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Grozījums Nr. 20
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Lai arī dalībvalstis konfederatīvi ievēro solidaritātes principu enerģētikā, nevienu no tām 
nekādā gadījumā nevajadzētu spiest bez iepriekšējas pilnīgas piekrišanas atteikties no saviem 
naftas resursiem, it īpaši pamatojoties uz neievēlētas struktūras lēmumu.

Grozījums Nr. 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pieaugošā ražošanas koncentrācija, 
naftas rezervju samazināšanās, kā arī naftas 
produktu patēriņa paaugstināšanās pasaulē 
palielina risku, ka var rasties piegādes 
grūtības.

(2) Pieaugošā ražošanas koncentrācija, 
tradicionālā veidā iegūstamo naftas 
rezervju samazināšanās, kā arī naftas 
produktu patēriņa paaugstināšanās pasaulē 
palielina risku, ka var rasties piegādes 
pārtraukumi.

Or. de

Pamatojums

2007. un 2008. gadā tika konstatēts neliels tradicionālā veidā iegūstamo naftas rezervju 
samazinājums — tendence, kura, sagaidāms, turpināsies 2009. gadā jēlnaftas cenu krituma 
dēļ. Naftas rezervju daudzums ir mainīgais, kas ir atkarīgs no naftas cenām un citiem 
faktoriem. No otras puses, pašlaik lēnām pieaug rezervju netradicionālā apgūšana. 
„Piegādes pārtraukums” ir pareizais tehniskais termins.
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Grozījums Nr. 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Paralēli labvēlīgas investīciju vides 
izveides pasākumiem, lai gūtu labumu un 
izmantotu naftas rezerves Eiropas 
Savienībā un ārpus tās, kas ir būtiski 
ilgtermiņa naftas piegādes 
nodrošināšanai, naftas rezervju veidošana 
ir pārbaudīts līdzeklis, kā kompensēt 
neilgus piegādes pārtraukumus.

Or. de

Pamatojums

Ir jānošķir piegādes nodrošināšana ilgtermiņā un īstermiņa pārtraukumu radīto problēmu 
novēršana. Šī direktīva attiecas tikai uz īstermiņa problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Naftas iekšzemes ražošana jau pati par 
sevi var dot ieguldījumu apgādes drošībā 
un tādēļ varētu pamatot to, ka dalībvalstīm, 
kas ražo naftu, uzkrājumi ir mazāki nekā 
pārējās dalībvalstīs. Tomēr šāda atkāpe 
nedrīkst izraisīt būtiskas uzkrājumu 
uzturēšanas pienākumu izmaiņas 
salīdzinājumā ar pienākumiem, kas izriet 
no Direktīvas 2006/67/EK. No tā izriet, ka 
dažu dalībvalstu uzkrājumu uzturēšanas 
pienākums būtu jānosaka atkarībā no naftas 
iekšējā patēriņa skaitliskajiem rādītājiem, 

(6) Naftas iekšzemes ražošana jau pati par 
sevi var dot ieguldījumu apgādes drošībā 
un tādēļ varētu pamatot to, ka dalībvalstīm, 
kas ražo naftu, uzkrājumi ir mazāki nekā 
pārējās dalībvalstīs. Tomēr šāda atkāpe 
nedrīkst izraisīt būtiskas uzkrājumu 
uzturēšanas pienākumu izmaiņas 
salīdzinājumā ar pienākumiem, kas izriet 
no Direktīvas 2006/67/EK. No tā izriet, ka 
dalībvalstu uzkrājumu uzturēšanas 
pienākums būtu jānosaka atkarībā no naftas 
iekšējā patēriņa skaitliskajiem rādītājiem, 
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nevis atkarībā no importētajiem 
daudzumiem.

nevis atkarībā no importētajiem 
daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva vienlīdz attiecas uz visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropadomes sanāksmē Briselē 
2007. gada 8. un 9. martā sniegtajos 
prezidentūras secinājumos ir teikts, ka 
kļūst arvien svarīgāk un steidzamāk tas, ka 
Eiropas Savienībai ir jāizstrādā integrēta 
enerģētikas politika, kurā būtu paredzēts 
apvienot Eiropas mēroga un dalībvalstu 
veiktas darbības. Tādēļ ir svarīgi tuvināt
uzkrājumu uzturēšanas mehānismus, ko 
izmanto dažādajās dalībvalstīs.

(7) Eiropadomes sanāksmē Briselē 
2007. gada 8. un 9. martā sniegtajos 
prezidentūras secinājumos ir teikts, ka 
kļūst arvien svarīgāk un steidzamāk tas, ka 
Eiropas Savienībai ir jāizstrādā integrēta 
enerģētikas politika, kurā būtu paredzēts 
apvienot Eiropas mēroga un dalībvalstu 
veiktas darbības. Tādēļ ir svarīgi 
nodrošināt dažādu uzkrājumu uzturēšanas 
mehānismu, ko izmanto dažādajās 
dalībvalstīs, saderību.

Or. de

Pamatojums

ES tiesību aktu mērķim jābūt galvenokārt nodrošināt saderību, nevis pilnīgu vienveidību. 
Joprojām ir spēkā princips par Eiropas vienotību dažādībā!

Grozījums Nr. 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Naftas uzkrājumu pieejamība un (8) Naftas uzkrājumu pieejamība un 
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enerģijas piegāžu saglabāšana ir 
uzskatāmas par Kopienas dalībvalstu valsts 
drošības būtiskām sastāvdaļām. Centrālo 
uzkrājumu uzturēšanas struktūru vai 
dienestu pastāvēšana Kopienā ļauj 
tuvoties šo mērķu sasniegšanai. Lai 
dažādajām attiecīgajām dalībvalstīm ļautu 
pēc iespējas labāk izmantot savus tiesību 
aktus savas centrālās uzkrājumu 
uzturēšanas struktūras statūtu 
noteikšanai, vienlaikus ierobežojot 
finansiālās izmaksas, ko šādas uzkrājumu 
uzturēšanas darbības rada gala 
patērētājiem, kontekstā, kurā naftas 
uzkrājumus var turēt jebkurā Kopienas 
vietā šim nolūkam izveidota centrālā 
struktūra vai dienests, pietiek ar to, ka tiek 
aizliegta uz peļņas gūšanu vērsta darbība.

enerģijas piegāžu saglabāšana ir 
uzskatāmas par Kopienas dalībvalstu valsts 
drošības būtiskām sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

Kopienas uzdevums nav atbalstīt kādu noteiktu metodi, un vēl jo mazāk tās uzdevums ir 
veicināt centralizētu pieeju, kas apdraud subsidiaritātes principu. Joprojām ir spēkā princips 
par Eiropas vienotību dažādībā!

Grozījums Nr. 26
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Naftas uzkrājumu pieejamība un 
enerģijas piegāžu saglabāšana ir 
uzskatāmas par Kopienas dalībvalstu valsts
drošības būtiskām sastāvdaļām. Centrālo 
uzkrājumu uzturēšanas struktūru vai 
dienestu pastāvēšana Kopienā ļauj tuvoties 
šo mērķu sasniegšanai. Lai dažādajām 
attiecīgajām dalībvalstīm ļautu pēc iespējas 
labāk izmantot savus tiesību aktus savas 
centrālās uzkrājumu uzturēšanas struktūras 
statūtu noteikšanai, vienlaikus ierobežojot 
finansiālās izmaksas, ko šādas uzkrājumu 

(8) Naftas uzkrājumu pieejamība un 
enerģijas piegāžu saglabāšana ir 
uzskatāmas par Kopienas dalībvalstu 
drošības būtiskām sastāvdaļām. Centrālo 
uzkrājumu uzturēšanas struktūru vai 
dienestu pastāvēšana Kopienā ļauj tuvoties 
šo mērķu sasniegšanai. Lai dažādajām 
attiecīgajām dalībvalstīm ļautu pēc iespējas 
labāk izmantot savus tiesību aktus, lai 
noteiktu savas centrālās uzkrājumu 
uzturēšanas struktūras statūtus un 
nosacījumus, atbilstoši kuriem tās 



AM\768327LV.doc 7/34 PE420.120v01-00

LV

uzturēšanas darbības rada gala 
patērētājiem, kontekstā, kurā naftas 
uzkrājumus var turēt jebkurā Kopienas 
vietā šim nolūkam izveidota centrālā 
struktūra vai dienests, pietiek ar to, ka tiek 
aizliegta uz peļņas gūšanu vērsta darbība.

krājumu uzturēšanai pilnvaro citas 
dalībvalstis vai citas uzkrājumu 
uzturēšanas struktūras, vienlaikus 
ierobežojot finansiālās izmaksas, ko šādas 
uzkrājumu uzturēšanas darbības rada gala 
patērētājiem, kontekstā, kurā naftas 
uzkrājumus var turēt jebkurā Kopienas 
vietā šim nolūkam izveidota centrālā 
struktūra vai dienests, pietiek ar to, ka tiek 
aizliegta uz peļņas gūšanu vērsta darbība.

Or. en

Pamatojums

Krājumu ģeogrāfiskajai izplatībai ir nozīmīga ietekme uz piegādes drošību dalībvalstīs, kā arī 
uz rīcības ātrumu un efektivitāti pārtraukumu gadījumos. Dalībvalstīm jāsaglabā ietekme uz 
lēmumu pieņemšanu par krājumu izvietošanu.

Grozījums Nr. 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā mērķus, kas paredzēti 
Kopienas tiesību aktos par naftas 
uzkrājumiem, ar tām saistītās bažas 
attiecībā uz drošību, kuras var rasties 
dažās dalībvalstīs, un vēlmi palielināt 
dalībvalstu solidaritātes mehānismu 
stingrību un pārredzamību, jānosaka, ka 
to centrālo struktūru darbības lauks, 
kuras darbojas bez starpniekiem, nedrīkst 
pārsniegt valsts teritorijas robežas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijai nav pamata ierobežot iespēju padarīt elastīgākas piegādāšanas saistības, tādējādi 
papildus mudinot „centrālās struktūras”.
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Grozījums Nr. 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) To vajadzību dēļ, kas saistītas ar 
neatliekamu situāciju politiku īstenošanu, 
valstu uzkrājumu uzturēšanas mehānismu 
tuvināšanas dēļ, kā arī tādēļ, ka ir 
nepieciešams nodrošināt lielāku 
uzskatāmību attiecībā uz uzkrājumu 
līmeņiem, jo īpaši krīzes gadījumā, ir 
nepieciešams, lai dalībvalstu un Kopienas
rīcībā būtu līdzekļi, kas ļauj īstenot 
pastiprinātu kontroli pār šiem 
uzkrājumiem.

(12) To vajadzību dēļ, kas saistītas ar 
neatliekamu situāciju politiku īstenošanu, 
valstu uzkrājumu uzturēšanas mehānismu 
saderības nodrošināšanas dēļ, kā arī tādēļ, 
ka ir nepieciešams nodrošināt lielāku 
uzskatāmību attiecībā uz uzkrājumu 
līmeņiem, jo īpaši krīzes gadījumā, ir 
nepieciešams, lai dalībvalstu rīcībā būtu 
līdzekļi, kas ļauj īstenot pastiprinātu 
kontroli pār šiem uzkrājumiem.

Or. de

Pamatojums

Ir vēlreiz jāprecizē, ka mērķis nav sasniegt vienveidību, bet nodrošināt saderību. Turklāt 
uzraudzība jāveic dalībvalstīm, nevis Kopienai.

Grozījums Nr. 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tas, ka liela uzkrājumu daļa 
piederētu dalībvalstīm vai centrālām 
struktūrām, ko izveidojušas dažādās 
valstu iestādes, ļautu paaugstināt 
kontroles un pārredzamības līmeni —
vismaz attiecībā uz šo uzkrājumu daļu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopienai, pieņemot direktīvu, nevajadzētu mēģināt ielauzties dalībvalstu kompetencē 
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attiecībā uz pienākumu izpildi, bet tieši to nosaka šis apsvērums. Tādēļ un ņemot vērā 
empīriskās bāzes trūkumu, šis apsvērums ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai veicinātu apgādes drošības 
paaugstināšanu Kopienā, uzkrājumiem, ko 
savā īpašumā iegādājušās dalībvalstis vai 
centrālās struktūras, jeb tā saucamajiem 
„īpašajiem uzkrājumiem”, kas izveidoti 
saskaņā ar dalībvalstu pieņemtiem 
lēmumiem, būtu jāatbilst reālajām 
vajadzībām krīzes gadījumā. Turklāt ir 
nepieciešams, lai tiem būtu savs juridiskais 
statuss, kas krīzes gadījumā nodrošina to 
absolūtu pieejamību. Šim nolūkam 
attiecīgajām dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai tiktu veikti pasākumi, kas nepieciešami, 
lai attiecīgos uzkrājumus bez 
nosacījumiem aizsargātu pret jebkādiem 
piespiedu piedziņas pasākumiem.

(14) Lai veicinātu apgādes drošības 
paaugstināšanu Kopienā, atbilstoši šai 
direktīvai jābūt pietiekamiem pieejamiem 
uzkrājumiem, lai varētu apmierināt 
pieprasījumu vismaz uz noteiktu laiku. 
Turklāt ir nepieciešams, lai tiem būtu savs 
juridiskais statuss, kas krīzes gadījumā 
nodrošina to absolūtu pieejamību. Šim 
nolūkam attiecīgajām dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai tiktu veikti pasākumi, kas 
nepieciešami, lai attiecīgos uzkrājumus bez 
nosacījumiem aizsargātu pret jebkādiem 
piespiedu piedziņas pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Krīzes gadījumā faktiskās vajadzības var noskaidrot tikai pēc notikušā, nevis pirms tam, jo 
tās ir atkarīgas no krīzes rakstura un, visupirms, ilguma. Noteiktu rezervju faktiskā 
pieejamība ir daudz svarīgāka. Šis daudzums ir pietiekams, lai nodrošinātu piegādi saprātīgā 
nepolitisku cēloņu izraisītā piegādes pārtraukumā. Politisku iemeslu radīts piegādes 
pārtraukums, kas ilgst ilgāk nekā 90 dienas un kas izraisa pasaules mēroga krīzes situāciju, 
jebkurā gadījumā spiestu veikt citus pasākumus.
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Grozījums Nr. 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Direktīvā 2006/67/EK noteiktais 
uzkrājumu kopsavilkumu iesniegšanas 
biežums, kā arī termiņš, kādā tie jāiesniedz, 
ir atšķirīgs, salīdzinot ar dažādajām naftas 
uzkrājumu sistēmām, kas izveidotas citās 
pasaules daļās. Rezolūcijā par 
energoresursu cenu pieauguma 
makroekonomisko ietekmi Eiropas 
Parlaments pauda atbalstu biežākas 
informēšanas pieņemšanai.

(18) Direktīvā 2006/67/EK noteiktais 
uzkrājumu kopsavilkumu iesniegšanas 
biežums, kā arī termiņš, kādā tie jāiesniedz, 
ir atšķirīgs, salīdzinot ar dažādajām naftas 
uzkrājumu sistēmām, kas izveidotas citās 
pasaules daļās. Rezolūcijā par 
energoresursu cenu pieauguma 
makroekonomisko ietekmi Eiropas 
Parlaments pauda atbalstu biežākas 
informēšanas pieņemšanai. Vienlaikus 
jānodrošina, lai dati būtu precīzi un lai 
nebūtu vajadzīga iknedēļas vai ikmēneša 
korekcija, kas Eiropas Savienībā joprojām 
notiek bieži.

Or. de

Pamatojums

Arī citu valstu pieredze rāda, ka datu precizitāte ir svarīgāka par to iknedēļas publicēšanu. 
Attiecīgi ir jānosaka prioritātes.

Grozījums Nr. 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi nedēļā.

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi nedēļā, 
ja ir iespējams garantēt, ka vēlāk būs 
nepieciešami tikai nelieli precizējumi.
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Or. de

Pamatojums

Arī citu valstu pieredze rāda, ka datu precizitāte ir svarīgāka par to iknedēļas publicēšanu. 
Attiecīgi ir jānosaka prioritātes.

Grozījums Nr. 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi 
nedēļā.

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi 
mēnesī.

Or. en

Pamatojums

Statistikas kopsavilkumu par komerciālajiem uzkrājumiem dalībvalstī sniedzot reizi nedēļā, 
palielināsies administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 34
Arūnas Degutis

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi 
nedēļā.

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un jāparedz, 
ka šie kopsavilkumi jāiesniedz reizi 
mēnesī.
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Or. en

Pamatojums

Iknedēļas atskaites var tikai radīt kontroles ilūziju, taču realitātē tās ir ļoti dārgas un rada 
nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījums Nr. 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ir iespējams, ka kopsavilkumos, ko 
nosūta Komisijai, rodas novirzes vai 
kļūdas. Tādēļ Komisijas nodarbinātajām 
vai pilnvarotajām personām jābūt tiesībām 
pārbaudīt to, vai uzkrājumi reāli pastāv, un 
dokumentus, uz kuriem atsaucas 
dalībvalstu iestādes.

(23) Ir iespējams, ka kopsavilkumos, ko 
nosūta Komisijai, rodas novirzes vai 
kļūdas, tādēļ Komisijas nodarbinātajām vai 
pilnvarotajām personām pamatotu 
aizdomu gadījumā jābūt tiesībām kopā ar 
pilnvarotajām dalībvalsts uzraudzības 
iestādēm pārbaudīt to, vai uzkrājumi reāli 
pastāv, un dokumentus, uz kuriem atsaucas 
dalībvalstu iestādes.

Or. de

Pamatojums

Visupirms dalībvalstis ir atbildīgas par valsts tiesību aktu ievērošanu. Tādēļ tikai pamatotu 
aizdomu gadījumā Komisija var sākt savu izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 36
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, 
tiesiski regulē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīva 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 

(25) Personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, 
tiesiski regulē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīva 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
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apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un uz 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic Komisija, 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti. Šie tiesību akti 
jo īpaši nosaka, ka personas datu 
apstrādei jābūt pamatotai ar leģitīmu 
mērķi un ka personas dati, kas iegūti 
nejauši, ir nekavējoties jāizdzēš.

apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un uz 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic Komisija, 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti. Šīs direktīvas 
noteikumiem nevajadzētu ierobežot 
Direktīvas 95/46/EK un Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Daži eksperti (tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) iesaka apsvērumā skaidri 
minēt, ka direktīvas noteikumi neierobežo minētos tiesību aktus. Pēdējais teikums patiešām ir 
lieks, jo tas ir vispārīgs princips, ka personas datus saglabā tikai tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams tiem mērķiem, kuriem šie dati ir iegūti vai apstrādāti.

Grozījums Nr. 37
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
2. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „būtiski piegādes traucējumi” ir 
Kopienas vai kādas dalībvalsts jēlnaftas vai 
naftas produktu piegādes ievērojama un
neparedzēta samazināšanās, pēc kuras
tiek vai netiek pieņemts faktisks 
starptautisks lēmums par uzkrājumu 
nodošanu apritē;

g) „būtiski piegādes traucējumi” ir 
Kopienas vai kādas dalībvalsts jēlnaftas vai 
naftas produktu piegādes neparedzēts
vismaz 30 % samazinājums attiecībā pret 
iepriekšējā gada vidējo piegādes apjomu,
pēc kā tiek vai netiek pieņemts faktisks 
starptautisks lēmums par uzkrājumu 
nodošanu apritē;

Or. ro

Pamatojums

Šī definīcija bija neskaidra, un tādēļ tā bija jāprecizē, ņemot vērā piegādi Kopienā un īpašo 
situāciju katrā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 38
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem tādus normatīvos un 
administratīvos aktus, kas ir nepieciešami, 
lai vēlākais līdz 20XX. gada 
31. decembrim nodrošinātu, ka to labā 
Kopienas teritorijā pastāvīgi tiek uzturēts 
naftas uzkrājumu līmenis, kas atbilst vai nu 
tīrā importa daudzumiem deviņdesmit
dienu laikā, vai arī septiņdesmit dienu 
patēriņam atkarībā no tā, kurš no abiem 
daudzumiem ir lielāks.

1. Dalībvalstis pieņem tādus normatīvos un 
administratīvos aktus, kas ir nepieciešami, 
lai vēlākais līdz 20XX. gada 
31. decembrim nodrošinātu, ka to labā 
Kopienas teritorijā pastāvīgi tiek uzturēts 
naftas uzkrājumu līmenis, kas atbilst vai nu 
tīrā importa daudzumiem 80 dienu laikā, 
vai arī 60 dienu patēriņam atkarībā no tā, 
kurš no abiem daudzumiem ir lielāks.

Or. ro

Pamatojums

Naftas ražotājām valstīm 70 dienas nozīmētu palielināt pašreizējās rezerves no 67,5 līdz 
77,78 dienām. Šāds palielinājums radītu ievērojami lielākas izmaksas.

Grozījums Nr. 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina pastāvīgu fizisko 
piekļuvi drošības rezervēm un tiem 
īpašajiem uzkrājumiem 9. panta nozīmē, 
kuri atrodas to teritorijā, un šo rezervju 
pieejamību. Tās pieņem minēto rezervju un 
uzkrājumu identifikācijas, uzskaites un 
kontroles kārtību, lai šīs rezerves varētu 
pārbaudīt jebkurā brīdī. Par drošības 
rezervēm un īpašajiem uzkrājumiem, kuri 
ir daļa no uzkrājumiem, ko uztur 
uzņēmumi, vai kuras ir sajauktas ar šādiem 

1. Dalībvalstis nodrošina pastāvīgu fizisko 
piekļuvi drošības rezervēm un tiem 
īpašajiem uzkrājumiem 9. panta nozīmē, 
kuri atrodas to teritorijā, un šo rezervju 
pieejamību. Tās pieņem minēto rezervju un 
uzkrājumu identifikācijas, uzskaites un 
kontroles kārtību, lai šīs rezerves varētu 
pārbaudīt jebkurā brīdī. Šādu kārtību 
pieņem, iepriekš vienojoties ar Komisiju.
Par drošības rezervēm un īpašajiem 
uzkrājumiem, kuri ir daļa no uzkrājumiem, 
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uzkrājumiem, jāveic atsevišķa uzskaite. ko uztur uzņēmumi, vai kuras ir sajauktas 
ar šādiem uzkrājumiem, jāveic atsevišķa 
uzskaite.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš vienojoties par uzskaites noteikumiem, būtu iespējams tuvināt dalībvalstu izmantotās 
metodes, kas atvieglotu turpmāko kontroli.

Grozījums Nr. 40
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido visu tās 
uzturēto drošības rezervju detalizētu 
reģistru, kas nav īpašie uzkrājumi 9. panta 
nozīmē; šo reģistru pastāvīgi atjaunina. 
Šajā reģistrā cita starpā iekļauj visu
informāciju, kas ļauj precīzi identificēt 
attiecīgos uzkrājumus, kā arī noteikt to 
daudzumus, īpašnieku un konkrēto veidu 
atbilstoši kategorijām, kuras noteiktas 
C pielikuma 3.1. punkta 1. apakšpunktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
*********** Regulā (EK) Nr. ****** par 
enerģētikas statistiku.

1. Katra dalībvalsts izveido visu tās 
uzturēto drošības rezervju detalizētu 
reģistru, kas nav īpašie uzkrājumi 9. panta 
nozīmē; šo reģistru pastāvīgi reizi mēnesī 
atjaunina. Šajā reģistrā cita starpā iekļauj 
informāciju par atradni, pārstrādes un 
uzglabāšanas vietu, kur atrodas 
uzkrājumi, kā arī par daudzumu, 
īpašnieku un konkrēto veidu atbilstoši 
kategorijām, kuras noteiktas C pielikuma
3.1. punkta 1. apakšpunktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes *********** 
Regulā (EK) Nr. ****** par enerģētikas 
statistiku.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pieredze liecina, ka ikmēneša atskaites un glabāšanas vietu norādīšana ir 
pietiekama pārbaudīšanai un pārredzamībai.
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Grozījums Nr. 41
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai 
katra kalendārā gada pēdējā dienā 
pastāvošo uzkrājumu reģistra kopiju 
trīsdesmit dienu laikā pēc kalendārā gada, 
uz kuru attiecas konkrētais kopsavilkums.

Attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai 
katra kalendārā gada pēdējā dienā 
pastāvošo uzkrājumu reģistra kopiju 45
dienu laikā pēc kalendārā gada, uz kuru 
attiecas konkrētais kopsavilkums.

Or. en

Pamatojums

Reģistrā iekļautie dati ir stratēģiski sensitīvi, un tādēļ tiem jābūt pieejamiem tikai pēc rūpīgas 
datu saņēmēja pārbaudes.

Grozījums Nr. 42
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina reģistros iekļauto 
datu konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Reģistrā iekļautie dati ir stratēģiski sensitīvi, un tādēļ tiem jābūt pieejamiem tikai pēc rūpīgas 
datu saņēmēja pārbaudes.
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Grozījums Nr. 43
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Centrālās uzkrājumu uzturēšanas 
struktūras galvenais mērķis ir iegādāties, 
uzturēt un pārdot naftas uzkrājumus tās 
dalībvalsts teritorijā, kura to izveidojusi.
Tā ir vienīgā organizācija vai dienests, 
kurai var uzticēt pilnvaras rīkoties bez 
starpnieka tās dalībvalsts teritorijā, kura 
to izveidojusi, lai iegādātos, uzturētu vai 
pārdotu īpašos uzkrājumus 9. panta 
nozīmē.

2. Centrālās uzkrājumu uzturēšanas 
struktūras galvenais mērķis ir nodrošināt 
un pārbaudīt naftas krājumu, kas veido
drošības rezerves saskaņā ar 3. pantu, 
iegādi, uzturēšanu un pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot attiecībā uz īpašo uzkrājumu 
iegādi vai pārdošanu, katra centrālā 
uzkrājumu uzturēšanas struktūra var 
vienoties ar uzņēmumiem par to, ka tiem 
tiek uzticēti naftas uzkrājumu pārvaldības 
uzdevumi, ar nosacījumu, ka šādu pilnvaru 
deleģēšana attiecas uz naftas uzkrājumiem, 
kuri atrodas tās dalībvalsts teritorijā, kas 
izveidojusi attiecīgo centrālo uzkrājumu 
uzturēšanas struktūru. Šādi deleģētas 
pilnvaras tālāk deleģēt nedrīkst.

Katra centrālā uzkrājumu uzturēšanas 
struktūra var vienoties ar uzņēmumiem par 
to, ka tiem tiek uzticēti naftas uzkrājumu 
pārvaldības uzdevumi, ar nosacījumu, ka 
šādu pilnvaru deleģēšana attiecas uz naftas 
uzkrājumiem, kuri atrodas tās dalībvalsts 
teritorijā, kas izveidojusi attiecīgo centrālo 
uzkrājumu uzturēšanas struktūru. Šādi 
deleģētas pilnvaras tālāk deleģēt nedrīkst.

Or. en



PE420.120v01-00 18/34 AM\768327LV.doc

LV

Grozījums Nr. 45
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neviena centrālā uzkrājumu uzturēšanas 
struktūra nevar iegādāties, izveidot, uzturēt 
vai pārvaldīt drošības rezerves ārpus tās
dalībvalsts teritorijas, kura to izveidojusi, 
ja vien tas netiek darīts saskaņā ar 
līgumisku deleģēšanu dalībvalstij, kuras 
teritorijā šīs rezerves atrodas, vai 
centrālajai uzkrājumu uzturēšanas 
struktūrai, kuru šāda dalībvalsts 
izveidojusi.

3. Neviena dalībvalsts vai centrālā 
uzkrājumu uzturēšanas struktūra nevar 
iegādāties, izveidot, uzturēt vai pārvaldīt 
drošības rezerves ārpus dalībvalsts, kura 
tās izveidojusi, ja vien nav vienošanās ar 
attiecīgo dalībvalsti, kuras teritorijā 
atrodas rezerves, vai tās centrālo
uzkrājumu uzturēšanas struktūru, ka tiek 
nodrošināta piekļuve drošības rezervēm 
un iespēja tās izmantot.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neviena dalībvalsts nevar iegādāties, 
izveidot, uzturēt vai pārvaldīt drošības 
rezerves ārpus savas teritorijas, ja vien tas 
netiek darīts saskaņā ar līgumisku 
deleģēšanu dalībvalstij, kuras teritorijā šīs 
rezerves atrodas, vai centrālajai 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrai, kuru 
šāda dalībvalsts izveidojusi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz sešus mēnešus iepriekš publicēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā piedāvā 
savus pakalpojumus uzņēmumiem.

b) vismaz trīs mēnešus iepriekš publicēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā piedāvā 
savus pakalpojumus uzņēmumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienai vai vairākām citām centrālajām 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrām, kas 
spēj uzturēt šādus uzkrājumus, vai, —

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienai vai vairākām citām centrālajām 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrām, kas spēj 
uzturēt šādus uzkrājumus, vai, —

b) vienai vai vairākām citām centrālajām 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrām, kas spēj 
uzturēt šādus uzkrājumus, ar noteikumu, 
ka ir noslēgts līgums starp attiecīgo 
dalībvalsti un dalībvalstīm, kas ir krājumu 
uzturētājas, vai, —

Or. en
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Pamatojums

Krājumu ģeogrāfiskajai izplatībai ir nozīmīga ietekme uz piegādes drošību dalībvalstīs, kā arī 
uz rīcības ātrumu un efektivitāti pārtraukumu gadījumos. Dalībvalstīm jāsaglabā ietekme uz 
lēmumu pieņemšanu par krājumu izvietošanu.

Grozījums Nr. 50
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts var uzņemties 
neatsaucamas saistības uzturēt naftas 
produktu rezerves, ko izsaka patēriņa dienu 
skaitā, ievērojot šā panta nosacījumus 
(turpmāk tekstā „īpašie uzkrājumi”).

1. Katra dalībvalsts var uzņemties saistības 
uzturēt naftas produktu rezerves, ko izsaka 
patēriņa dienu skaitā, ievērojot šā panta 
nosacījumus (turpmāk tekstā „īpašie 
uzkrājumi”).

Or. en

Pamatojums

Neatsaucamas saistības uzturēt īpašos uzkrājumus varētu atturēt dalībvalstis no īpašo 
uzkrājumu izveides, un ar šādu noteikumu netiek ņemtas vērā iespējamās izmaiņas ārējos 
apstākļos, kas attiecas uz enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 51
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra dalībvalsts, kas nolēmusi uzturēt 
īpašos uzkrājumus, nosūta Komisijai 
paziņojumu, kuru publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kurā 
norāda īpašo uzkrājumu līmeni, ko tā 
neatsaucami uzņemas uzturēt, par katru 
kategoriju un pastāvīgi. Šādi paziņotais 
obligāto rezervju līmenis ir vienīgais 
oficiālais, un to identiskā veidā piemēro 
visām īpašo uzkrājumu kategorijām, ko 

5. Katra dalībvalsts, kas nolēmusi uzturēt 
īpašos uzkrājumus, nosūta Komisijai 
paziņojumu, kuru publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kurā 
norāda īpašo uzkrājumu līmeni, ko tā par 
katru kategoriju uzņemas pastāvīgi
uzturēt, un saistību termiņu. Šādi 
paziņotais obligāto rezervju līmenis ir 
vienīgais oficiālais, un to identiskā veidā 
piemēro visām īpašo uzkrājumu 
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izmanto attiecīgā dalībvalsts. kategorijām, ko izmanto attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Neatsaucamas saistības uzturēt īpašos uzkrājumus varētu atturēt dalībvalstis no īpašo 
uzkrājumu izveides, un ar šādu noteikumu netiek ņemtas vērā iespējamās izmaiņas ārējos 
apstākļos, kas attiecas uz enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 52
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts sagatavo detalizētu 
reģistru, ko pastāvīgi atjaunina, par visiem 
īpašajiem uzkrājumiem, ko uztur tās 
teritorijā. Šajā reģistrā cita starpā iekļauj 
visu informāciju, kas ļauj precīzi
identificēt attiecīgos uzkrājumus.

1. Katra dalībvalsts sagatavo detalizētu 
reģistru, ko pastāvīgi reizi mēnesī 
atjaunina, par visiem īpašajiem 
uzkrājumiem, ko uztur tās teritorijā. Šajā 
reģistrā cita starpā iekļauj informāciju par 
atradni, pārstrādes un uzglabāšanas vietu, 
kur atrodas attiecīgie uzkrājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts Komisijai nosūta reģistra 
kopiju astoņu dienu laikā pēc Komisijas 
dienestu pieprasījuma, kas veikts desmit
gadu laikā, skaitot no dienas, uz kuru 
attiecas pieprasītie dati.

Dalībvalsts Komisijai nosūta reģistra 
kopiju 10 dienu laikā pēc Komisijas 
dienestu pieprasījuma, kas veikts triju gadu 
laikā, skaitot no dienas, uz kuru attiecas 
pieprasītie dati.

Or. de
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Pamatojums

Obligātās rezerves ir krīžu pārvaldības instruments, un par tām nav vajadzīga nepārtraukta 
datu vākšana. Ja Komisija vēlas pārbaudīt prasības par obligātajām rezervēm ievērošanu, 
pietiek ar informāciju par iepriekšējiem trim gadiem. Komisija ir atbildīga par pārbaužu datu 
atjaunināšanu.

Grozījums Nr. 54
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja īpašie uzkrājumi ir sajaukti ar citiem 
naftas uzkrājumiem, dalībvalstis veic 
visus pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nepieļautu sajaukto produktu 
pārvietošanu, izņemot tad, ja tās 
dalībvalsts iestādes, kuras teritorijā 
attiecīgie uzkrājumi atrodas, ir izdevušas 
iepriekšēju rakstisku atļauju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vienīgi attiecībā uz uzkrājumu iegādi 
vai pārdošanu katra dalībvalsts var 
vienoties ar uzņēmējiem un uzticēt tiem to 
īpašo uzkrājumu pārvaldes uzdevumus, 
kuri atrodas valsts teritorijā. Šādi deleģētas 
pilnvaras tālāk deleģēt nedrīkst.

4. Katra dalībvalsts var vienoties ar 
uzņēmējiem un uzticēt tiem to īpašo 
uzkrājumu pārvaldības uzdevumus, kuri 
atrodas valsts teritorijā. Šādi deleģētas 
pilnvaras tālāk deleģēt nedrīkst.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts vai tās centrālā uzkrājumu 
uzturēšanas struktūra to savu īpašo
uzkrājumu pārvaldības uzdevumus, kuri 
atrodas ārpus valsts teritorijas, var uzticēt 
tikai citām dalībvalstīm vai centrālajām 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrām. Šādi 
deleģētas pilnvaras tālāk deleģēt nedrīkst, 
un tās deleģē uz noteiktu laiku.

Dalībvalsts vai tās centrālā uzkrājumu 
uzturēšanas struktūra to savu īpašo 
uzkrājumu pārvaldības uzdevumus, kuri 
atrodas ārpus valsts teritorijas, var uzticēt 
tikai citām dalībvalstīm, centrālajām 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrām vai 
uzņēmumiem, noslēdzot divpusēju 
līgumu. Šādi deleģētas pilnvaras tālāk 
deleģēt nedrīkst, un tās deleģē uz noteiktu 
laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis Komisijai reizi nedēļā
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

1. Dalībvalstis Komisijai reizi mēnesī
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

2. Komisija reizi nedēļā publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

2. Komisija reizi mēnesī publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

3. Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā 
paredzēto reglamentēšanas procedūru 
pieņem 1. un 2. punkta piemērošanas 
kārtību.

3. Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā 
paredzēto reglamentēšanas procedūru 
pieņem 1. un 2. punkta piemērošanas 
kārtību.
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3.a Ja iknedēļas statistikas kopsavilkumu 
sagatavošanas iespēju un efektivitātes 
pilnīga analīze liecina, ka šādi 
kopsavilkumi sniedz izteiktus ieguvumus 
attiecībā uz tirgus pārredzamību un ka 
vēlāk nebūs vajadzīgas būtiskas šo datu 
korekcijas, Komisija saskaņā ar 24. panta 
2. punkta procedūru var pieprasīt 
statistikas kopsavilkumu reizi nedēļā, 
nevis tikai reizi mēnesī.

Or. de

Pamatojums

Pirms šādu priekšlikumu iesniegšanas ir jānovērtē iespējamās sekas. Attiecībā uz statistikas 
kopsavilkumu pieprasīšanu reizi nedēļā, nevis reizi mēnesī, tas nav izdarīts. Tādēļ šādas 
izmaiņas nevajadzētu veikt, kamēr nav zināmi pētījumu rezultāti, kas noteikti jāņem vērā.

Grozījums Nr. 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis Komisijai reizi nedēļā
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

1. Dalībvalstis Komisijai reizi mēnesī
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

Or. en

Pamatojums

Statistikas kopsavilkumu par komerciālajiem uzkrājumiem dalībvalstī sniedzot reizi nedēļā, 
palielināsies administratīvais slogs.
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Grozījums Nr. 59
Arūnas Degutis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis Komisijai reizi nedēļā
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

1. Dalībvalstis Komisijai reizi mēnesī
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

Or. en

Pamatojums

Iknedēļas atskaites var tikai radīt kontroles ilūziju, taču realitātē tās ir ļoti dārgas un rada 
nevajadzīgu birokrātiju. 

Grozījums Nr. 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija reizi nedēļā publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

2. Komisija reizi mēnesī publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

Or. en

Pamatojums

Statistikas kopsavilkumu par komerciālajiem uzkrājumiem dalībvalstī sniedzot reizi nedēļā, 
palielināsies administratīvais slogs.
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Grozījums Nr. 61
Arūnas Degutis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija reizi nedēļā publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

2. Komisija reizi mēnesī publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
līmeņus.

Or. en

Pamatojums

Iknedēļas atskaites var tikai radīt kontroles ilūziju, taču realitātē tās ir ļoti dārgas un rada 
nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījums Nr. 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas dienesti var jebkurā brīdī
nolemt uzsākt dalībvalstīs kontroles 
procedūras attiecībā uz drošības rezervēm 
un īpašajiem uzkrājumiem. Komisijas 
dienesti, gatavojot šādas kontroles, var lūgt 
koordinācijas grupas viedokli.

1. Komisijas dienesti pamatotos aizdomu 
gadījumos var nolemt uzsākt dalībvalstīs 
kontroles procedūras attiecībā uz drošības 
rezervēm un īpašajiem uzkrājumiem. 
Komisijas dienesti, gatavojot šādas 
kontroles, var lūgt koordinācijas grupas 
viedokli.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalsts atbild par uzraudzību, un Komisijai būtu 
jāuzsāk pašas izmeklēšana tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas.
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Grozījums Nr. 63
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto kontroles 
darbību mērķi neietver personas datu 
vākšanu. Personas datus, kurus atrod vai ar 
kuriem saskaras šo kontroļu laikā, nesavāc 
un neņem vērā, bet nejaušas savākšanas 
gadījumā nekavējoties iznīcina.

2. Šā panta 1. punktā minēto kontroles 
darbību mērķi neietver personas datu 
apstrādi. Personas datus, kurus atrod vai ar 
kuriem saskaras šo kontroļu laikā, nesavāc 
un neņem vērā, bet nejaušas savākšanas 
gadījumā nekavējoties iznīcina.

Or. en

Pamatojums

Lai formulējumu pielāgotu datu aizsardzības tiesību aktiem un novērstu pārpratumus, ir 
ieteikts vārdu „vākšanu” aizstāt ar vārdu „apstrādi”.

Grozījums Nr. 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka dati, akti, 
kopsavilkumi un dokumenti, kas attiecas 
uz drošības rezervēm un īpašajām 
rezervēm, tiek glabāti vismaz desmit
gadus.

7. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka dati, akti, 
kopsavilkumi un dokumenti, kas attiecas 
uz drošības rezervēm un īpašajām 
rezervēm, tiek glabāti vismaz trīs gadus.

Or. de

Pamatojums

Obligātās rezerves ir krīžu pārvaldības instruments, un par tām nav vajadzīga nepārtraukta 
datu vākšana. Ja Komisija vēlas pārbaudīt prasības par obligātajām rezervēm ievērošanu, 
pietiek ar informāciju par iepriekšējiem trim gadiem. Komisija ir atbildīga par pārbaužu datu 
atjaunināšanu.
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Grozījums Nr. 65
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai to kompetentās iestādes 
būtisku piegādes traucējumu gadījumā 
varētu nodot apritē visas to drošības 
rezerves un īpašos uzkrājumus vai to daļu 
un vispārēji vai specifiski ierobežot 
patēriņu atkarībā no paredzamo piegāžu 
deficīta, tostarp prioritārā kārtā piešķirot 
naftas produktus konkrētām patērētāju 
kategorijām.

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai to kompetentās iestādes 
būtisku piegādes traucējumu gadījumā 
varētu nodot apritē visas to drošības 
rezerves un īpašos uzkrājumus vai to daļu
vispirms vietējam patēriņam un, ja 
dalībvalsts vēlas, tad arī patēriņam citās 
valstīs un vispārēji vai specifiski ierobežot 
patēriņu atkarībā no paredzamo piegāžu 
deficīta, tostarp prioritārā kārtā piešķirot 
naftas produktus konkrētām patērētāju 
kategorijām.

Or. en

Pamatojums

Lai arī dalībvalstis konfederatīvi ievēro solidaritātes principu enerģētikā, nevienu no tām 
nekādā gadījumā nevajadzētu spiest bez iepriekšējas pilnīgas piekrišanas atteikties no saviem 
naftas resursiem, it īpaši pamatojoties uz neievēlētas struktūras lēmumu.

Grozījums Nr. 66
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
katra attiecīgā dalībvalsts var izmantot 
savas drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus, lai izpildītu starptautiskās 
saistības, kas izriet no šāda lēmuma. Šādā 
gadījumā dalībvalsts nekavējoties informē 
Komisiju, kura var sasaukt koordinācijas 
grupu vai apspriesties ar tās locekļiem 
elektroniskā veidā, lai novērtētu ietekmi, 

3. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
katrai attiecīgajai dalībvalstij ir iespēja 
izmantot savas drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus, lai izpildītu starptautiskās 
saistības, kas izriet no šāda lēmuma. Šādā 
gadījumā dalībvalsts nekavējoties informē 
Komisiju, kura var sasaukt koordinācijas 
grupu vai apspriesties ar tās locekļiem 
elektroniskā veidā, lai novērtētu ietekmi, 
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ko rada nodošana apritē. ko rada nodošana apritē.

Or. en

Pamatojums

Lai arī dalībvalstis konfederatīvi ievēro solidaritātes principu enerģētikā, nevienu no tām 
nekādā gadījumā nevajadzētu spiest bez iepriekšējas pilnīgas piekrišanas atteikties no saviem 
naftas resursiem, it īpaši pamatojoties uz neievēlētas struktūras lēmumu.

Grozījums Nr. 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju. 
Komisija nosaka, vai pastāv būtiski 
piegādes traucējumi.

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju un
nosaka, vai pastāv būtiski piegādes 
traucējumi.

Or. de

Pamatojums

Ja situāciju pārbauda Komisija, rodas jautājums par koordinācijas grupas pastāvēšanas 
jēgu. Komisija vada grupu, tādēļ grupai ir jāpārbauda situācija un jāsniedz vērtējums.

Grozījums Nr. 68
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatēti būtiski piegādes 
traucējumi, Komisija var atļaut pilnībā vai 
daļēji nodot apritē daudzumus, ko šim 

Ja tiek konstatēti būtiski piegādes 
traucējumi, Komisija atļauj pilnībā vai 
daļēji nodot apritē daudzumus, ko šim 
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nolūkam ierosinājušas attiecīgās 
dalībvalstis.

nolūkam ierosinājušas attiecīgās 
dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā mehānismi, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz ārkārtas situācijām, kuras rodas 
piegādes pārtraukumu rezultātā, un kas ļauj saglabāt dalībvalstu ietekmi uz krīzes apstākļos 
īstenojamiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 69
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašas steidzamības gadījumā vai lai 
apmierinātu nelielas vietējās vajadzības, 
dalībvalstis var izmantot drošības rezerves 
pirms koordinācijas grupas sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā mehānismi, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz ārkārtas situācijām, kuras rodas 
piegādes pārtraukumu rezultātā, un kas ļauj saglabāt dalībvalstu ietekmi uz krīzes apstākļos 
īstenojamiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 70
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
Komisijai ir tiesības likt dalībvalstīm 
nodot apritē visas to drošības rezerves un 
īpašos uzkrājumus vai šo rezervju un 
uzkrājumu daļu. Šīs tiesības var īstenot 

svītrots
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tikai pēc koordinācijas grupas sanāksmes, 
kuras darba kārtībā iekļauts šis 
jautājums.

Or. en

Pamatojums

Lai arī dalībvalstis konfederatīvi ievēro solidaritātes principu enerģētikā, nevienu no tām 
nekādā gadījumā nevajadzētu spiest bez iepriekšējas pilnīgas piekrišanas atteikties no saviem 
naftas resursiem, it īpaši pamatojoties uz neievēlētas struktūras lēmumu.

Grozījums Nr. 71
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
Komisijai ir tiesības likt dalībvalstīm nodot 
apritē visas to drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus vai šo rezervju un uzkrājumu 
daļu. Šīs tiesības var īstenot tikai pēc 
koordinācijas grupas sanāksmes, kuras 
darba kārtībā iekļauts šis jautājums.

5. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
Komisijai ir tiesības pieprasīt dalībvalstīm 
nodot apritē visas to drošības rezerves un 
īpašos uzkrājumus vai šo rezervju un 
uzkrājumu daļu, ja ir saņemta piekrišana 
no attiecīgās dalībvalsts. Šīs tiesības var 
īstenot tikai pēc koordinācijas grupas 
sanāksmes, kuras darba kārtībā iekļauts šis 
jautājums.

Or. en

Pamatojums

Lai arī dalībvalstis konfederatīvi ievēro solidaritātes principu enerģētikā, nevienu no tām 
nekādā gadījumā nevajadzētu spiest bez iepriekšējas pilnīgas piekrišanas atteikties no saviem 
naftas resursiem, it īpaši pamatojoties uz neievēlētas struktūras lēmumu.
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Grozījums Nr. 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
Komisijai ir tiesības likt dalībvalstīm nodot 
apritē visas to drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus vai šo rezervju un uzkrājumu 
daļu. Šīs tiesības var īstenot tikai pēc 
koordinācijas grupas sanāksmes, kuras 
darba kārtībā iekļauts šis jautājums.

5. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
Komisijai ir tiesības likt dalībvalstīm nodot 
apritē visas to drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus vai šo rezervju un uzkrājumu 
daļu. Šīs tiesības var īstenot tikai pēc 
koordinācijas grupas sanāksmes, kuras 
darba kārtībā iekļauts šis jautājums, un pēc 
lēmuma, ko pieņēmis vajadzīgais 
vairākums.

Or. de

Pamatojums

Ja situāciju pārbauda Komisija, rodas jautājums par koordinācijas grupas pastāvēšanas 
jēgu. Komisija atbild par grupu, kurai jāpārbauda situācija un jādod novērtējums.

Grozījums Nr. 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija veiks novērtējumu par tās 
piemērošanu un izskatīs iespēju noteikt 
visām dalībvalstīm īpašo uzkrājumu 
obligāto minimālo līmeni.

Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija veic novērtējumu par tās 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Priekšroka dodama vispārīgai pārskatīšanas klauzulai, nevis tādai klauzulai, kurā jau 
iepriekš noteikti pārskatīšanas rezultāti.
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Grozījums Nr. 74
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem tādus normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 20XX. gada 31. decembrim. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto tiesību aktu noteikumus un minēto 
aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis pieņem tādus normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 20XX. gada 31. decembrim, izņemot 
tās dalībvalstis, uz kurām attiecas pārejas 
laiks naftas vai naftas produktu rezervju 
izveidošanai saskaņā ar līgumu par 
pievienošanos Eiropas Savienībai un 
kurām īstenošanas termiņš ir tad, kad 
beidzas pārejas laiks. Dalībvalstis tūlīt 
dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu 
noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. ro

Grozījums Nr. 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot savus uzkrājumus, dalībvalstis 
par 10 % samazina uzkrājumu daudzumus, 
kas aprēķināti saskaņā ar iepriekš minēto. 
Šo samazinājumu piemēro visiem 
daudzumiem, kas ņemti vērā konkrētajā 
aprēķinā.

Aprēķinot savus uzkrājumus, dalībvalstis 
par 5 % samazina uzkrājumu daudzumus, 
kas aprēķināti saskaņā ar iepriekš minēto. 
Šo samazinājumu piemēro visiem 
daudzumiem, kas ņemti vērā konkrētajā 
aprēķinā.

Or. en

Pamatojums

Naftas produktu uzglabāšanas iekārtu tehniskās īpašības ļauj samazināt naftas zudumus līdz 
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2 %. Uzglabāšanas rezultātā radies jēlnaftas zudums, kas ir lielāks nekā minimālais zudums 
naftas produktu pārvietošanā, rada lielākas uzglabāšanas izmaksas.
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