
suderinamumą.

Or. de

Pagrindimas

ES teisėkūros pagrindinis tikslas turėtų būti suderinamumo, o ne visiško vienodumo 
užtikrinimas. Čia taip pat taikytinas vieningos įvairovėje Europos principas.

Pakeitimas 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Naftos atsargų prieinamumas ir 
energijos tiekimo patikimumas valstybių 
narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs.
Centralizuotų atsargas saugančių įstaigų 
ar tarnybų įsteigimas Bendrijoje leidžia iš 
dalies pasiekti šių tikslų. Siekiant, kad 
konkrečios valstybės narės galėtų kuo 

(8) Naftos atsargų prieinamumas ir 
energijos tiekimo patikimumas valstybių 
narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs.
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geriau pasinaudoti savo šalies teisės 
aktais, nustatydamos savo centrinių 
saugyklų statusą ir kartu apribodamos dėl 
šios veiklos galutiniams vartotojams 
tenkančias išlaidas, dabartinėmis 
sąlygomis, kai naftos atsargos gali būti 
saugomos bet kurioje Bendrijos vietoje ir 
jas gali saugoti bet kokia tuo tikslu 
įsteigta centralizuota įstaiga ar tarnyba, 
tereikia, kad pelno siekimo paskirtis būtų 
draudžiama.

Or. de

Pagrindimas

Parama konretaus metodo taikymui, o tuo labiau subsidiarumo principą pažeidžiančios 
centralizuotos politikos skatinimas nėra Bendrijos užduotis. Čia taip pat taikytinas vieningos 
įvairovėje Europos principas.

Pakeitimas 26
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Naftos atsargų prieinamumas ir 
energijos tiekimo patikimumas valstybių 
narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs.
Centralizuotų atsargas saugančių įstaigų ar 
tarnybų įsteigimas Bendrijoje leidžia iš 
dalies pasiekti šių tikslų. Siekiant, kad 
konkrečios valstybės narės galėtų kuo 
geriau pasinaudoti savo šalies teisės aktais, 
nustatydamos savo centrinių saugyklų 
statusą ir kartu apribodamos dėl šios 
veiklos galutiniams vartotojams tenkančias 
išlaidas, dabartinėmis sąlygomis, kai naftos 
atsargos gali būti saugomos bet kurioje 
Bendrijos vietoje ir jas gali saugoti bet 
kokia tuo tikslu įsteigta centralizuota 
įstaiga ar tarnyba, tereikia, kad pelno 
siekimo paskirtis būtų draudžiama.

(8) Naftos atsargų prieinamumas ir 
energijos tiekimo patikimumas valstybių 
narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs.
Centralizuotų atsargas saugančių įstaigų ar 
tarnybų įsteigimas Bendrijoje leidžia iš 
dalies pasiekti šių tikslų. Siekiant, kad 
konkrečios valstybės narės galėtų kuo 
geriau pasinaudoti savo šalies teisės aktais, 
nustatydamos savo centrinių saugyklų 
statusą ir sąlygas, kuriomis jos perleidžia 
savo atsargų laikymo įsipareigojimus 
kitoms valstybėms narėms arba kitoms 
saugykloms, kartu apribodamos dėl šios 
veiklos galutiniams vartotojams tenkančias 
išlaidas, dabartinėmis sąlygomis, kai naftos 
atsargos gali būti saugomos bet kurioje 
Bendrijos vietoje ir jas gali saugoti bet 
kokia tuo tikslu įsteigta centralizuota 
įstaiga ar tarnyba, tereikia, kad pelno 
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siekimo paskirtis būtų draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Geografinis atsargų pasiskirstymas turi didelę įtaką valstybių narių apsirūpinimo saugumui, 
taip pat sutrikimų atveju vykdomos veiklos spartai ir veiksmingumui. Valstybės narės turi 
išsaugoti teisę priimti sprendimus dėl šių atsargų paskirstymo.

Pakeitimas 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktais 
dėl naftos atsargų siekiamus tikslus, 
atsiradusį kai kurių valstybių narių 
susirūpinimą dėl saugumo ir siekį 
padidinti valstybių narių solidarumo 
mechanizmo tikslumą ir skaidrumą, 
centrinių saugyklų, veikiančių be 
tarpininkų, veiklos vietą reikėtų apriboti 
vienos valstybės teritorija.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo Komisijai riboti galimybes nustatyti didesnį tiekimo prievolės lankstumą 
ir taip labiau paremti „centrines saugyklas“.

Pakeitimas 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Dėl ekstremalių situacijų politikos 
įgyvendinimo bei nacionalinių atsargų 
saugojimo mechanizmų suderinimo

(12) Dėl ekstremalių situacijų politikos 
įgyvendinimo bei nacionalinių atsargų 
saugojimo mechanizmų suderinamumo 
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poreikių ir būtinybės remtis tikslesniais 
duomenimis apie atsargų kiekį krizės 
atveju, valstybėms narėms ir Bendrijai
būtinos stipresnės šių atsargų kontrolės 
priemonės.

užtikrinimo poreikių ir būtinybės remtis 
tikslesniais duomenimis apie atsargų kiekį 
krizės atveju, valstybėms narėms būtinos 
stipresnės šių atsargų kontrolės priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Būtina dar kartą paaiškinti, kad siekiama ne vienodumo, o suderinamumo užtikrinimo. Be to, 
kontrolė neturėtų būti atliekama Bendrijos, tai valstybių narių atsakomybė.

Pakeitimas 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Jei didelė dalis atsargų priklausytų 
valstybėms narėms arba nacionalinių 
valdžios institucijų įsteigtoms centrinėms 
saugykloms, būtų galima padidinti bent 
jau minėtos atsargų dalies kontrolės ir 
skaidrumo lygį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Priimdama direktyvą Bendrija neturėtų siekti kištis į valstybių narių kompetenciją dėl jų 
įsipareigojimų vykdymo, o tai kaip tik yra šio pakeitimo tikslas. Taigi dėl šios priežasties ir 
bet kokio empirinio pagrindo trūkumo ši konstatuojamoji dalis turėtų būti išbraukta. 

Pakeitimas 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant sustiprinti naftos tiekimo 
patikimumą Bendrijoje, valstybių narių ar 

(14) Siekiant sustiprinti naftos tiekimo 
patikimumą Bendrijoje, sukauptų atsargų
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centrinių saugyklų įsigytų atsargų, 
vadinamų specialiosiomis atsargomis, 
sukauptų valstybėms narėms priėmus 
sprendimus, kiekis turėtų atitikti realius 
poreikius krizės atveju. Be to, turėtų būti 
nustatytas specialus tokių atsargų juridinis 
statusas, kad tos atsargos krizės atveju būtų 
prieinamos be apribojimų. Tuo tikslu 
susijusios valstybės narės turėtų priimti 
priemones, reikalingas minėtoms 
atsargoms besąlygiškai apsaugoti nuo 
priverstinių priemonių.

pagal šią direktyvą turėtų užtekti 
patenkinti bent nurodyto laikotarpio 
poreikiams. Be to, turėtų būti nustatytas 
specialus tokių atsargų juridinis statusas, 
kad tos atsargos krizės atveju būtų 
prieinamos be apribojimų. Tuo tikslu 
susijusios valstybės narės turėtų priimti 
priemones, reikalingas minėtoms 
atsargoms besąlygiškai apsaugoti nuo 
priverstinių priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Realūs poreikiai krizės atveju gali būti nustatyti tik jai pasibaigus, o ne prieš ją, nes jie 
priklauso nuo konkrečios krizės pobūdžio, o pirmiausiai nuo jos trukmės. Daug svarbiau, ar 
nurodytos atsargos faktiškai sukauptos. Šis kiekis pakankamas kompensuoti bet kokiems 
galimiems pagrįstiems ne politiniais sumetimais tiekimo sutrikimams.  Jei politiniais 
sumetimais pagrįsti tiekimo sutrikimai trunka ilgiau negu 90 dienų, dėl tada susidariusios 
kritinės padėties visame pasaulyje bus vis tiek reikalingos kitos priemonės. 

Pakeitimas 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suvestinių apie atsargas teikimo 
dažnis ir terminas, per kurį jos turi būti 
pateiktos, kaip nustatyta Direktyvoje 
2006/67/EB, skiriasi nuo naudojamų kitose 
pasaulio šalyse esančiose įvairiose naftos 
atsargų sistemose. Europos Parlamentas 
rezoliucijoje dėl energetikos poveikio 
makroekonomikai pareiškė palaikąs 
pasiūlymą informaciją teikti dažniau.

(18) Suvestinių apie atsargas teikimo 
dažnis ir terminas, per kurį jos turi būti 
pateiktos, kaip nustatyta Direktyvoje 
2006/67/EB, skiriasi nuo naudojamų kitose 
pasaulio šalyse esančiose įvairiose naftos 
atsargų sistemose. Europos Parlamentas 
rezoliucijoje dėl energetikos poveikio 
makroekonomikai pareiškė palaikąs 
pasiūlymą informaciją teikti dažniau. Taip 
pat būtina užtikrinti, kad duomenys būtų 
teisingi ir jų nereikėtų taisyti kiekvieną 
savaitę ar mėnesį, o tai dažnai pasitaiko 
Europos Sąjungoje.

Or. de
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Pagrindimas

Kitų valstybių patirtis taip pat rodo, kad duomenų teisingumas yra svarbiau negu jų 
skelbimas kiekvieną savaitę. Turėtų būti nustatyti atitinkami prioritetai.

Pakeitimas 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną 
savaitę.

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną 
savaitę, jei galima užtikrinti, kad vėliau 
bus reikalingi tik minimalūs pakeitimai.

Or. de

Pagrindimas

Kitų valstybių patirtis taip pat rodo, kad duomenų teisingumas yra svarbiau negu jų 
skelbimas kiekvieną savaitę. Turėtų būti nustatyti atitinkami prioritetai.

Pakeitimas 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną
savaitę.

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną
mėnesį.

Or. en
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Pagrindimas

Statistines suvestines apie valstybės narės teritorijoje laikomų komercinių atsargų kiekį 
teikiant kas savaitę, būtų užkraunama per didelė administravimo našta.

Pakeitimas 34
Arūnas Degutis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną
savaitę.

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną
mėnesį.

Or. en

Pagrindimas

Savaitinės ataskaitos sukuria kontrolės iliuziją, tačiau iš tiesų tai daug kainuojantis ir 
nebūtinas biurokratinis dokumentas.

Pakeitimas 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisijai teikiamose suvestinėse gali 
pasitaikyti klaidų ar neatitikimų. Komisijos 
tarnybų darbuotojams ar įgaliotiesiems 
asmenims turi būti sudarytos sąlygos 
patikrinti faktinį atsargų kiekį ir valstybių 
narių turimus dokumentus.

(23) Kadangi Komisijai teikiamose 
suvestinėse gali pasitaikyti klaidų ar 
neatitikimų, esant pagrįstiems įtarimams
Komisijos tarnybų darbuotojams ar 
įgaliotiesiems asmenims turi būti sudarytos 
sąlygos kartu su valstybių narių 
paskirtomis priežiūros institucijomis
patikrinti faktinį atsargų kiekį ir valstybių 
narių turimus dokumentus.

Or. de
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Pagrindimas

Už atitikimo nacionaliniams teisės aktams užtikrinimą pirmiausiai atsako valstybės narės.  
Taigi Komisijai turėtų būti suteiktos galios pačiai pradėti tyrimą tik tada, kai yra pagrįstų 
įtarimų. 

Pakeitimas 36
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Asmenų apsauga valstybėms narėms 
tvarkant asmens duomenis 
reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
95/46/ EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo 
judėjimo, o asmenų apsauga Komisijai 
tvarkant asmens duomenis 
reglamentuojama 2000 m. gruodžio mėn. 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo. Šiuose 
teisės aktuose keliamas reikalavimas, kad 
asmens duomenų tvarkymas būtų teisiškai 
pagrįstas ir atsitiktinai gauti asmens 
duomenys būtų sunaikinti nedelsiant.

(25) Asmenų apsauga valstybėms narėms 
tvarkant asmens duomenis 
reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
95/46/ EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo 
judėjimo, o asmenų apsauga Komisijai 
tvarkant asmens duomenis 
reglamentuojama 2000 m. gruodžio mėn. 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo. Šios 
direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti 
Direktyvos 95/46/ EB ir Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie ekspertai (įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną) 
rekomenduoja, kad konstatuojamoje dalyje būtų aiškiai nurodyta, kad šios direktyvos 
nuostatos nepažeidžia minėtų teisės aktų.  Paskutinis sakinys iš tiesų nereikalingas, nes 
taikomas bendras principas, pagal kurį asmens duomenys nesaugomi ir papildomai 
netvarkomi ilgiau negu reikalinga tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami. 
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Pakeitimas 37
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „rimtas tiekimo sutrikimas“: didelis
nenumatytas žalios naftos arba jos 
produktų tiekimo sumažėjimas Bendrijoje 
arba vienoje valstybių narių, dėl kurio 
priimtas arba nepriimtas tarptautinio masto 
sprendimas dėl atsargų pateikimo naudoti;

g) „rimtas tiekimo sutrikimas“: 
nenumatytas, mažiausiai 30 proc., 
palyginti su praėjusių metų vidurkiu,
žalios naftos arba jos produktų tiekimo 
sumažėjimas Bendrijoje arba vienoje 
valstybių narių, dėl kurio priimtas arba 
nepriimtas tarptautinio masto sprendimas 
dėl atsargų pateikimo naudoti;

Or. ro

Pagrindimas

Apibrėžtis šiame straipsnyje šiek tiek neaiški, todėl būtina pateikti konkretesnę informacija, 
atsižvelgiant į tiekimo padėtį Bendrijos lygmeniu ir konkrečią padėtį kiekvienoje valstybėje 
narėje.

Pakeitimas 38
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
įstatyminių, reguliuojančiųjų ar 
administracinių veiksmų kad ne vėliau kaip 
iki 20XX m. gruodžio 31 d. jų naudai 
visoje Bendrijos teritorijoje būtų nuolat 
užtikrintas bendras naftos atsargų kiekis, 
lygus ne mažesniam kaip 90 dienų grynojo 
importo kiekiui arba 70 dienų suvartojimo 
kiekiui, priklausomai nuo to, kuris kiekis 
yra didesnis.

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
įstatyminių, reguliuojančiųjų ar 
administracinių veiksmų kad ne vėliau kaip 
iki 20XX m. gruodžio 31 d. jų naudai 
visoje Bendrijos teritorijoje būtų nuolat 
užtikrintas bendras naftos atsargų kiekis, 
lygus ne mažesniam kaip 80 dienų grynojo 
importo kiekiui arba 60 dienų suvartojimo 
kiekiui, priklausomai nuo to, kuris kiekis 
yra didesnis.

Or. ro
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Pagrindimas

Naftą išgaunančioms šalims 70 dienų taisyklė reikštų dabartinių atsargų padidėjimą nuo 67,5 
iki 77,78 dienų. Toks padidėjimas reikštų gerokai didesnes sąnaudas.

Pakeitimas 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina nuolatinę 
fizinę prieigą prie jų teritorijose esančių 
naftos produktų privalomųjų ir specialiųjų 
atsargų, kaip apibrėžta 9 straipsnyje. Jos 
parengia minėtų atsargų identifikavimo, 
apskaitos ir patikrinimo taisykles taip, kad 
atsargas būtų galima bet kuriuo metu 
patikrinti. Privalomosioms ir 
specialiosioms atsargoms, kurios yra 
ūkinės veiklos vykdytojų atsargų dalis arba 
su tokiomis atsargomis yra kartu laikomos, 
turi būti taikoma atskira apskaita.

1. Valstybės narės užtikrina nuolatinę 
fizinę prieigą prie jų teritorijose esančių 
naftos produktų privalomųjų ir specialiųjų 
atsargų, kaip apibrėžta 9 straipsnyje. Jos 
parengia minėtų atsargų identifikavimo, 
apskaitos ir patikrinimo taisykles taip, kad 
atsargas būtų galima bet kuriuo metu 
patikrinti. Šios taisyklės nustatomos gavus 
išankstinį Komisijos pritarimą. 
Privalomosioms ir specialiosioms 
atsargoms, kurios yra ūkinės veiklos 
vykdytojų atsargų dalis arba su tokiomis 
atsargomis yra kartu laikomos, turi būti 
taikoma atskira apskaita.

Or. en

Pagrindimas

Iš anksto suderinus apskaitos taisykles būtų galima suderinti skirtingų valstybių narių 
naudojamus metodus, kas palengvins vėlesnį kontrolės vykdymą.

Pakeitimas 40
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat 
atnaujinamą visų joms laikomų 
privalomųjų atsargų, išskyrus specialiąsias 

1. Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat
kas mėnesį atnaujinamą visų joms laikomų 
privalomųjų atsargų, išskyrus specialiąsias 



AM\768327LT.doc 15/33 PE420.120v01-00

LT

atsargas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, 
registrą. Šiame registre yra informacija 
apie tikslią aptariamų atsargų laikymo
vietą, kiekį, savininką ir tikslų atsargų 
pobūdį remiantis ************* Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
****** dėl energetikos statistikos C priedo 
3.1 punkto 1 dalies kategorijomis.

atsargas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, 
registrą. Šiame registre yra informacija 
apie tikslią naftos perdirbimo gamyklos, 
saugyklos ar bazės, kurioje laikomos 
aptariamos atsargos, vietą ir laikomą
kiekį, savininką ir tikslų atsargų pobūdį 
remiantis ************* Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
****** dėl energetikos statistikos C priedo 
3.1 punkto 1 dalies kategorijomis.

Or. en

Pagrindimas

Experience from Member States has shown that monthly reporting and localisation at facility 
level are sufficient for verification and transparency purposes.

Pakeitimas 41
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus kalendoriniams metams per 30 
dienų atitinkama valstybė narė Komisijai 
pateikia paskutinės tų kalendorinių metų 
dienos atsargų registro kopiją.

Pasibaigus kalendoriniams metams per 45 
dienas atitinkama valstybė narė Komisijai 
pateikia paskutinės tų kalendorinių metų 
dienos atsargų registro kopiją.

Or. en

Pagrindimas

Registro duomenys yra strategiškai svarbaus pobūdžio, todėl turėtų būti prieinami svarbią 
informaciją gaunančiam subjektui tik atidžiai juos patikrinus.
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Pakeitimas 42
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina registruose esančių 
neapibendrintų duomenų 
konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

Registro duomenys yra strategiškai svarbaus pobūdžio, todėl turėtų būti prieinami svarbią 
informaciją gaunančiam subjektui tik atidžiai juos patikrinus.

Pakeitimas 43
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinis centrinės saugyklos tikslas –
naftos atsargų įsigijimas, laikymas ir 
pardavimas ją įsteigusios valstybės narės 
teritorijoje. Ji yra vienintelė institucija ar 
tarnyba, kuriai gali būti suteikti 
įgaliojimai ją įsteigusios valstybės narės 
teritorijoje veikti be tarpininkų įsigyjant, 
laikant ar parduodant specialiąsias 
atsargas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje.

2. Pagrindinis centrinės saugyklos tikslas –
užtikrinti ir patikrinti 3 straipsnyje 
numatytų privalomųjų naftos atsargų
įsigijimą, laikymą ir pardavimą.

Or. en
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Pakeitimas 44
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus specialiųjų atsargų įsigijimą ar 
pardavimą, centrinė saugykla ūkinės 
veiklos vykdytojams gali patikėti su naftos 
atsargų administravimu susijusius 
uždavinius, jei toks įgaliojimų perleidimas 
yra susijęs su naftos atsargomis, 
esančiomis centrinę saugyklą įsteigusios 
valstybės narės teritorijoje. Ūkinės veiklos 
vykdytojai suteiktų įgaliojimų perleisti 
kitiems ūkinės veiklos vykdytojams negali.

Centrinė saugykla ūkinės veiklos 
vykdytojams gali patikėti su naftos atsargų 
administravimu susijusius uždavinius, jei 
toks įgaliojimų perleidimas yra susijęs su 
naftos atsargomis, esančiomis centrinę 
saugyklą įsteigusios valstybės narės 
teritorijoje. Ūkinės veiklos vykdytojai 
suteiktų įgaliojimų perleisti kitiems ūkinės 
veiklos vykdytojams negali.

Or. en

Pakeitimas 45
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centrinė saugykla negali įsigyti, 
sudaryti, saugoti ar administruoti 
privalomųjų atsargų ne ją įsteigusios 
valstybės narės teritorijoje išskyrus atvejį, 
kai sudarytu susitarimu šie uždaviniai 
perleidžiami valstybei narei, kurios 
teritorijoje tos atsargos yra, ar centrinei 
saugyklai, kurią ta valstybė narė įsteigė.

3. Valstybė narė ar centrinė saugykla 
negali įsigyti, sudaryti, saugoti ar 
administruoti privalomųjų atsargų ne ją 
įsteigusios valstybės narės teritorijoje 
išskyrus atvejį, kai pagal susitarimą su 
valstybe nare ar su centrine saugykla,
kurią įsteigė ta valstybė narė, kurios 
teritorijoje yra tos atsargos, užtikrinama 
galimybė naudotis privalomosiomis 
atsargomis ir jų buvimas.

Or. en
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Pakeitimas 46
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė negali įsigyti, sudaryti, 
saugoti ar administruoti privalomųjų 
atsargų ne savo teritorijoje išskyrus atvejį, 
kai sudarytu susitarimu šie uždaviniai 
perleidžiami valstybei narei, kurios 
teritorijoje tos atsargos yra, ar centrinei 
saugyklai, kurią ta valstybė narė įsteigė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams 
paskelbti paslaugų teikimo ūkinės 
veikloms vykdytojams sąlygas.

b) likus ne mažiau kaip trims mėnesiams 
paskelbti paslaugų teikimo ūkinės 
veikloms vykdytojams sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 48
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienai ar kelioms centrinėms 
saugykloms, galinčioms saugoti tokias 
atsargas, arba 

Išbraukta.

Or. ro



AM\768327LT.doc 19/33 PE420.120v01-00

LT

Pakeitimas 49
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienai ar kelioms centrinėms 
saugykloms, galinčioms saugoti tokias 
atsargas, arba

b) vienai ar kelioms centrinėms 
saugykloms, galinčioms saugoti tokias 
atsargas, jei atitinkama valstybė narė ir 
valstybė narė, kuri saugos atsargas, 
sudarė susitarimą, arba

Or. en

Pagrindimas

Geografinis atsargų pasiskirstymas turi didelę įtaką valstybių narių apsirūpinimo saugumui, 
taip pat sutrikimų atveju vykdomos veiklos spartai ir veiksmingumui. Valstybės narės turi 
išsaugoti teisę priimti sprendimus dėl šių atsargų paskirstymo.

Pakeitimas 50
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, laikydamasi šio straipsnio 
sąlygų, gali neatšaukiamai įsipareigoti 
saugoti mažiausią naftos atsargų kiekį
(toliau – „specialiosios atsargos“), 
apskaičiuotą suvartojimo dienomis.

1. Valstybė narė, laikydamasi šio straipsnio 
sąlygų, gali įsipareigoti saugoti mažiausią 
naftos atsargų kiekį (toliau – „specialiosios 
atsargos“), apskaičiuotą suvartojimo 
dienomis.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant neatšaukiamą įsipareigojimą saugoti specialiąsias atsargas valstybės narės gali 
būti atgrasomos nuo specialiųjų atsargų kaupimo, be to, neatsižvelgiama į galimus 
energetikos rinkos išorės sąlygų pokyčius. 
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Pakeitimas 51
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė, nusprendusi laikyti 
specialiąsias atsargas, Komisijai pateikia 
pranešimą, kuris paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje; jame turi 
būti nurodytas kiekvienos kategorijos 
specialiųjų atsargų dydis, kurį ta valstybė 
narė neatšaukiamai ir nuolat įsipareigoja 
išlaikyti. Toks praneštas privalomas 
mažiausias dydis yra vienintelis ir taikomas 
vienodai visoms valstybės narės 
naudojamų specialiųjų atsargų 
kategorijoms.

5. Valstybė narė, nusprendusi laikyti 
specialiąsias atsargas, Komisijai pateikia 
pranešimą, kuris paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje; jame turi 
būti nurodytas kiekvienos kategorijos 
specialiųjų atsargų dydis, kurį ta valstybė 
narė nuolat įsipareigoja išlaikyti, ir 
įsipareigojimo laikotarpis. Toks praneštas 
privalomas mažiausias dydis yra vienintelis 
ir taikomas vienodai visoms valstybės 
narės naudojamų specialiųjų atsargų 
kategorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant neatšaukiamą įsipareigojimą saugoti specialiąsias atsargas valstybės narės gali 
būti atgrasomos nuo specialiųjų atsargų kaupimo, be to, neatsižvelgiama į galimus 
energetikos rinkos išorės sąlygų pokyčius. 

Pakeitimas 52
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat 
atnaujinamą visų specialiųjų atsargų, 
saugomų jos teritorijoje, registrą. Šiame 
registre yra informacija apie tikslią 
aptariamų atsargų laikymo vietą.

1. Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat
kas mėnesį atnaujinamą visų specialiųjų 
atsargų, saugomų jos teritorijoje, registrą.
Šiame registre yra informacija apie naftos 
perdirbimo gamyklos, saugyklos ar bazės, 
kurioje laikomos aptariamos atsargos,
vietą.

Or. en
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Pakeitimas 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pareikalavus ne senesnių kaip 10 
metų duomenų, valstybė narė per 8 dienas
jai pateikia registro kopiją.

Be to, Komisijai pareikalavus, valstybė
narė per 10 dienų jai pateikia registro 
kopiją. Tokie prašymai gali būti pateikti 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams
po datos, susijusios su duomenimis, 
kuriuos prašoma pateikti.

Or. de

Pagrindimas

Privalomosios atsargos yra krizių valdymo priemonė, joms nebūtinas nuolatinis duomenų 
rinkimas. Jei Komisija nori patikrinti atitiktį nuostatai dėl privalomųjų atsargų, pakanka trejų 
paskutinių metų informacijos.  Pačios Komisijos pareiga – patikrinti laiku.

Pakeitimas 54
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei specialiosios atsargos laikomos 
kartu su kitomis naftos atsargomis, 
valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokių 
kartu laikomų produktų pervežimui 
išskyrus atvejį, kai valstybė narė, kurios 
teritorijoje yra atsargos, duoda išankstinį 
rašytinį sutikimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 55
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus atsargų įsigijimą ar 
pardavimą, valstybė narė gali sudaryti 
sutartis su ūkinės veiklos vykdytojais ir 
jiems patikėti su specialiųjų atsargų, 
esančių nacionalinėje teritorijoje, valdymu 
susijusius uždavinius. Ūkinės veiklos 
vykdytojai suteiktų įgaliojimų perleisti 
kitiems ūkinės veiklos vykdytojams negali.

4. Valstybė narė gali sudaryti sutartis su 
ūkinės veiklos vykdytojais ir jiems patikėti 
su specialiųjų atsargų, esančių 
nacionalinėje teritorijoje, valdymu 
susijusius uždavinius. Ūkinės veiklos 
vykdytojai suteiktų įgaliojimų perleisti 
kitiems ūkinės veiklos vykdytojams negali.

Or. en

Pakeitimas 56
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė ar jos centrinė saugykla su 
jai priklausančių specialiųjų atsargų 
valdymu susijusius uždavinius už savo 
teritorijos ribų gali patikėti tik kitoms 
valstybėms narėms ar centrinėms 
saugykloms. Tokių įgaliojimų negalima 
pakartotinai perleisti, jie suteikiami 
ribotam laikui.

Valstybė narė ar jos centrinė saugykla su 
jai priklausančių specialiųjų atsargų 
valdymu susijusius uždavinius už savo 
teritorijos ribų gali patikėti tik kitoms 
valstybėms narėms, centrinėms 
saugykloms arba, vadovaudamosi 
dvišaliais susitarimais, ūkinės veiklos 
vykdytojams. Tokių įgaliojimų negalima 
pakartotinai perleisti, jie suteikiami 
ribotam laikui.

Or. en
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Pakeitimas 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvieną savaitę
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

1. Valstybės narės kiekvieną mėnesį
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę
statistinę komercinių atsargų suvestinę.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia
mėnesinę statistinę komercinių atsargų 
suvestinę.

3. Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, 
priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo 
priemones.

3. Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, 
priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo 
priemones.

3a. Jei atidžiai apsvarsčius klausimą dėl 
savaitinių statistinių suvestinių 
įgyvendinamumo ir veiksmingumo 
nustatoma, kad joms būdingi akivaizdūs 
privalumai, susiję su rinkos skaidrumu, ir 
kad vėliau nereikės gerokai pataisyti tokiu 
būdu surinktų duomenų, Komisija gali 
vadovaudamasi 24 straipsnio 2 dalyje 
išdėstyta tvarka pareikalauti teikti 
savaitines, o ne mėnesines statistines 
suvestines. 

Or. de

Pagrindimas

Prieš pateikiant siūlomas nuostatas būtina įvertinti pasekmes. Tai neatlikta reikalavimo teikti 
savaitines, o ne mėnesines statistines suvestines poveikio atžvilgiu. Taigi šis pakeitimas 
neturėtų būti atliktas prieš gaunant tyrimo, į kurį neabejotinai reikia atsižvelgti, rezultatus.
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Pakeitimas 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvieną savaitę
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

1. Valstybės narės kiekvieną mėnesį
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

Or. en

Pagrindimas

Statistines suvestines apie valstybės narės teritorijoje laikomų komercinių atsargų kiekį 
teikiant kas savaitę, būtų užkraunama per didelė administravimo našta.

Pakeitimas 59
Arūnas Degutis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvieną savaitę
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

1. Valstybės narės kiekvieną mėnesį
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

Or. en

Pagrindimas

Savaitinės ataskaitos sukuria kontrolės iliuziją, tačiau iš tiesų tai daug kainuojantis ir 
nebūtinas biurokratinis dokumentas. 
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Pakeitimas 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę
statistinę komercinių atsargų suvestinę.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia
mėnesinę statistinę komercinių atsargų 
suvestinę.

Or. en

Pagrindimas

Statistines suvestines apie valstybės narės teritorijoje laikomų komercinių atsargų kiekį 
teikiant kas savaitę, būtų užkraunama per didelė administravimo našta.

Pakeitimas 61
Arūnas Degutis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę
statistinę komercinių atsargų suvestinę.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia
mėnesinę statistinę komercinių atsargų 
suvestinę.

Or. en

Pagrindimas

Savaitinės ataskaitos sukuria kontrolės iliuziją, tačiau iš tiesų tai daug kainuojantis ir 
nebūtinas biurokratinis dokumentas.
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Pakeitimas 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija bet kada gali nuspręsti 
patikrinti privalomąsias ir specialiąsias 
atsargas valstybėse narėse. Rengdamasi 
tokiam patikrinimui, Komisija gali 
paprašyti koordinavimo grupės pagalbos.

1. Jei kyla pagrįstų įtarimų, Komisija bet 
kada gali nuspręsti patikrinti privalomąsias 
ir specialiąsias atsargas valstybėse narėse.
Rengdamasi tokiam patikrinimui, Komisija 
gali paprašyti koordinavimo grupės 
pagalbos.

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, priežiūra – valstybių narių atsakomybė ir Komisija 
turėtų pati pradėti tyrimą tik tada, kai kyla pagrįstų įtarimų. 

Pakeitimas 63
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmoje dalyje numatytų patikrinimų 
tikslas neįtraukiamas asmens duomenų
rinkimas. Tikrinant rasti asmens duomenys 
nerenkami ir į juos neatsižvelgiama; jei 
tokie duomenys atsitiktinai surenkami, jie 
yra nedelsiant sunaikinami.

2. Pirmoje dalyje numatytų patikrinimų 
tikslas neįtraukiamas asmens duomenų
tvarkymas. Tikrinant rasti asmens 
duomenys nerenkami ir į juos 
neatsižvelgiama; jei tokie duomenys 
atsitiktinai surenkami, jie yra nedelsiant 
sunaikinami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti tekstą su formuluote, naudojama duomenų apsaugos teisės aktuose, ir 
išvengti neteisingo supratimo, rekomenduojama pakeisti žodį „rinkimas“ žodžiu 
„tvarkymas“.
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Pakeitimas 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad su privalomosiomis ir 
specialiosiomis atsargomis susiję 
duomenys, įrašai, suvestinės ir dokumentai 
būtų saugomi ne trumpiau kaip dešimt 
metų.

7. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad su privalomosiomis ir 
specialiosiomis atsargomis susiję 
duomenys, įrašai, suvestinės ir dokumentai 
būtų saugomi ne trumpiau kaip trejus 
metus.

Or. de

Pagrindimas

Privalomosios atsargos yra krizių valdymo priemonė, joms nebūtinas nuolatinis duomenų 
rinkimas. Jei Komisija nori patikrinti atitiktį šiems įsipareigojimams, pakanka išnagrinėti 
trejų paskutinių metų duomenis.  Pačios Komisijos pareiga – patikrinti laiku.

Pakeitimas 65
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad rimto tiekimo sutrikimo 
atveju jų kompetentingos institucijos būtų 
pajėgios panaudoti visas ar dalį 
privalomųjų ir specialiųjų atsargų ir, 
atsižvelgiant į numatomus sutrikimus, 
taikyti visuotiną ar specialų suvartojimo 
ribojimą, įskaitant naftos produktų 
paskirstymą tam tikroms vartotojų 
kategorijoms.

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad rimto tiekimo sutrikimo 
atveju jų kompetentingos institucijos būtų 
pajėgios panaudoti visas ar dalį 
privalomųjų ir specialiųjų atsargų
(pirmiausiai vidaus vartojimui, po to, jei 
valstybei narė taip nusprendžia, 
tarptautiniam vartojimui) ir, atsižvelgiant į 
numatomus sutrikimus, taikyti visuotiną ar 
specialų suvartojimo ribojimą, įskaitant 
naftos produktų paskirstymą tam tikroms 
vartotojų kategorijoms.

Or. en
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Pagrindimas

Nors ir konfederaciniu lygmeniu laikydamasi solidarumo energetikos srityje principo, jokia 
valstybė narė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti verčiama be jos visiško išankstinio sutikimo 
atiduoti savo naftos išteklių, ypač neišrinktai institucijai priėmus sprendimą.

Pakeitimas 66
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas atsargas pateikti naudoti, 
kiekviena valstybė narė gali naudoti savo 
privalomąsias ir specialiąsias atsargas, kad 
galėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus 
pagal tokį sprendimą. Tokiu atveju 
valstybė narė nedelsdama informuoja 
Komisiją, kuri, siekdama įvertinti atsargų 
panaudojimo pasekmes, gali sušaukti 
koordinavimo grupę arba konsultuotis su 
jos nariais elektroniniu būdu.

3. Kai yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas atsargas pateikti naudoti, 
kiekviena valstybė narė gali nuspręsti
naudoti savo privalomąsias ir specialiąsias 
atsargas, kad galėtų vykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus pagal tokį sprendimą.
Tokiu atveju valstybė narė nedelsdama 
informuoja Komisiją, kuri, siekdama 
įvertinti atsargų panaudojimo pasekmes, 
gali sušaukti koordinavimo grupę arba 
konsultuotis su jos nariais elektroniniu 
būdu.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir konfederaciniu lygmeniu laikydamasi solidarumo energetikos srityje principo, jokia 
valstybė narė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti verčiama be jos visiško išankstinio sutikimo 
atiduoti savo naftos išteklių, ypač neišrinktai institucijai priėmus sprendimą.

Pakeitimas 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
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kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį ir nustato, ar tai yra 
rimtas tiekimo sutrikimas.

Or. de

Pagrindimas

Jei Komisija išnagrinėja padėtį, kyla klausimas, kokia koordinavimo grupės paskirtis. 
Komisija vadovauja grupei, taigi ši turėtų išnagrinėjusi padėtį pateikti savo vertinimą. 

Pakeitimas 68
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei konstatuojama, kad tai yra rimtas 
tiekimo sutrikimas, Komisija gali leisti
pateikti naudoti visą ar dalį kiekio, kurį 
tokiu atveju valstybės narės pasiūlo.

Jei konstatuojama, kad tai yra rimtas 
tiekimo sutrikimas, Komisija leidžia
pateikti naudoti visą ar dalį kiekio, kurį 
tokiu atveju valstybės narės pasiūlo.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išsaugoti priemones, kurios leistų greitai reaguoti į kritines situacijas, susijusias su 
tiekimo sutrikimais, taip pat valstybių narių įtaką ekstremaliomis situacijomis vykdomiems 
veiksmams.

Pakeitimas 69
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingos skubos atvejais arba siekdamos 
patenkinti nedidelius vietos poreikius, 
valstybės narė gali naudoti privalomąsias 
atsargas iki koordinavimo grupės 



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

LT

posėdžio.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išsaugoti priemones, kurios leistų greitai reaguoti į kritines situacijas, susijusias su 
tiekimo sutrikimais, taip pat valstybių narių įtaką ekstremaliomis situacijomis vykdomiems 
veiksmams.

Pakeitimas 70
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas pateikti naudoti atsargas, 
Komisija turi teisę valstybių narių 
pareikalauti, kad pastarosios panaudotų 
visas ar dalį jų turimų privalomųjų ir 
specialiųjų atsargų. Tokia teise 
pasinaudoti įmanoma tik įvykus 
koordinavimo grupės, kurios 
darbotvarkėje šis klausimas buvo 
numatytas iš anksto, susirinkimui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir konfederaciniu lygmeniu laikydamasi solidarumo energetikos srityje principo, jokia 
valstybė narė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti verčiama be jos visiško išankstinio sutikimo 
atiduoti savo naftos išteklių, ypač neišrinktai institucijai priėmus sprendimą.

Pakeitimas 71
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei yra galiojantis tarptautinis 5. Jei yra galiojantis tarptautinis 
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sprendimas pateikti naudoti atsargas, 
Komisija turi teisę valstybių narių
pareikalauti, kad pastarosios panaudotų 
visas ar dalį jų turimų privalomųjų ir 
specialiųjų atsargų. Tokia teise pasinaudoti 
įmanoma tik įvykus koordinavimo grupės, 
kurios darbotvarkėje šis klausimas buvo 
numatytas iš anksto, susirinkimui.

sprendimas pateikti naudoti atsargas, 
Komisija turi teisę valstybių narių prašyti, 
kad pastarosios panaudotų visas ar dalį jų 
turimų privalomųjų ir specialiųjų atsargų, 
jei tam pritaria atitinkama valstybė narė.
Tokia teise pasinaudoti įmanoma tik įvykus 
koordinavimo grupės, kurios darbotvarkėje 
šis klausimas buvo numatytas iš anksto, 
susirinkimui.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir konfederaciniu lygmeniu laikydamasi solidarumo energetikos srityje principo, jokia 
valstybė narė jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti verčiama be jos visiško išankstinio sutikimo 
atiduoti savo naftos išteklių, ypač neišrinktai institucijai priėmus sprendimą.

Pakeitimas 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas pateikti naudoti atsargas, 
Komisija turi teisę valstybių narių 
pareikalauti, kad pastarosios panaudotų 
visas ar dalį jų turimų privalomųjų ir 
specialiųjų atsargų. Tokia teise pasinaudoti 
įmanoma tik įvykus koordinavimo grupės, 
kurios darbotvarkėje šis klausimas buvo 
numatytas iš anksto, susirinkimui.

5. Jei yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas pateikti naudoti atsargas, 
Komisija turi teisę valstybių narių 
pareikalauti, kad pastarosios panaudotų 
visas ar dalį jų turimų privalomųjų ir 
specialiųjų atsargų. Tokia teise pasinaudoti 
įmanoma tik įvykus koordinavimo grupės, 
kurios darbotvarkėje šis klausimas buvo 
numatytas iš anksto, susirinkimui ir 
reikiama dauguma priėmus atitinkamą 
sprendimą.

Or. de

Pagrindimas

Jei Komisija išnagrinėja padėtį, kyla klausimas, kokia koordinavimo grupės paskirtis. 
Komisija vadovauja grupei, taigi ši turėtų išnagrinėjusi padėtį pateikti savo vertinimą. 
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Pakeitimas 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo 
Komisija įvertins jos taikymą ir išnagrinės 
galimybę reikalauti, kad visos valstybės 
narės turėtų privalomą mažiausią 
specialiųjų atsargų dydį.

Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo 
Komisija įvertins jos taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Bendro pobūdžio peržiūros nuostata priimtinesnė už peržiūros nuostatą, kurią taikant 
rezultatas žinomas iš anksto.

Pakeitimas 74
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne 
vėliau kaip iki 20XX m. gruodžio 31 d., ši 
direktyva įgyvendinama. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 20XX 
m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie būtini atitikčiai šios 
direktyvos nuostatoms, išskyrus valstybes 
nares, kurioms pagal stojimo į Europos 
Sąjungą sutartį taikomas naftos ir naftos 
produktų atsargų sudarymo pereinamasis 
laikotarpis ir kurioms įgyvendinimo 
terminas yra pereinamojo laikotarpio 
pabaigos data. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. ro
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Pakeitimas 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuodamos savo atsargas, kaip 
nurodyta pirmiau, valstybės narės iš 
apskaičiuoto apskaičiuotų atsargų kiekio 
atima 10 %. Tokiu dydžiu sumažinamas 
visas į konkretų apskaičiavimą įtrauktas 
kiekis.

Apskaičiuodamos savo atsargas, kaip 
nurodyta pirmiau, valstybės narės iš 
apskaičiuoto apskaičiuotų atsargų kiekio 
atima 5 %. Tokiu dydžiu sumažinamas 
visas į konkretų apskaičiavimą įtrauktas 
kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Naftos produktų saugojimo įrenginių techninės charakteristikos sudaro galimybes sumažinti 
naftos nuostolius iki 2 proc.  Dėl žalios naftos likučių, kurie yra didesni nei minimalūs 
nuostoliai naftos produktus paimant iš saugyklos, didėja atsargų laikymo sąnaudos.
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