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Amendement 20
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het beginsel van energiesolidariteit dient in acht te worden genomen op confederale basis. 
Een lidstaat mag er evenwel in geen geval toe gedwongen worden zijn aardolievoorraden op 
te geven zonder zijn voorafgaande volledige toestemming, zeker niet op grond van een besluit 
van een niet gekozen orgaan. 

Amendement 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De toenemende concentratie van de 
productie, de daling van de olievoorraden 
en de stijging van het mondiale verbruik 
van olieproducten vergroten het risico van 
moeilijkheden met de bevoorrading.

(2) De toenemende concentratie van de 
productie, de daling van de conventionele 
olievoorraden en de stijging van het 
mondiale verbruik van olieproducten 
vergroten het risico van verstoringen in de 
bevoorrading.

Or. de

Motivering

In 2007 en 2008 is een lichte daling van de conventionele aardolievoorraden geconstateerd. 
Ook 2009 zal naar verwachting een daling te zien geven, als gevolg van de val van de prijs 
van ruwe olie. Het concept "voorraden" is dynamisch en hangt onder andere af van de 
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aardolieprijs. Niet-conventionele voorraden worden daarentegen pas nu langzaam 
aangesproken. "Verstoring in de bevoorrading" is de correcte vakuitdrukking.

Amendement 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2a) De aardoliebevoorrading schept niet 
alleen een gunstig investeringsklimaat 
voor de exploratie en exploitatie van 
aardoliereserves binnen en buiten de 
Europese Unie, die voor de continuïteit 
van de aardolievoorziening op lange 
termijn van essentieel belang is, maar 
vormt tevens een beproefde mogelijkheid 
om verstoringen in de leveringen op korte 
termijn te compenseren.

Or. de

Motivering

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 1) de continuïteit van de voorziening op 
lange termijn, en 2) het overbruggen van verstoringen in de leveringen op korte termijn. De 
onderhavige richtlijn heeft alleen betrekking op het laatste geval.

Amendement 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een eigen olieproductie kan op zich 
bijdragen aan de voorzieningszekerheid en 
zou dus kunnen rechtvaardigen dat de 
olieproducerende lidstaten lagere 
voorraden aanhouden dan de andere 
lidstaten. Dit mag echter niet leiden tot een 

(6) Een eigen olieproductie kan op zich 
bijdragen aan de voorzieningszekerheid en 
zou dus kunnen rechtvaardigen dat de 
olieproducerende lidstaten lagere 
voorraden aanhouden dan de andere 
lidstaten. Dit mag echter niet leiden tot een 
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substantiële verandering van de 
opslagverplichtingen ten opzichte van die 
welke voortvloeien uit Richtlijn 
2006/67/EG. Daaruit volgt dat de 
opslagverplichting van sommige lidstaten 
op basis van het binnenlands verbruik van 
aardolie zou moeten worden vastgesteld, 
en niet op basis van de invoer.

substantiële verandering van de 
opslagverplichtingen ten opzichte van die 
welke voortvloeien uit Richtlijn 
2006/67/EG. Daaruit volgt dat de 
opslagverplichting van de lidstaten op basis 
van het binnenlands verbruik van aardolie 
zou moeten worden vastgesteld, en niet op 
basis van de invoer.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet voor alle lidstaten evenzeer gelden.

Amendement 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Volgens de conclusies van het 
Voorzitterschap van de Europese Raad te 
Brussel van 8 en 9 maart 2007 is de 
invoering door de Gemeenschap van een 
geïntegreerd energiebeleid, waarbij 
initiatieven op Europees en op nationaal 
niveau met elkaar gecombineerd worden, 
crucialer en dringender dan ooit tevoren. 
Daarom is het essentieel de in de 
verschillende lidstaten toegepaste 
voorradenmechanismen op elkaar af te 
stemmen.

(7) Volgens de conclusies van het 
Voorzitterschap van de Europese Raad te 
Brussel van 8 en 9 maart 2007 is de 
invoering door de Gemeenschap van een 
geïntegreerd energiebeleid, waarbij 
initiatieven op Europees en op nationaal 
niveau met elkaar gecombineerd worden, 
crucialer en dringender dan ooit tevoren. 
Daarom is het essentieel de wederzijdse 
compatibiliteit tussen de in de 
verschillende lidstaten toegepaste, diverse
voorradenmechanismen te garanderen.

Or. de

Motivering

De EU-wetgeving dient in de eerste plaats gericht te zijn op het waarborgen van de 
compatibiliteit, niet op volledige uniformisering. Het is nog altijd zo dat Europa één moet 
worden gemaakt in zijn veelvuldigheid!
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Amendement 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De beschikbaarheid van de 
olievoorraden en de veiligstelling van de 
energielevering vormen essentiële 
elementen van de openbare veiligheid van 
de lidstaten en de Gemeenschap. Door het 
bestaan van centrale instanties of –
diensten voor de voorraadvorming in de 
Gemeenschap kan de verwezenlijking van 
deze doelstellingen naderbij komen. Om 
de verschillende betrokken lidstaten in 
staat te stellen hun nationale wetgeving zo 
goed mogelijk te gebruiken om de status 
van hun centrale entiteit voor de 
voorraadvorming vast te stellen, terwijl de 
financiële lasten van deze 
opslagactiviteiten voor de eindverbruikers 
worden verminderd, is, in een context 
waarin de olievoorraden op elke 
willekeurige plaats in de Gemeenschap en 
door elke daartoe ingestelde centrale 
instantie of dienst kunnen worden 
aangehouden, het verbod op 
winstoogmerk voldoende.

(8) De beschikbaarheid van de 
olievoorraden en de veiligstelling van de 
energielevering vormen essentiële 
elementen van de openbare veiligheid van
de lidstaten en de Gemeenschap.

Or. de

Motivering

Het is niet de taak van de Gemeenschap een bepaalde methode te bevoordelen, en zeker niet 
een centralisme dat in strijd zou zijn met het grondbeginsel van subsidiariteit. Het is nog 
altijd zo dat Europa één moet worden gemaakt in zijn veelvuldigheid!
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Amendement 26
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De beschikbaarheid van de 
olievoorraden en de veiligstelling van de 
energielevering vormen essentiële 
elementen van de openbare veiligheid van 
de lidstaten en de Gemeenschap. Door het 
bestaan van centrale instanties of –diensten 
voor de voorraadvorming in de 
Gemeenschap kan de verwezenlijking van 
deze doelstellingen naderbij komen. Om de 
verschillende betrokken lidstaten in staat te 
stellen hun nationale wetgeving zo goed 
mogelijk te gebruiken om de status van hun 
centrale entiteit voor de voorraadvorming 
vast te stellen, terwijl de financiële lasten 
van deze opslagactiviteiten voor de 
eindverbruikers worden verminderd, is, in 
een context waarin de olievoorraden op 
elke willekeurige plaats in de 
Gemeenschap en door elke daartoe 
ingestelde centrale instantie of dienst 
kunnen worden aangehouden, het verbod 
op winstoogmerk voldoende.

(8) De beschikbaarheid van de 
olievoorraden en de veiligstelling van de 
energielevering vormen essentiële 
elementen van de openbare veiligheid van 
de lidstaten en de Gemeenschap. Door het 
bestaan van centrale instanties of –diensten 
voor de voorraadvorming in de 
Gemeenschap kan de verwezenlijking van 
deze doelstellingen naderbij komen. Om de 
verschillende betrokken lidstaten in staat te 
stellen hun nationale wetgeving zo goed 
mogelijk te gebruiken om de status van hun 
centrale entiteit voor de voorraadvorming 
en de voorwaarden voor het overdragen 
van de voorraadvorming aan andere 
lidstaten of andere entiteiten voor de 
voorraadvorming vast te stellen, terwijl de 
financiële lasten van deze 
opslagactiviteiten voor de eindverbruikers 
worden verminderd, is, in een context 
waarin de olievoorraden op elke 
willekeurige plaats in de Gemeenschap en 
door elke daartoe ingestelde centrale 
instantie of dienst kunnen worden 
aangehouden, het verbod op winstoogmerk 
voldoende.

Or. en

Motivering

De geografische verdeling van de voorraden heeft een aanzienlijke impact op de zekerheid 
van de leveringen aan de lidstaten, zowel als de snelheid en de doeltreffendheid van de acties 
die worden ondernomen in geval van onderbreking van de aanvoer. De lidstaten moeten 
inspraak blijven hebben in de besluitvorming over de toewijzing van deze voorraden.
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Amendement 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gelet op de doelstellingen van de 
communautaire wetgeving inzake 
olievoorraden, in combinatie met de 
eventuele zorgen om de veiligheid van 
sommige lidstaten, en de wens om de 
solidariteitsmechanismen tussen de 
lidstaten strikter en transparanter te 
maken, moet het werkterrein van de 
centrale entiteiten die rechtstreeks 
handelen, worden beperkt tot het 
nationale grondgebied.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft geen enkele reden om de mogelijkheden van flexibilisering van de 
bevoorradingsverplichting te beperken, en daarbij tegelijkertijd opnieuw "centrale entiteiten" 
te bevorderen.

Amendement 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gezien de behoeften in verband met 
de invoering van noodbeleid, het op elkaar 
afstemmen van de nationale 
voorraadmechanismen en de noodzaak van 
een betere zichtbaarheid van de 
voorraadniveaus, met name bij een crisis, 
moeten de lidstaten en de Gemeenschap
over de middelen voor een strengere 
controle op deze voorraden beschikken.

(12) Gezien de behoeften in verband met 
de invoering van noodbeleid, het 
garanderen van de compatibiliteit tussen
de nationale voorraadmechanismen en de
noodzaak van een betere zichtbaarheid van 
de voorraadniveaus, met name bij een 
crisis, moeten de lidstaten over de 
middelen voor een strengere controle op 
deze voorraden beschikken.
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Or. de

Motivering

Er dient opnieuw duidelijk te worden gesteld dat het hier niet gaat om uniformisering, maar 
om het waarborgen van de compatibiliteit. Voorts is het uitoefenen van controle geen taak 
van de Gemeenschap, maar valt dit veeleer onder de bevoegdheden van de lidstaten.

Amendement 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wanneer een groot deel van de 
voorraden in handen is van de lidstaten of 
van door de verschillende nationale 
autoriteiten ingestelde centrale entiteiten, 
kan het controle- en transparantieniveau, 
althans voor dat gedeelte van de 
voorraden, worden verbeterd.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De Gemeenschap mag zich in een richtlijn niet bemoeien met de wijze waarop de lidstaten 
hun verplichtingen het liefst wensen om te zetten. Deze overweging gaat juist in die richting 
en dient dan ook te worden geschrapt, ook al omdat er niet de nodige empirische grondslag 
voor bestaat.

Amendement 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om bij te dragen aan de verhoging 
van de voorzieningszekerheid in de 

(14) Om bij te dragen aan de verhoging 
van de voorzieningszekerheid in de 
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Gemeenschap moeten de door de lidstaten 
of de centrale entiteiten in eigendom 
verworven voorraden, de zogenoemde 
"speciale voorraden", die zijn ingesteld 
na een besluit van de lidstaten, voldoen 
aan de daadwerkelijke behoeften bij een 
crisis. Deze voorraden moeten bovendien 
een eigen juridische status hebben die 
waarborgt dat zij bij een crisis absoluut 
beschikbaar zijn. De betrokken lidstaten 
moeten dan ook de nodige maatregelen 
nemen om de voorraden in kwestie 
onvoorwaardelijk te vrijwaren tegen alle 
executoriale maatregelen.

Gemeenschap moeten de in 
overeenstemming met deze richtlijn 
aangelegde voorraden op zijn minst het 
verbruik voor de voorgeschreven periode 
kunnen dekken. Deze voorraden moeten 
bovendien een eigen juridische status 
hebben die waarborgt dat zij bij een crisis 
absoluut beschikbaar zijn. De betrokken 
lidstaten moeten dan ook de nodige 
maatregelen nemen om de voorraden in 
kwestie onvoorwaardelijk te vrijwaren 
tegen alle executoriale maatregelen.

Or. de

Motivering

De werkelijke behoeften in geval van crisis kunnen pas ex post worden bepaald, en niet ex 
ante, omdat zij verschillen van geval tot geval, en vooral omdat zij afhankelijk zijn van de 
duur van de crisis. Doorslaggevend is veeleer dat de voorgeschreven voorraden ook werkelijk 
beschikbaar zijn. Deze hoeveelheden zijn toereikend om alle denkbare, niet door politieke 
motieven ingegeven verstoringen in de bevoorrading het hoofd te bieden. In geval van door 
politieke motieven ingegeven, langer dan 90 dagen durende verstoring, zal de mondiale 
crisissituatie toch andere maatregelen vergen.

Amendement 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De frequentie van de overzichten van 
de voorraden en de termijn waarbinnen
deze moeten worden verstrekt, zoals 
vastgesteld in Richtlijn 2006/67/EG, lopen 
achter bij verschillende 
olievoorraadsystemen in andere delen van 
de wereld. In een resolutie over de macro-
economische gevolgen van de 
energieprijsstijging heeft het Europees 
Parlement zich voorstander verklaard van 

(18) De frequentie van de overzichten van 
de voorraden en de termijn waarbinnen 
deze moeten worden verstrekt, zoals 
vastgesteld in Richtlijn 2006/67/EG, lopen 
achter bij verschillende 
olievoorraadsystemen in andere delen van 
de wereld. In een resolutie over de macro-
economische gevolgen van de 
energieprijsstijging heeft het Europees 
Parlement zich voorstander verklaard van 
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de vaststelling van een hogere frequentie 
van de bekendmaking.

de vaststelling van een hogere frequentie 
van de bekendmaking. Er dient evenwel te 
worden gegarandeerd dat de gegevens dan 
ook accuraat zijn en niet weken- en 
maandenlang moeten worden 
gecorrigeerd, zoals dat thans vaak genoeg 
ook nog in de Europese Unie het geval is.

Or. de

Motivering

De ervaringen in andere landen hebben tevens aangetoond dat de juistheid van de gegevens 
belangrijker is dan de wekelijkse publicatie ervan. Het accent dient dan ook op dat aspect te 
worden gelegd.

Amendement 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten wekelijks worden verstrekt.

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten wekelijks worden verstrekt, 
voor zover kan worden gegarandeerd dat 
achteraf slechts minimale correcties 
noodzakelijk zullen zijn.

Or. de

Motivering

De ervaringen in andere landen hebben tevens aangetoond dat de juistheid van de gegevens 
belangrijker is dan de wekelijkse publicatie ervan. Het accent dient dan ook op dat aspect te 
worden gelegd.
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Amendement 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten wekelijks worden verstrekt.

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten maandelijks worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Een wekelijks statistisch overzicht van de omvang van de handelsvoorraden op het nationale 
grondgebied van de lidstaten zal de administratieve last vergroten.

Amendement 34
Arūnas Degutis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten wekelijks worden verstrekt.

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten maandelijks worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Wekelijkse verslagen kunnen alleen maar een illusie van controle verschaffen. In 
werkelijkheid vormen zij een zeer dure en onnodige bureaucratische maatregel.
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Amendement 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In de aan de Commissie verstrekte 
overzichten kunnen afwijkingen of 
vergissingen voorkomen. De door de 
diensten van de Commissie aangestelde of 
gemachtigde personen moeten dus de 
voorraden en documenten waarop de 
autoriteiten van de lidstaten zich beroepen, 
kunnen verifiëren.

(23) In de aan de Commissie verstrekte 
overzichten kunnen afwijkingen of 
vergissingen voorkomen. Bij gegronde 
vermoedens moeten, naast de voor de 
controles bevoegde entiteiten van de 
lidstaten, de door de diensten van de 
Commissie aangestelde of gemachtigde 
personen dus de voorraden en documenten 
waarop de autoriteiten van de lidstaten zich 
beroepen, eveneens kunnen verifiëren.

Or. de

Motivering

Voor het toezicht op de naleving van de nationale wetgeving zijn primair de lidstaten 
bevoegd. De Commissie mag dan ook alleen bij gegronde vermoedens de mogelijkheid 
hebben zelf een onderzoek in te stellen.

Amendement 36
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de lidstaten is 
geregeld in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 

(25) De bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de lidstaten is 
geregeld in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
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gegevens, en de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
Commissie valt onder Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2000 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. Deze 
besluiten schrijven met name voor dat de 
verwerking van persoonsgegevens wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
dat persoonsgegevens die per ongeluk zijn 
verzameld, onmiddellijk worden gewist.

gegevens, en de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
Commissie valt onder Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2000 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. De 
bepalingen van deze richtlijn doen geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EG) nr. 
45/2001.

Or. en

Motivering

Sommige experts (met inbegrip van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming) 
bevelen aan dat in de overweging duidelijk wordt gesteld dat de bepalingen van de richtlijn 
geen afbreuk doen aan de vermelde wetgeving. De laatste zin is in feite overbodig, omdat het 
een algemeen beginsel is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan 
noodzakelijk voor het bereiken van het doel waarvoor zij werden verzameld of verder worden 
verwerkt.

Amendement 37
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading": grote en onvoorziene daling 
van de bevoorrading met ruwe aardolie of 
aardolieproducten van de Gemeenschap of 
een lidstaat als gevolg waarvan al dan niet 
een internationaal besluit tot het in omloop 
brengen van voorraden is genomen;

g) "belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading": grote en onvoorziene 
daling, met ten minste 30% ten opzichte 
van het gemiddelde van het vorige jaar,
van de bevoorrading met ruwe aardolie of 
aardolieproducten van de Gemeenschap of 
een lidstaat als gevolg waarvan al dan niet 
een internationaal besluit tot het in omloop 
brengen van voorraden is genomen;
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Or. ro

Motivering

De in dit artikel gegeven definitie is vrij vaag. Er dient een duidelijker indicator te worden 
verschaft die rekening houdt met zowel de bevoorradingssituatie op communautair niveau als 
de specifieke situatie in elke lidstaat.

Amendement 38
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen alle passende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen aan om te waarborgen dat 
uiterlijk 31 december 20XX op het 
grondgebied van de Gemeenschap ten 
gunste van henzelf permanent een totale 
olievoorraad in stand wordt gehouden die 
ten minste gelijk is aan de grootste van de 
twee volgende hoeveelheden: negentig 
dagen netto-invoer of zeventig dagen
verbruik.

1. De lidstaten nemen alle passende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen aan om te waarborgen dat 
uiterlijk 31 december 20XX op het 
grondgebied van de Gemeenschap ten 
gunste van henzelf permanent een totale 
olievoorraad in stand wordt gehouden die 
ten minste gelijk is aan de grootste van de 
twee volgende hoeveelheden: tachtig 
dagen netto-invoer of zestig dagen
verbruik.

Or. ro

Motivering

Indien de regel van de "zeventig dagen" wordt toegepast op landen die ruwe aardolie 
produceren, zullen de huidige voorraden er stijgen van 67,5 dagen verbruik tot 77,78 dagen 
verbruik. Een dergelijke stijging van de voorraden zal de kosten aanzienlijk doen stijgen.
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Amendement 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de op hun 
nationale grondgebied opgeslagen 
veiligheidsvoorraden en speciale voorraden 
als bedoeld in artikel 9 permanent 
toegankelijk en beschikbaar zijn. Zij stellen 
regels vast voor de identificatie en 
inventarisatie van, alsmede het toezicht op 
deze voorraden, zodanig dat deze 
voorraden te allen tijde kunnen worden 
gecontroleerd. Voor veiligheidsvoorraden 
en speciale voorraden die deel uitmaken 
van door marktdeelnemers aangehouden 
voorraden of hiermee zijn vermengd, moet 
een aparte boekhouding worden gevoerd.

1. De lidstaten waarborgen dat de op hun 
nationale grondgebied opgeslagen 
veiligheidsvoorraden en speciale voorraden 
als bedoeld in artikel 9 permanent 
toegankelijk en beschikbaar zijn. Zij stellen 
regels vast voor de identificatie en 
inventarisatie van, alsmede het toezicht op 
deze voorraden, zodanig dat deze 
voorraden te allen tijde kunnen worden 
gecontroleerd. Deze regels worden 
vastgesteld met voorafgaande instemming 
van de Commissie. For emergency stocks 
and dedicated stocks that form part of or 
are commingled with, stocks held by
economic operators, separate accounts 
must be kept.

Or. en

Motivering

Voorafgaande overeenstemming over de regels inzake inventarisatie zal leiden tot onderlinge 
afstemming van de door de diverse lidstaten gebruikte methoden, wat de controle achteraf zal 
vergemakkelijken.

Amendement 40
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat houdt een gedetailleerd en 
voortdurend geactualiseerd register bij van 
alle voor deze lidstaat opgeslagen 
veiligheidsvoorraden, niet zijnde speciale 
voorraden in de zin van artikel 9. In dit 

1. Elke lidstaat houdt op maandbasis een 
gedetailleerd en voortdurend geactualiseerd 
register bij van alle voor deze lidstaat 
opgeslagen veiligheidsvoorraden, niet 
zijnde speciale voorraden in de zin van 
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register staat met name alle informatie 
waarmee kan worden bepaald wat de 
exacte locatie van de desbetreffende 
voorraden is, om welke hoeveelheden het 
gaat, wie de eigenaar is en wat de exacte 
aard ervan is onder verwijzing naar de 
categorieën die zijn vastgesteld in bijlage C 
onder punt 3.1, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. ****** van het Europees Parlement en 
de Raad van *********** betreffende 
energiestatistieken.

artikel 9. In dit register staat met name 
informatie over de installatie voor 
aanvoer, raffinage of opslag waar de 
desbetreffende voorraden zich bevinden en 
wordt vermeld om welke hoeveelheden het 
gaat, wie de eigenaar is en wat de exacte 
aard ervan is onder verwijzing naar de 
categorieën die zijn vastgesteld in bijlage C 
onder punt 3.1, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. ****** van het Europees Parlement en 
de Raad van *********** betreffende 
energiestatistieken.

Or. en

Motivering

De door de lidstaten opgedane ervaring toont aan dat maandelijkse rapportage en lokalisatie 
op het niveau van de installatie volstaan voor de verwezenlijking van de controle- en 
transparantiedoeleinden.

Amendement 41
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen dertig dagen na afloop 
van elk kalenderjaar een kopie van het 
register met de aanwezige voorraden op de 
laatste dag van het kalenderjaar waarop de 
overzichten betrekking hebben.

De betrokken lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen vijfenveertig dagen na 
afloop van elk kalenderjaar een kopie van 
het register met de aanwezige voorraden op 
de laatste dag van het kalenderjaar waarop 
de overzichten betrekking hebben.

Or. en

Motivering

De in het register opgenomen gegevens zijn uit strategisch oogpunt gevoelig, en mogen dan 
ook alleen onder strikt toezicht beschikbaar worden gesteld aan de entiteit die de gevoelige 
informatie ontvangt.
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Amendement 42
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie garandeert de 
vertrouwelijkheid van de in het register 
opgenomen individuele gegevens.

Or. en

Motivering

De in het register opgenomen gegevens zijn uit strategisch oogpunt gevoelig, en mogen dan 
ook alleen onder strikt toezicht beschikbaar worden gesteld aan de entiteit die de gevoelige 
informatie ontvangt

Amendement 43
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De centrale entiteit voor de 
voorraadvorming heeft als voornaamste 
doel olievoorraden te kopen, in stand te 
houden en te verkopen op het nationale 
grondgebied van de lidstaat die de entiteit 
instelt. Het is de enige instelling of dienst 
die de bevoegdheid kan krijgen om op het 
nationale grondgebied van de lidstaat die 
de entiteit instelt rechtstreeks te handelen 
met het oog op het kopen, in stand houden 
en verkopen van speciale voorraden in de 
zin van artikel 9.

2. De centrale entiteit voor de 
voorraadvorming heeft als voornaamste 
doel te zorgen voor en toezicht te houden 
op de aankoop, de instandhouding en de 
verkoop van olievoorraden die 
veiligheidsvoorraden vormen in de zin van 
artikel 3.

Or. en
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Amendement 44
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve voor wat betreft koop en verkoop 
van speciale voorraden kan elke centrale 
entiteit voor de voorraadvorming met 
marktdeelnemers overeenkomen dat de 
werkzaamheden betreffende het beheer van 
de olievoorraden aan hen wordt 
overgedragen, mits deze overdracht 
betrekking heeft op olievoorraden op het 
grondgebied van de lidstaat die de 
desbetreffende centrale entiteit voor de 
voorraadvorming heeft ingesteld. Een 
dergelijke overdracht mag niet verder 
worden overgedragen.

Elke centrale entiteit voor de 
voorraadvorming kan met 
marktdeelnemers overeenkomen dat de 
werkzaamheden betreffende het beheer van 
de olievoorraden aan hen wordt 
overgedragen, mits deze overdracht 
betrekking heeft op olievoorraden op het 
grondgebied van de lidstaat die de 
desbetreffende centrale entiteit voor de 
voorraadvorming heeft ingesteld. Een 
dergelijke overdracht mag niet verder 
worden overgedragen.

Or. en

Amendement 45
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een centrale entiteit voor de 
voorraadvorming mag geen 
veiligheidsvoorraden kopen, aanleggen, in 
stand houden of beheren buiten het 
nationale grondgebied van de lidstaat die 
de entiteit heeft ingesteld, tenzij via een 
overeenkomst van overdracht aan de 
lidstaat op wiens grondgebied de voorraden 
zich bevinden of aan de door deze lidstaat 
ingestelde centrale entiteit voor de 
voorraadvorming.

3. Een lidstaat of een centrale entiteit voor 
de voorraadvorming mag geen 
veiligheidsvoorraden kopen, aanleggen, in 
stand houden of beheren buiten het 
nationale grondgebied van de lidstaat die 
de entiteit heeft ingesteld, tenzij een 
overeenkomst met de lidstaat op wiens 
grondgebied de voorraden zich bevinden of 
met de centrale entiteit voor de 
voorraadvorming die is ingesteld door 
deze lidstaat, de toegankelijkheid en de 
beschikbaarheid van de 
veiligheidsvoorraden garandeert.
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Or. en

Amendement 46
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat mag geen 
veiligheidsvoorraden kopen, aanleggen, in 
stand houden of beheren buiten zijn 
nationale grondgebied, tenzij via een 
overeenkomst van overdracht aan de 
lidstaat op wiens grondgebied de 
voorraden zich bevinden of aan de door 
deze lidstaat ingestelde centrale entiteit 
voor de voorraadvorming.

Schrappen.

Or. en

Amendement 47
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tenminste zes maanden vooraf openbaar 
te maken op welke voorwaarden de entiteit 
zijn diensten aan de marktdeelnemers 
aanbiedt.

b) tenminste drie maanden vooraf 
openbaar te maken op welke voorwaarden 
de entiteit zijn diensten aan de 
marktdeelnemers aanbiedt.

Or. ro
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Amendement 48
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan een of meer andere centrale 
entiteiten voor de voorraadvorming die in 
staat zijn om dergelijke voorraden in 
stand te houden, of

Schrappen.

Or. ro

Amendement 49
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan een of meer andere centrale 
entiteiten voor de voorraadvorming die in 
staat zijn om dergelijke voorraden in stand 
te houden, of

b) aan een of meer andere centrale 
entiteiten voor de voorraadvorming die in 
staat zijn om dergelijke voorraden in stand 
te houden, op voorwaarde dat een 
overeenkomst is gesloten tussen de 
betrokken lidstaat en de lidstaten die de 
voorraden zullen opslaan, of

Or. en

Motivering

De geografische verdeling van de voorraden heeft een aanzienlijke impact op de zekerheid 
van de leveringen aan de lidstaten, zowel als de snelheid en de doeltreffendheid van de acties 
die worden ondernomen in geval van onderbreking van de aanvoer. De lidstaten moeten 
inspraak blijven hebben in de besluitvorming over de toewijzing van deze voorraden.
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Amendement 50
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat kan zich onherroepelijk
verbinden om een, in aantal 
verbruiksdagen vastgestelde, minimum 
olievoorraad in stand te houden met 
inachtneming van het bepaalde in dit 
artikel (hierna "speciale voorraden").

1. Elke lidstaat kan zich verbinden om een, 
in aantal verbruiksdagen vastgestelde, 
minimum olievoorraad in stand te houden 
met inachtneming van het bepaalde in dit 
artikel (hierna "speciale voorraden").

Or. en

Motivering

De onherroepelijke verbintenis om speciale voorraden in stand te houden kan lidstaten ervan 
doen afzien speciale voorraden aan te leggen en houdt geen rekening met mogelijke 
wijzigingen in de externe omstandigheden die eigen zijn aan de energiemarkten.

Amendement 51
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat die besloten heeft speciale 
voorraden in opslag te houden, stuurt de 
Commissie hiervan een kennisgeving die in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
wordt gepubliceerd onder vermelding van 
het niveau van de speciale voorraden dat de 
lidstaat gehouden is onherroepelijk en 
permanent per categorie in opslag te 
houden. Het aldus bekendgemaakte 
verplichte minimumniveau is uniek en op 
dezelfde wijze van toepassing op alle 
categorieën speciale voorraden die de 
lidstaat gebruikt.

5. Elke lidstaat die besloten heeft speciale 
voorraden in opslag te houden, stuurt de 
Commissie hiervan een kennisgeving die in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
wordt gepubliceerd onder vermelding van 
het niveau van de speciale voorraden dat de 
lidstaat gehouden is permanent per 
categorie in opslag te houden en de periode 
waarvoor de lidstaat de verbintenis 
aangaat. Het aldus bekendgemaakte 
verplichte minimumniveau is uniek en op 
dezelfde wijze van toepassing op alle 
categorieën speciale voorraden die de 
lidstaat gebruikt.
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Or. en

Motivering

De onherroepelijke verbintenis om speciale voorraden in stand te houden kan lidstaten ervan 
doen afzien speciale voorraden aan te leggen en houdt geen rekening met mogelijke 
wijzigingen in de externe omstandigheden die eigen zijn aan de energiemarkten.

Amendement 52
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat houdt een gedetailleerd en 
voortdurend geactualiseerd register bij van 
alle speciale voorraden die hij op zijn 
nationale grondgebied in opslag houdt. In 
dit register staat met name alle informatie 
waarmee de exacte locatie van deze 
voorraden kan wordt bepaald.

1. Elke lidstaat houdt op maandbasis een 
gedetailleerd en voortdurend geactualiseerd 
register bij van alle speciale voorraden die 
hij op zijn nationale grondgebied in opslag 
houdt. In dit register staat met name 
informatie over de installatie voor 
aanvoer, raffinage of opslag waar deze 
voorraden zich bevinden.

Or. en

Amendement 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat verstrekt de Commissie een 
kopie van het register binnen acht dagen
na enig verzoek hiertoe van de diensten 
van de Commissie dat is gedaan binnen een 
termijn van tien jaar vanaf de datum 
waarop de desbetreffende gegevens 
betrekking hebben.

De lidstaat verstrekt de Commissie een 
kopie van het register binnen tien 
werkdagen na enig verzoek hiertoe van de 
diensten van de Commissie dat is gedaan 
binnen een termijn van drie jaar vanaf de 
datum waarop de desbetreffende gegevens 
betrekking hebben.

Or. de
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Motivering

Bij de bevoorradingsverplichting gaat het om het inzetten van een crisisinstrument, en niet om 
het voortdurend verzamelen van gegevens. Indien de Commissie wenst te verifiëren of de 
bevoorradingsverplichtingen zijn nagekomen, dan volstaan de laatste drie jaar. Het is haar 
taak de controles bijtijds uit te voeren.

Amendement 54
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de speciale voorraden zijn 
samengevoegd met andere olievoorraden, 
nemen de lidstaten de noodzakelijke 
maatregelen om het verplaatsen van 
samengevoegde producten te voorkomen, 
tenzij de autoriteiten van de lidstaat op 
wiens grondgebied de voorraden zich 
bevinden, vooraf schriftelijk toestemming 
hebben gegeven.

Schrappen.

Or. en

Amendement 55
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met uitzondering van de taken 
betreffende de koop of de verkoop van de 
voorraden kan iedere lidstaat met 
marktdeelnemers overeenkomen dat taken 
met betrekking tot het beheer van de 
speciale voorraden die zich op het 
nationale grondgebied van de betrokken 
lidstaat bevinden, aan deze 
marktdeelnemers worden overgedragen. 
Een dergelijke overdracht mag niet verder 

4. Iedere lidstaat kan met marktdeelnemers 
overeenkomen dat taken met betrekking tot 
het beheer van de speciale voorraden die 
zich op het nationale grondgebied van de 
betrokken lidstaat bevinden, aan deze 
marktdeelnemers worden overgedragen. 
Een dergelijke overdracht mag niet verder 
worden overgedragen.
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worden overgedragen.

Or. en

Amendement 56
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat of diens centrale entiteit voor 
de voorraadvorming mag de taken met 
betrekking tot het beheer van zijn speciale 
voorraden buiten zijn nationale 
grondgebied uitsluitend overdragen aan 
een andere lidstaat of centrale entiteit voor 
de voorraadvorming. Een dergelijke 
overdracht mag niet verder worden 
overgedragen en geldt voor een bepaalde 
tijd.

Een lidstaat of diens centrale entiteit voor 
de voorraadvorming mag de taken met 
betrekking tot het beheer van zijn speciale 
voorraden buiten zijn nationale 
grondgebied uitsluitend overdragen aan 
een andere lidstaat of centrale entiteit voor 
de voorraadvorming, of aan 
marktdeelnemers op grond van bilaterale 
overeenkomsten. Een dergelijke 
overdracht mag niet verder worden 
overgedragen en geldt voor een bepaalde 
tijd.

Or. en

Amendement 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
wekelijks een statistisch overzicht met de 
op hun nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks een statistisch overzicht met 
de op hun nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

2. De Commissie publiceert op basis van 2. De Commissie publiceert op basis van 
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de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, wekelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, maandelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 24, lid 2 de uitvoeringsregels van de 
leden 1 en 2 vast.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 24, lid 2 de uitvoeringsregels van de 
leden 1 en 2 vast.

3a. Indien uit een diepgaand onderzoek 
naar de haalbaarheid en de effecten van 
wekelijkse statistische overzichten blijkt 
dat deze aanzienlijk bijdragen aan de 
transparantie van de markt en dat de 
gegevens zodanig kunnen worden 
verzameld dat achteraf geen omvangrijke 
correcties noodzakelijk zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 24, lid 2, de maandelijkse 
bekendmakingsverplichting omzetten in 
een wekelijkse verplichting. 

Or. de

Motivering

Effectbeoordelingen dienen vóór de indiening van wetgevingsvoorstellen te worden verricht. 
Dat is hier niet gebeurd, aangezien het onderzoek naar de effecten van de omzetting van een 
maandelijkse bekendmakingsverplichting in een wekelijkse verplichting, niet is uitgevoerd. 
Van deze omzetting dient dan ook te worden afgezien, zolang de resultaten van de studie niet 
bekend zijn. De resultaten van de studie zullen te zijner tijd overigens ten volle in aanmerking 
moeten worden genomen. 

Amendement 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
wekelijks een statistisch overzicht met de 
op hun nationaal grondgebied in opslag 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks een statistisch overzicht met 
de op hun nationaal grondgebied in opslag 
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gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

Or. en

Motivering

Een wekelijks statistisch overzicht van de omvang van de handelsvoorraden op het nationale 
grondgebied van de lidstaten zal de administratieve last vergroten.

Amendement 59
Arūnas Degutis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
wekelijks een statistisch overzicht met de 
op hun nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
maandelijks een statistisch overzicht met 
de op hun nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

Or. en

Motivering

Wekelijkse verslagen kunnen alleen maar een illusie van controle verschaffen. In 
werkelijkheid vormen zij een zeer dure en onnodige bureaucratische maatregel. 
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Amendement 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie publiceert op basis van 
de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, wekelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

2. De Commissie publiceert op basis van 
de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, maandelijks een statistisch
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

Or. en

Motivering

Een wekelijks statistisch overzicht van de omvang van de handelsvoorraden op het nationale 
grondgebied van de lidstaten zal de administratieve last vergroten.

Amendement 61
Arūnas Degutis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie publiceert op basis van 
de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, wekelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

2. De Commissie publiceert op basis van 
de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, maandelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 
Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

Or. en

Motivering

Wekelijkse verslagen kunnen alleen maar een illusie van controle verschaffen. In 
werkelijkheid vormen zij een zeer dure en onnodige bureaucratische maatregel.
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Amendement 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De diensten van de Commissie kunnen 
te allen tijde besluiten in de lidstaten 
controles op de veiligheidsvoorraden en de 
speciale voorraden uit te voeren. De 
diensten van de Commissie kunnen bij de 
voorbereiding van deze controles de 
coördinatiegroep om advies vragen.

1. De diensten van de Commissie kunnen 
bij gegronde vermoedens te allen tijde 
besluiten in de lidstaten controles op de 
veiligheidsvoorraden en de speciale 
voorraden uit te voeren. De diensten van de 
Commissie kunnen bij de voorbereiding 
van deze controles de coördinatiegroep om 
advies vragen.

Or. de

Motivering

De controle behoort op grond van het subsidiariteitsbeginsel fundamenteel tot de 
bevoegdheden van de lidstaten. De Commissie zou daarom alleen bij gegronde vermoedens 
zelf een onderzoek mogen instellen.

Amendement 63
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De onder lid 1 genoemde controles zijn 
niet bedoeld om persoonlijke gegevens te 
verzamelen. Eventueel tijdens de controles 
gevonden of aangetroffen persoonlijke 
gegevens worden niet verzameld en 
evenmin in aanmerking genomen; per 
ongeluk verzamelde gegevens worden 
onmiddellijk vernietigd.

2. De onder lid 1 genoemde controles zijn 
niet bedoeld om persoonlijke gegevens te 
verwerken. Eventueel tijdens de controles 
gevonden of aangetroffen persoonlijke 
gegevens worden niet verzameld en 
evenmin in aanmerking genomen; per 
ongeluk verzamelde gegevens worden 
onmiddellijk vernietigd.

Or. en



AM\768327NL.doc 31/38 PE420.120v01-00

NL

Motivering

Om de dezelfde termen te gebruiken als in de wetgeving inzake gegevensbescherming en 
misverstanden te voorkomen, lijkt het wenselijk het woord "verzamelen" te vervangen door 
"verwerken".

Amendement 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
gegevens, stukken, overzichten en 
documenten met betrekking tot de 
veiligheidsvoorraden en de speciale 
voorraden ten minste voor de duur van tien 
jaar bewaard blijven.

7. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
gegevens, stukken, overzichten en 
documenten met betrekking tot de 
veiligheidsvoorraden en de speciale 
voorraden ten minste voor de duur van drie 
jaar bewaard blijven.

Or. de

Motivering

Bij de bevoorradingsverplichting gaat het om het inzetten van een crisisinstrument, en niet om 
het voortdurend verzamelen van gegevens. Indien de Commissie wenst te verifiëren of de 
bevoorradingsverplichtingen zijn nagekomen, dan volstaan de laatste drie jaar. Het is haar 
taak de controles bijtijds uit te voeren.

Amendement 65
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat hun 
bevoegde overheden in geval van een 
belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading alle of een deel van hun 

1. De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat hun 
bevoegde overheden in geval van een 
belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading alle of een deel van hun 
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veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden in omloop kunnen brengen en 
naar gelang het verwachte 
bevoorradingstekort het verbruik in het 
algemeen of meer specifiek kunnen 
beperken met inbegrip van het met 
voorrang toeleveren van aardolieproducten 
aan bepaalde categorieën verbruikers.

veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden in omloop kunnen brengen, in 
eerste instantie voor huishoudelijk 
verbruik en, indien de lidstaat daarvoor 
kiest, voor internationaal verbruik, en 
naar gelang het verwachte 
bevoorradingstekort het verbruik in het 
algemeen of meer specifiek kunnen 
beperken met inbegrip van het met 
voorrang toeleveren van aardolieproducten 
aan bepaalde categorieën verbruikers.

Or. en

Motivering

Het beginsel van energiesolidariteit dient in acht te worden genomen op confederale basis. 
Een lidstaat mag er evenwel in geen geval toe gedwongen worden zijn aardolievoorraden op 
te geven zonder zijn voorafgaande volledige toestemming, zeker niet op grond van een besluit 
van een niet gekozen orgaan. 

Amendement 66
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, kan elke betrokken lidstaat zijn 
veiligheidsvoorraden en zijn speciale 
voorraden gebruiken om te voldoen aan de 
internationale verplichtingen die uit dit 
besluit voortvloeien. In dat geval 
informeert de lidstaat onmiddellijk de 
Commissie; deze kan de coördinatiegroep 
bijeen roepen of de leden ervan langs 
elektronische weg raadplegen om met 
name de gevolgen van het in omloop 
brengen te beoordelen.

3. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft elke betrokken lidstaat de 
optie zijn veiligheidsvoorraden en zijn 
speciale voorraden te gebruiken om te 
voldoen aan de internationale 
verplichtingen die uit dit besluit 
voortvloeien. In dat geval informeert de 
lidstaat onmiddellijk de Commissie; deze 
kan de coördinatiegroep bijeen roepen of 
de leden ervan langs elektronische weg 
raadplegen om met name de gevolgen van 
het in omloop brengen te beoordelen.

Or. en
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Motivering

Het beginsel van energiesolidariteit dient in acht te worden genomen op confederale basis. 
Een lidstaat mag er evenwel in geen geval toe gedwongen worden zijn aardolievoorraden op 
te geven zonder zijn voorafgaande volledige toestemming, zeker niet op grond van een besluit 
van een niet gekozen orgaan. 

Amendement 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie. De 
Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie en
stelt vast of er sprake is van een 
belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

Or. de

Motivering

Indien het de Commissie is die de vaststelling doet, kan men zich afvragen wat de zin is van 
een coördinatiegroep. Het is de coördinatiegroep, die wordt voorgezeten door de Commissie, 
die na onderzoek van de situatie de vaststelling moet doen.

Amendement 68
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien wordt vastgesteld dat er sprake is Indien wordt vastgesteld dat er sprake is 
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van een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading, kan de Commissie 
toestemming geven voor het in omloop 
brengen van de volledige of een deel van 
de hoeveelheden die de betrokken lidstaten 
met dit doel hebben voorgesteld.

van een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading, geeft de Commissie 
toestemming voor het in omloop brengen 
van de volledige of een deel van de 
hoeveelheden die de betrokken lidstaten 
met dit doel hebben voorgesteld.

Or. en

Motivering

Er dient te worden voorzien in mechanismen die een snelle reactie op noodsituaties als gevolg 
van een onderbreking van de aanvoer mogelijk maken. Daarnaast dient de medezeggenschap 
van de lidstaten in de procedures bij noodsituaties te worden gegarandeerd.

Amendement 69
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijzonder spoedeisende gevallen of om 
te voorzien in kleinere lokale behoeften 
mag de lidstaat zijn veiligheidsvoorraden 
gebruiken vóór de vergadering van de 
coördinatiegroep.

Or. en

Motivering

Er dient te worden voorzien in mechanismen die een snelle reactie op noodsituaties als gevolg 
van een onderbreking van de aanvoer mogelijk maken. Daarnaast dient de medezeggenschap 
van de lidstaten in de procedures bij noodsituaties te worden gegarandeerd.
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Amendement 70
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft de Commissie het recht de 
lidstaten te verplichten om hun 
veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden volledig of ten dele te in 
omloop te brengen. Dit recht kan pas 
worden uitgeoefend na een vergadering 
van de coördinatiegroep waarin dit punt 
op de agenda staat.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Het beginsel van energiesolidariteit dient in acht te worden genomen op confederale basis. 
Een lidstaat mag er evenwel in geen geval toe gedwongen worden zijn aardolievoorraden op 
te geven zonder zijn voorafgaande volledige toestemming, zeker niet op grond van een besluit 
van een niet gekozen orgaan. 

Amendement 71
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft de Commissie het recht de 
lidstaten te verplichten om hun 
veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden volledig of ten dele te in omloop 
te brengen. Dit recht kan pas worden 
uitgeoefend na een vergadering van de 
coördinatiegroep waarin dit punt op de 

5. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft de Commissie het recht de 
lidstaten te vragen om hun 
veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden volledig of ten dele te in omloop 
te brengen, behoudens toestemming van 
de betrokken lidstaat. That right may only 
be exercised only after a meeting of the 
Coordination Group has been held with 
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agenda staat. that item on the agenda.

Or. en

Motivering

Het beginsel van energiesolidariteit dient in acht te worden genomen op confederale basis. 
Een lidstaat mag er evenwel in geen geval toe gedwongen worden zijn aardolievoorraden op 
te geven zonder zijn voorafgaande volledige toestemming, zeker niet op grond van een besluit 
van een niet gekozen orgaan. 

Amendement 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft de Commissie het recht de 
lidstaten te verplichten om hun 
veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden volledig of ten dele te in omloop 
te brengen. Dit recht kan pas worden 
uitgeoefend na een vergadering van de 
coördinatiegroep waarin dit punt op de 
agenda staat.

5. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, heeft de Commissie het recht de 
lidstaten te verplichten om hun 
veiligheidsvoorraden en hun speciale 
voorraden volledig of ten dele te in omloop 
te brengen. Dit recht kan pas worden 
uitgeoefend na een vergadering van de 
coördinatiegroep waarin dit punt op de 
agenda staat, en waarin met de vereiste 
meerderheid van stemmen een besluit ter 
zake is genomen.

Or. de

Motivering

Indien het de Commissie is die de vaststelling doet, kan men zich afvragen wat de zin is van 
een coördinatiegroep. Het is de coördinatiegroep, die wordt voorgezeten door de Commissie, 
die na onderzoek van de situatie de vaststelling moet doen.
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Amendement 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn evalueert de Commissie 
de toepassing ervan en onderzoekt zij met 
name of het passend is om alle lidstaten 
een minimale opslagverplichting voor 
speciale voorraden op te leggen.

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn evalueert de Commissie 
de toepassing ervan.

Or. en

Motivering

Een algemene evaluatieclausule valt te verkiezen boven een evaluatieclausule waarbij het 
resultaat al is bepaald.

Amendement 74
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 31 
december 20XX aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van de tekst van deze 
bepalingen voorzien van een 
concordantietabel tussen deze bepalingen 
en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 31 
december 20XX aan deze richtlijn te 
voldoen, met uitzondering van de lidstaten 
waarvoor een overgangsperiode geldt voor 
het aanleggen van voorraden van ruwe 
aardolie en/of aardolieproducten op 
grond van het Verdrag betreffende hun 
toetreding tot de Europese Unie. Voor die 
lidstaten wordt deze richtlijn van kracht 
wanneer de overgangsperiode verstrijkt. 
Zij stellen de Commissie onverwijld in 
kennis van de tekst van deze bepalingen 
voorzien van een concordantietabel tussen 
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deze bepalingen en deze richtlijn.

Or. ro

Motivering

Amendement 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van hun 
veiligheidsvoorraden verminderen de 
lidstaten de voorraden die overeenkomstig 
het bovenstaande zijn berekend met 10%. 
Dit percentage dient op het totaal van de 
hoeveelheden die in een bepaalde 
berekening zijn meegenomen, in mindering 
te worden gebracht.

Bij het berekenen van hun 
veiligheidsvoorraden verminderen de 
lidstaten de voorraden die overeenkomstig 
het bovenstaande zijn berekend met 5%. 
Dit percentage dient op het totaal van de 
hoeveelheden die in een bepaalde 
berekening zijn meegenomen, in mindering 
te worden gebracht.

Or. en

Motivering

De technische kenmerken van de opslaguitrusting voor aardolieproducten maakt het mogelijk 
de omvang van het olieafval tot 2% te beperken. Wanneer de residuen van ruwe olie groter 
zijn dan het minimale verlies tijdens de verwijdering van aardolieproducten, dan stijgen de 
voorraadvormingskosten.
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