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Poprawka 20
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przy poszanowaniu zasady solidarności energetycznej i zachowaniu pełnej równości żadnego 
państwa członkowskiego nie powinno się zmuszać do rezygnacji z własnych zasobów 
naftowych, zwłaszcza poprzez decyzję organu niepowołanego w drodze wyborów, a w żadnym 
wypadku bez uprzedniej całkowitej zgody tego państwa.

Poprawka 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rosnąca koncentracja produkcji, 
wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej 
oraz wzrost światowego zużycia 
produktów naftowych przyczyniają się do 
wzrostu ryzyka wystąpienia trudności z 
zaopatrzeniem.

(2) Rosnąca koncentracja produkcji, 
wyczerpywanie się konwencjonalnych 
zasobów ropy naftowej oraz wzrost 
światowego zużycia produktów naftowych 
przyczyniają się do wzrostu ryzyka 
wystąpienia zakłóceń związanych z 
zaopatrzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

W 2007 i 2008 r. zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie się konwencjonalnych zasobów 
ropy naftowej, a tendencja ta ma zgodnie z przewidywaniami utrzymywać się w 2009 r. w 
związku ze spadkiem cen ropy. Zasoby ropy naftowej są zmienne w zależności od cen ropy i 
innych czynników. Z drugiej zaś strony zasoby tzw. niekonwencjonalnych źródeł ropy 
naftowej powoli zaczynają być wykorzystywane. Zakłócenia w dostawach są prawidłowym 
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terminem technicznym.

Poprawka 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt preambuły 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Oprócz środków służących 
wytworzeniu sprzyjających warunków 
inwestycyjnych dla poszukiwania i 
wydobywania zasobów ropy naftowej na 
terenie Unii Europejskiej i poza nią — co 
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
długoterminowych dostaw ropy naftowej 
— sprawdzonym sposobem 
kompensowania krótkotrwałych zakłóceń 
w dostawach jest stworzenie rezerw ropy 
naftowej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między zapewnianiem długoterminowych dostaw a 
pokrywaniem zapotrzebowania wywołanego przerwami związanymi z krótkoterminowymi 
zakłóceniami w dostawach. Dyrektywa obejmuje jedynie tę drugą kwestię.

Poprawka 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sama produkcja ropy naftowej może 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
dostaw, zatem mogłaby uzasadniać 
posiadanie przez państwa członkowskie 
będące producentami ropy naftowej 
zapasów mniejszych od pozostałych 
państw członkowskich. Tego rodzaju 
odstępstwo nie może jednak spowodować 

(6) Sama produkcja ropy naftowej może 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
dostaw, zatem mogłaby uzasadniać 
posiadanie przez państwa członkowskie 
będące producentami ropy naftowej 
zapasów mniejszych od pozostałych 
państw członkowskich. Tego rodzaju 
odstępstwo nie może jednak spowodować 
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zasadniczych zmian wymaganej ilości 
zapasów w porównaniu do wymogów 
dyrektywy 2006/67/WE. W związku z tym 
obowiązki niektórych państw 
członkowskich związane z utrzymywaniem 
zapasów powinny zostać ustalone w 
zależności od danych dotyczących zużycia 
wewnętrznego ropy naftowej, a nie w 
zależności od przywozu.

zasadniczych zmian wymaganej ilości 
zapasów w porównaniu do wymogów 
dyrektywy 2006/67/WE. W związku z tym 
obowiązki tych państw członkowskich 
związane z utrzymywaniem zapasów 
powinny zostać ustalone w zależności od 
danych dotyczących zużycia 
wewnętrznego ropy naftowej, a nie w 
zależności od przywozu.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa ta powinna w równym stopniu dotyczyć wszystkich państw członkowskich.

Poprawka 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konkluzje Prezydencji z posiedzenia 
Rady Europejskiej w Brukseli (8-9 marca 
2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i 
bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie 
zintegrowanej polityki energetycznej, która 
skoreluje działania na poziomie Europy z 
działaniami podejmowanymi przez 
państwa członkowskie. Konieczne jest 
zatem zbliżenie mechanizmów 
utrzymywania zapasów stosowanych w 
różnych państwach członkowskich.

(7) Konkluzje Prezydencji z posiedzenia 
Rady Europejskiej w Brukseli (8-9 marca 
2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i 
bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie 
zintegrowanej polityki energetycznej, która 
skoreluje działania na poziomie Europy z 
działaniami podejmowanymi przez 
państwa członkowskie. Konieczne jest 
zatem zapewnienie kompatybilności
różnych mechanizmów utrzymywania 
zapasów stosowanych w poszczególnych
państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej niż zapewnienie pełnej jednolitości prawodawstwo UE powinno mieć na celu przede 
wszystkim zapewnienie kompatybilności. Wciąż ma zastosowanie zasada Europy zjednoczonej 
w różnorodności.
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Poprawka 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dostępność zapasów ropy naftowej 
oraz zabezpieczenie dostaw energii 
stanowią kluczowe elementy 
bezpieczeństwa publicznego państw 
członkowskich Wspólnoty. Istnienie we 
Wspólnocie krajowych centrali lub baz 
rezerw pozwala zbliżyć się do osiągnięcia 
tych celów. Aby umożliwić poszczególnym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim jak najlepsze wykorzystanie 
prawa krajowego do określenia statutu 
krajowej centrali rezerw przy 
jednoczesnym ograniczeniu obciążenia 
finansowego, jakie wynika z działań 
związanych z tworzeniem zapasów dla 
użytkowników końcowych, w sytuacji, gdy 
zapasy ropy naftowej mogą być 
przechowywane w dowolnym miejscu na 
terenie Wspólnoty przez dowolną agencję 
lub bazę krajową powołaną do tego celu, 
wystarczy wprowadzić zakaz czerpania 
dochodów.

(8) Dostępność zapasów ropy naftowej 
oraz zabezpieczenie dostaw energii 
stanowią kluczowe elementy 
bezpieczeństwa publicznego państw 
członkowskich Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Zadaniem Wspólnoty nie jest faworyzowanie konkretnej metody, a na pewno nie promowanie 
centralizacji, co mogłoby osłabić zasadę pomocniczości. Wciąż ma zastosowanie zasada 
Europy zjednoczonej w różnorodności.
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Poprawka 26
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dostępność zapasów ropy naftowej 
oraz zabezpieczenie dostaw energii 
stanowią kluczowe elementy 
bezpieczeństwa publicznego państw 
członkowskich Wspólnoty. Istnienie we 
Wspólnocie krajowych centrali lub baz 
rezerw pozwala zbliżyć się do osiągnięcia 
tych celów. Aby umożliwić 
poszczególnym zainteresowanym 
państwom członkowskim jak najlepsze 
wykorzystanie prawa krajowego do 
określenia statutu krajowej centrali rezerw 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
obciążenia finansowego, jakie wynika z 
działań związanych z tworzeniem zapasów 
dla użytkowników końcowych, w sytuacji, 
gdy zapasy ropy naftowej mogą być 
przechowywane w dowolnym miejscu na 
terenie Wspólnoty przez dowolną agencję 
lub bazę krajową powołaną do tego celu, 
wystarczy wprowadzić zakaz czerpania
dochodów.

(8) Dostępność zapasów ropy naftowej 
oraz zabezpieczenie dostaw energii 
stanowią kluczowe elementy 
bezpieczeństwa publicznego państw 
członkowskich Wspólnoty. Istnienie we 
Wspólnocie krajowych centrali lub baz 
rezerw pozwala zbliżyć się do osiągnięcia 
tych celów. Aby umożliwić 
poszczególnym zainteresowanym 
państwom członkowskim jak najlepsze 
wykorzystanie prawa krajowego do 
określenia statutu krajowej centrali rezerw 
i warunków przenoszenia zadania 
utrzymywania rezerw na inne państwa 
członkowskie lub inne centrale rezerw, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
obciążenia finansowego, jakie wynika z 
działań związanych z tworzeniem zapasów 
dla użytkowników końcowych, w sytuacji, 
gdy zapasy ropy naftowej mogą być 
przechowywane w dowolnym miejscu na 
terenie Wspólnoty przez dowolną agencję 
lub bazę krajową powołaną do tego celu, 
wystarczy wprowadzić zakaz czerpania 
dochodów.

Or. en

Uzasadnienie

Geograficzne rozmieszczenie rezerw znacząco wpływa na bezpieczeństwo dostaw do państw 
członkowskich, a także na szybkość i skuteczność działań podejmowanych w przypadku 
zakłóceń w dostawach. Państwa członkowskie powinny zachować wpływ na podejmowanie 
decyzji w sprawie przydzielania tych rezerw.
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Poprawka 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na cele prawodawstwa 
wspólnotowego w zakresie zapasów ropy 
naftowej, ewentualne obawy niektórych 
państw członkowskich o bezpieczeństwo 
oraz wolę nadania większego rygoru i 
zwiększenia przejrzystości mechanizmom 
solidarności między państwami 
członkowskimi, konieczne jest 
ograniczenie zakresu działalności 
krajowych centrali działających bez 
pośredników do terytorium kraju.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by Komisja miała ograniczyć możliwość wprowadzenia większej 
elastyczności w odniesieniu do obowiązku dostaw, tym samym wprowadzając dodatkową 
zachętę dla centrali.

Poprawka 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na potrzeby związane z 
wdrożeniem polityki kryzysowej, 
zbliżeniem krajowych mechanizmów
utrzymywania zapasów i koniecznością 
zapewnienia lepszej czytelności poziomu 
zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, 
państwa członkowskie Wspólnoty muszą 
dysponować środkami skuteczniejszej 
kontroli tych zapasów.

(12) Ze względu na potrzeby związane z 
wdrożeniem polityki kryzysowej, 
zagwarantowaniem kompatybilności 
między krajowymi mechanizmami
utrzymywania zapasów i koniecznością 
zapewnienia lepszej czytelności poziomu 
zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, 
państwa członkowskie muszą dysponować 
środkami skuteczniejszej kontroli tych 
zapasów.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy raz jeszcze wyjaśnić, że celem nie jest osiągnięcie jednolitości, lecz zapewnienie 
kompatybilności. Ponadto nadzór nie powinien być sprawowany przez Wspólnotę, jako że 
należy to do obowiązków państw członkowskich.

Poprawka 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Gdyby duża część zapasów była 
własnością państw członkowskich lub 
centrali rezerw stworzonych przez 
właściwe władze krajowe, przynajmniej w 
odniesieniu do tej części zapasów poziom 
kontroli i przejrzystości zostałby 
zwiększony.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przyjmując dyrektywy Wspólnota nie powinna celowo wkraczać w zakres kompetencji państw 
członkowskich w odniesieniu do przestrzegania ich zobowiązań — a ten punkt preambuły 
właśnie to zakłada. Z tego powodu i ze względu na brak jakiejkolwiek konkretnej podstawy
należy usunąć ten punkt preambuły.

Poprawka 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii we 
Wspólnocie, zapasy nabyte na własność 
przez państwa członkowskie lub centrale 
krajowe, zwane „zapasami państwowymi”, 

(14) Aby przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii we 
Wspólnocie, dostępne zapasy powinny 
zgodnie z niniejszą dyrektywą wystarczyć 
na zaspokojenie potrzeb przynajmniej w 
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ustanowione na skutek decyzji podjętych 
przez państwa członkowskie, powinny 
odpowiadać faktycznemu 
zapotrzebowaniu w przypadku kryzysu. 
Oprócz tego konieczne jest, aby miały one 
odrębny status prawny, zapewniający ich 
całkowitą dostępność w przypadku 
wystąpienia kryzysu. W tym celu, państwa 
członkowskie powinny podjąć wszelkie 
niezbędne środki dla zapewnienia 
bezwarunkowej ochrony wymienionych 
zapasów przed wszelkimi metodami 
wymuszonego zajęcia.

danym okresie. Oprócz tego konieczne 
jest, aby miały one odrębny status prawny, 
zapewniający ich całkowitą dostępność w 
przypadku wystąpienia kryzysu. W tym 
celu, państwa członkowskie powinny 
podjąć wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia bezwarunkowej ochrony 
wymienionych zapasów przed wszelkimi 
metodami wymuszonego zajęcia.

Or. de

Uzasadnienie

Rzeczywiste potrzeby wynikające z sytuacji kryzysowych mogą zostać poznane jedynie po 
wystąpieniu takiej sytuacji, a nie wcześniej, jako że zależą one od charakteru kryzysu, a 
przede wszystkim jego trwania. Faktyczna dostępność określonych rezerw ma o wiele większe 
znaczenie. Ich ilość pokrywa wszelkie możliwe zakłócenia w dostawach niemające podłoża 
politycznego. W przypadku zakłóceń dostaw mających podłoże polityczne i trwających ponad 
90 dni wynikająca z nich sytuacja kryzysowa o zasięgu światowym i tak wymagałaby podjęcia 
innych środków.

Poprawka 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Częstotliwość zestawień dotyczących 
zapasów oraz terminy, w jakich należy je 
udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 
2006/67/WE, wydają się nie przystawać do 
różnych systemów zapasów ropy naftowej 
ustanowionych w innych częściach świata. 
Parlament Europejski poparł zwiększenie 
częstotliwości informacji w rezolucji w 
sprawie makroekonomicznych skutków 
wzrostu cen energii.

(18) Częstotliwość zestawień dotyczących 
zapasów oraz terminy, w jakich należy je 
udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 
2006/67/WE, wydają się nie przystawać do 
różnych systemów zapasów ropy naftowej 
ustanowionych w innych częściach świata. 
Parlament Europejski poparł zwiększenie 
częstotliwości informacji w rezolucji w 
sprawie makroekonomicznych skutków 
wzrostu cen energii. Jednocześnie 
konieczne jest zapewnienie rzetelności 
danych i wyeliminowanie konieczności 
ich cotygodniowego lub comiesięcznego 
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korygowania, co wciąż często ma miejsce 
w Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

W innych państwach doświadczenie pokazało, że rzetelność danych jest ważniejsza niż ich 
cotygodniowe publikowanie. Należy zatem odpowiednio wyznaczyć priorytety.

Poprawka 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co tydzień.

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co tydzień, pod 
warunkiem zagwarantowania, że w 
późniejszym czasie konieczne będą jedynie 
minimalne poprawki.

Or. de

Uzasadnienie

W innych państwach doświadczenie pokazało, że ścisłość danych jest ważniejsza niż ich 
cotygodniowe publikowanie. Należy zatem odpowiednio wyznaczyć priorytety.

Poprawka 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
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wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co tydzień.

wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co miesiąc.

Or. en

Uzasadnienie

Sporządzanie cotygodniowych sprawozdań statystycznych dotyczących poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium poszczególnych państw członkowskich zwiększy 
obciążenie administracyjne.

Poprawka 34
Arūnas Degutis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co tydzień.

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych i 
państwowych również pozostałe zapasy 
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co miesiąc.

Or. en

Uzasadnienie

Cotygodniowe sprawozdania mogą jedynie stworzyć pozory sprawowania kontroli, a w 
rzeczywistości są bardzo kosztownym i niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym.

Poprawka 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W zestawieniach przekazywanych (23) W zestawieniach przekazywanych 
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Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub 
błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione 
przez służby Komisji powinny zatem mieć 
możliwość sprawdzenia faktycznego stanu 
zapasów oraz dokumentów, na które 
powołują się państwa członkowskie.

Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub 
błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione 
przez służby Komisji powinny zatem w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości 
wraz z wyznaczonymi władzami 
nadzorczymi danego państwa 
członkowskiego mieć możliwość 
sprawdzenia faktycznego stanu zapasów 
oraz dokumentów, na które powołują się 
państwa członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności odpowiedzialność za zapewnianie zgodności z prawodawstwem 
krajowym spoczywa na państwach członkowskich. Komisja powinna zatem posiadać 
uprawnienia do prowadzenia własnego dochodzenia jedynie w przypadku wystąpienia 
uzasadnionych wątpliwości.

Poprawka 36
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Ochronę osób fizycznych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych, natomiast ochronę 
osób fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych przez 
Komisję reguluje rozporządzenie (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych. Wymienione 
akty prawne nakładają wymóg 

(25) Ochronę osób fizycznych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych, natomiast ochronę 
osób fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych przez 
Komisję reguluje rozporządzenie (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych. Postanowienia 
niniejszej dyrektywy nie powinny 
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przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach zgodnych z prawem 
oraz bezzwłocznego usuwania wszelkich 
danych osobowych zgromadzonych 
przypadkowo.

powodować uszczerbku dla postanowień 
dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy eksperci (w tym Europejski Inspektor Ochrony Danych) zalecają, by w punkcie 
preambuły wyraźnie zaznaczyć, że postanowienia dyrektywy nie powodują uszczerbku dla 
wyżej wymienionych aktów prawnych. Ostatnie zdanie jest zatem zbędne, ponieważ zgodnie z 
ogólną zasadą danych osobowych nie przechowuje się dłużej niż to konieczne dla potrzeb, dla 
których zostały pozyskane, lub też poddaje się je dalszemu przetwarzaniu.

Poprawka 37
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „poważne zakłócenia w dostawach” 
oznaczają znaczne i nieprzewidziane 
obniżenie dostaw ropy naftowej lub 
produktów naftowych Wspólnoty lub 
danego państwa członkowskiego, które 
powoduje lub nie podjęcie 
międzynarodowej decyzji wykonawczej w 
sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu;

g) „poważne zakłócenia w dostawach” 
oznaczają nieprzewidziane obniżenie o co 
najmniej 30% w porównaniu z 
ubiegłoroczną średnią dostaw ropy 
naftowej lub produktów naftowych 
Wspólnoty lub danego państwa 
członkowskiego, które powoduje lub nie 
podjęcie międzynarodowej decyzji 
wykonawczej w sprawie wprowadzenia 
zapasów do obrotu;

Or. ro

Uzasadnienie

Definicja zawarta w artykule jest w pewnym stopniu niejasna, a zatem konieczne jest 
wprowadzenie bardziej szczegółowych wskazówek uwzględniających sytuację w zakresie 
dostaw na poziomie Wspólnoty i konkretną sytuację w poszczególnych państwach 
członkowskich.
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Poprawka 38
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze lub administracyjne w celu 
zapewnienia, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
20XX r., utrzymania na ich potrzeby, na 
terytorium Wspólnoty i w sposób ciągły, 
zapasów produktów naftowych na 
poziomie odpowiadającym co najmniej 
wyższej z następujących wartości: 
dziewięćdziesięciodniowemu przywozowi 
netto albo siedemdziesięciodniowemu 
zużyciu.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze lub administracyjne w celu 
zapewnienia, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
20XX r., utrzymania na ich potrzeby, na 
terytorium Wspólnoty i w sposób ciągły, 
zapasów produktów naftowych na 
poziomie odpowiadającym co najmniej 
wyższej z następujących wartości:
osiemdziesięciodniowemu przywozowi 
netto albo sześćdziesięciodniowemu 
zużyciu.

Or. ro

Uzasadnienie

Dla krajów będących producentami ropy naftowej zasada wprowadzająca 
siedemdziesięciodniowy okres wiązałaby się z koniecznością zwiększenia aktualnych rezerw 
z 67,5 do 77,78 dni. Taki wzrost niósłby ze sobą znacznie wyższe koszty.

Poprawka 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie w sposób ciągły 
zapewniają dostęp fizyczny i dostępność 
zapasów interwencyjnych i zapasów 
państwowych w rozumieniu art. 9, które 
znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają 
warunki identyfikacji, księgowania i 
kontroli zapasów interwencyjnych, które 
umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w 
każdej chwili. W odniesieniu do 
wymienionych zapasów interwencyjnych 

1. Państwa członkowskie w sposób ciągły 
zapewniają dostęp fizyczny i dostępność 
zapasów interwencyjnych i zapasów 
państwowych w rozumieniu art. 9, które 
znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają 
warunki identyfikacji, księgowania i 
kontroli zapasów interwencyjnych, które 
umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w 
każdej chwili. Warunki te ustanawia się 
po uprzedniej zgodzie Komisji.
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oraz zapasów państwowych, które 
stanowią część zapasów będących pod 
kontrolą podmiotów gospodarczych lub są 
razem z nimi magazynowane, należy 
prowadzić osobną księgowość.

W odniesieniu do wymienionych zapasów 
interwencyjnych oraz zapasów 
państwowych, które stanowią część 
zapasów będących pod kontrolą 
podmiotów gospodarczych lub są razem z 
nimi magazynowane, należy prowadzić 
osobną księgowość.

Or. en

Uzasadnienie

Wcześniejsze porozumienie dotyczące odpowiedzialności doprowadziłoby do zbliżenia metod 
stosowanych przez różne państwa członkowskie, co ułatwi późniejszą kontrolę.

Poprawka 40
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
szczegółowy, stale aktualizowany, rejestr 
wszystkich utrzymywanych na jego rzecz 
zapasów interwencyjnych, które nie 
stanowią zapasów państwowych w 
rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera 
przede wszystkim wszelkie informacje 
umożliwiające dokładne umiejscowienie
przedmiotowych zapasów oraz ustalenie 
ich ilości, właściciela, jak również 
dokładnego charakteru w odniesieniu do 
kategorii określonych w załączniku C pkt 
3.1 ust. 1 do rozporządzenia (WE) nr 
******* Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia ******* w sprawie statystyki
dotyczącej energii.

1. Każde państwo członkowskie co miesiąc 
tworzy szczegółowy, stale aktualizowany, 
rejestr wszystkich utrzymywanych na jego 
rzecz zapasów interwencyjnych, które nie 
stanowią zapasów państwowych w 
rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera 
przede wszystkim informacje dotyczące 
magazynów, rafinerii bądź instalacji 
magazynowania, gdzie umieszczono 
przedmiotowe zapasy oraz dotyczące ich
ilości, właściciela, jak również dokładnego 
charakteru w odniesieniu do kategorii 
określonych w załączniku C pkt 3.1 ust. 1 
do rozporządzenia (WE) nr ******* 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
******* w sprawie statystyki dotyczącej 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie państw członkowskich wykazało, że comiesięczne sprawozdania 
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i umiejscowienie zapasów na poziomie instalacji wystarczą dla potrzeb weryfikacji 
i przejrzystości.

Poprawka 41
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie 
przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów 
z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia 
każdego roku kalendarzowego, w ciągu 
trzydziestu dni od zakończenia roku 
kalendarzowego, którego dotyczy wyciąg z 
rejestru.

Zainteresowane państwo członkowskie 
przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów 
z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia 
każdego roku kalendarzowego, w ciągu 
czterdziestu pięciu dni od zakończenia 
roku kalendarzowego, którego dotyczy 
wyciąg z rejestru.

Or. en

Uzasadnienie

Dane zawarte w rejestrze są istotne ze względów strategicznych, powinno się zatem 
udostępniać je jedynie pod ścisłym nadzorem w odniesieniu do jednostki występującej o te 
wrażliwe informacje.

Poprawka 42
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia poufność 
poszczególnych danych zawartych w 
rejestrach.

Or. en

Uzasadnienie

Dane zawarte w rejestrze są zasadnicze ze względów strategicznych, powinno się zatem 
udostępniać je jedynie pod ścisłym nadzorem w odniesieniu do jednostki występującej o te 
ważne informacje.
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Poprawka 43
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Głównym celem działalności krajowej 
centrali rezerw jest nabywanie, 
utrzymywanie i sprzedaż zapasów ropy 
naftowej na terytorium państwa 
członkowskiego, które ją stworzyło. Jest 
jedyną agencją lub bazą, której można 
nadać uprawnienia bezpośredniego 
działania na terytorium państwa 
członkowskiego, które ją stworzyło, w celu 
nabywania, utrzymywania oraz sprzedaży 
zapasów państwowych w rozumieniu art. 
9.

2. Głównym celem działalności krajowej 
centrali rezerw jest zapewnianie i 
weryfikacja zakupu, utrzymywania i 
sprzedaży zapasów ropy naftowej
stanowiących zapasy interwencyjne 
w rozumieniu art. 3.

Or. en

Poprawka 44
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz kwestii związanych z nabyciem lub 
sprzedażą zapasów państwowych, każda
krajowa centrala rezerw może ustalić z 
podmiotami gospodarczymi powierzenie 
im zadań związanych z gospodarowaniem 
państwowymi zapasami produktów 
naftowych, pod warunkiem że delegacja 
dotyczy zapasów ropy naftowej 
znajdujących się na terytorium państwa 
członkowskiego, które powołało 
zainteresowaną krajową centralę rezerw. 
Tego rodzaju delegacja zadań nie może 
być przedmiotem żadnej dalszej delegacji.

Każda krajowa centrala rezerw może 
ustalić z podmiotami gospodarczymi 
powierzenie im zadań związanych z 
gospodarowaniem państwowymi zapasami 
produktów naftowych, pod warunkiem że 
delegacja dotyczy zapasów ropy naftowej 
znajdujących się na terytorium państwa 
członkowskiego, które powołało 
zainteresowaną krajową centralę rezerw. 
Tego rodzaju delegacja zadań nie może 
być przedmiotem żadnej dalszej delegacji.
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Or. en

Poprawka 45
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Żadna krajowa centrala rezerw nie może 
tworzyć, utrzymywać ani gospodarować
zapasami państwowymi poza terytorium 
państwa członkowskiego, które ją 
stworzyło, inaczej niż na podstawie 
umowy dotyczącej delegacji zadań 
zawartej z państwem członkowskim, na 
terytorium którego te zapasy się znajdują,
lub ze stworzoną przez nie krajową 
centralą rezerw.

3. Żadne państwo członkowskie ani
krajowa centrala rezerw nie może tworzyć, 
utrzymywać ani gospodarować zapasami 
państwowymi poza terytorium państwa 
członkowskiego, które ją stworzyło, 
inaczej niż na podstawie umowy 
zapewniającej dostęp do zapasów 
interwencyjnych, na terenie którego
zapasy się znajdują, zawartej z państwem 
członkowskim lub ze stworzoną przez nie 
krajową centralą rezerw..

Or. en

Poprawka 46
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żadne państwo członkowskie nie może 
nabywać, tworzyć, utrzymywać ani 
gospodarować zapasami państwowymi 
poza terytorium państwa, chyba że na 
podstawie umowy o delegacji zadań 
zawartej z państwem członkowskim, na 
terytorium którego znajdują się zapasy, 
lub ze stworzoną przez nie krajową 
centralą rezerw.

skreślony

Or. en



PE420.120v01-00 20/36 AM\768327PL.doc

PL

Poprawka 47
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikowania z co najmniej 6 
miesięcznym wyprzedzeniem warunków, 
na jakich oferuje te usługi podmiotom 
gospodarczym.

b) publikowania z co najmniej 3 
miesięcznym wyprzedzeniem warunków, 
na jakich oferuje te usługi podmiotom 
gospodarczym.

Or. ro

Poprawka 48
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednej lub kilku innych krajowych 
centrali rezerw, które mają możliwość 
utrzymywania tych zapasów lub 

skreślony

Or. ro

Poprawka 49
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednej lub kilku innych krajowych 
centrali rezerw, które mają możliwość 
utrzymywania tych zapasów lub

b) jednej lub kilku innych krajowych 
centrali rezerw, które mają możliwość 
utrzymywania tych zapasów, pod 
warunkiem zawarcia umowy pomiędzy 
zainteresowanym państwem 
członkowskim a państwami 
członkowskimi, które będą przechowywać 
rezerwy, lub
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Or. en

Uzasadnienie

Geograficznie rozmieszczenie zapasów ma poważny wpływ na bezpieczeństwo dostaw do 
państw członkowskich, jak również na tempo i skuteczność działań podejmowanych 
w przypadku zakłócenia dostaw. Państwa członkowskie powinny zachować wpływ na 
podejmowane decyzje w sprawie przydzielania tych zapasów.

Poprawka 50
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie może 
nieodwołalnie zobowiązać się do 
utrzymywania zapasów ropy naftowej 
spełniających warunki określone w 
niniejszym artykule, na minimalnym 
poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia 
(zwane dalej „zapasami państwowymi”).

1. Każde państwo członkowskie może 
zobowiązać się do utrzymywania zapasów 
ropy naftowej spełniających warunki 
określone w niniejszym artykule, na 
minimalnym poziomie wyrażonym w 
liczbie dni zużycia (zwane dalej „zapasami 
państwowymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Nieodwołalny obowiązek utrzymywania zapasów państwowych mógłby zniechęcić państwa 
członkowskie do tworzenia zapasów państwowych. Nie bierze on pod uwagę możliwych zmian 
w warunkach zewnętrznych dotyczących rynku energii.

Poprawka 51
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde państwo członkowskie, które 
podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów 
państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, 
które jest publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i w którym 

5. Każde państwo członkowskie, które 
podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów 
państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, 
które jest publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i w którym 
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określony jest poziom zapasów 
państwowych, które państwo to 
nieodwołalnie zobowiązuje się 
utrzymywać w sposób ciągły dla każdej 
kategorii produktów. Notyfikowany w ten 
sposób obowiązkowy minimalny poziom 
zapasów jest jedynym obowiązującym i 
stosowany jest jednakowo do wszystkich 
kategorii zapasów państwowych 
gromadzonych przez dane państwo 
członkowskie.

określony jest poziom zapasów 
państwowych, które państwo to 
zobowiązuje się utrzymywać w sposób 
ciągły dla każdej kategorii produktów oraz 
okres, na który podejmuje zobowiązanie. 
Notyfikowany w ten sposób obowiązkowy 
minimalny poziom zapasów jest jedynym 
obowiązującym i stosowany jest 
jednakowo do wszystkich kategorii 
zapasów państwowych gromadzonych 
przez dane państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Nieodwołalny obowiązek utrzymywania zapasów państwowych mógłby zniechęcić państwa 
członkowskie do tworzenia zapasów państwowych. Nie bierze pod uwagę możliwych zmian 
w warunkach zewnętrznych dotyczących rynku energii.

Poprawka 52
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
szczegółowy i stale aktualizowany rejestr 
wszystkich zapasów państwowych 
utrzymywanych na jego terytorium. Rejestr 
ten zawiera przede wszystkim wszelkie 
informacje umożliwiające dokładne 
umiejscowienie przedmiotowych zapasów.

1. Każde państwo członkowskie tworzy 
szczegółowy i stale, co miesiąc
aktualizowany rejestr wszystkich zapasów 
państwowych utrzymywanych na jego 
terytorium. Rejestr ten zawiera przede 
wszystkim informacje dotyczące 
magazynów, rafinerii bądź instalacji 
magazynowania, gdzie umieszczono 
przedmiotowe zapasy.

Or. en
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Poprawka 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie przekazuje Komisji 
w ciągu 8 dni kopię rejestru na każde 
wezwanie służb Komisji. wystosowane w 
ciągu 10 lat od daty, której dotyczą 
wymagane dane.

Państwo członkowskie przekazuje Komisji 
w ciągu 10 dni kopię rejestru na każde 
wezwanie służb Komisji wystosowane w 
ciągu trzech lat od daty, której dotyczą 
wymagane dane.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowa rezerwa stanowi instrument zarządzania kryzysowego i nie wymaga stałego 
gromadzenia danych. Jeżeli Komisja życzy sobie weryfikacji przestrzegania zasad w zakresie 
rezerw obowiązkowych, wystarczająca jest informacja z trzech ubiegłych lat. Aktualizacjami 
danych zajmuje się Komisja.

Poprawka 54
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, gdy zapasy państwowe 
są magazynowane wspólnie z innymi 
zapasami ropy naftowej, państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
w celu zapobiegania jakiemukolwiek 
przemieszczaniu wspólnie 
magazynowanych produktów bez 
uprzedniego pisemnego zezwolenia 
wydanego przez władze państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
zapasy się znajdują.

skreślony

Or. en



PE420.120v01-00 24/36 AM\768327PL.doc

PL

Poprawka 55
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie może 
powierzyć zadania związane z 
zarządzaniem zapasami państwowymi na 
swoim terytorium z wyjątkiem zadań 
związanych z nabyciem lub sprzedażą 
zapasów. Tego rodzaju delegacja zadań nie 
może być przedmiotem żadnej dalszej 
delegacji.

4. Każde państwo członkowskie może 
powierzyć zadania związane z 
zarządzaniem zapasami państwowymi na 
swoim terytorium. Tego rodzaju delegacja 
zadań nie może być przedmiotem żadnej 
dalszej delegacji.

Or. en

Poprawka 56
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie lub jego krajowa 
centrala rezerw może powierzyć zadania 
związane z zarządzaniem zapasami 
państwowymi poza swoim terytorium 
wyłącznie innym państwom członkowskim 
lub krajowym centralom rezerw. Tego 
rodzaju delegacja zadań nie może być 
przedmiotem żadnej dalszej delegacji i 
dokonywana jest na czas określony.

Państwo członkowskie lub jego krajowa 
centrala rezerw może powierzyć zadania 
związane z zarządzaniem zapasami 
państwowymi poza swoim terytorium 
wyłącznie innym państwom 
członkowskim, krajowym centralom 
rezerw bądź podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą na mocy umów 
dwustronnych. Tego rodzaju delegacja 
zadań nie może być przedmiotem żadnej 
dalszej delegacji i dokonywana jest na czas 
określony.

Or. en
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Poprawka 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 24 ust. 2 Komisja 
przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 24 ust. 2 Komisja 
przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.

3a. Jeżeli drobiazgowa analiza 
wykonalności oraz skuteczności 
cotygodniowych sprawozdań 
statystycznych wykaże, że oferują one 
odrębne korzyści w zakresie przejrzystości 
rynkowej, i że nie potrzeba wprowadzać 
następnie znacznych poprawek do danych 
otrzymanych w ten sposób, na mocy 
procedury określonej w art. 24 ust. 2 
Komisja może wymagać sporządzania 
cotygodniowych, zamiast comiesięcznych 
sprawozdań statystycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Przed przedłożeniem proponowanych przepisów konieczna jest ocena ich skutków. 
W odniesieniu do skutków wymogu sporządzania cotygodniowego zamiast comiesięcznego 
sprawozdania statystycznego, ocena taka nie została wykonana. Dlatego też zmiana ta nie 
powinna nastąpić przed poznaniem wyników badań, które należy bezwzględnie wziąć pod 
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uwagę.

Poprawka 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

Or. en

Uzasadnienie

Cotygodniowe dostarczanie statystycznego podsumowania poziomów rezerw handlowych 
przechowywanych w obrębie terytoriów krajowych państw członkowskich zwiększy obciążenie 
administracyjne.

Poprawka 59
Arūnas Degutis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym o 
zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

Or. en
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Uzasadnienie

Cotygodniowe sprawozdania mogą jedynie stworzyć złudzenie nadzoru, ale w rzeczywistości 
stanowią bardzo kosztowne i niepotrzebne działanie biurokratyczne. 

Poprawka 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

Or. en

Uzasadnienie

Cotygodniowe dostarczanie statystycznego podsumowania poziomów rezerw handlowych 
przechowywanych w obrębie terytoriów krajowych państw członkowskich zwiększy obciążenie 
administracyjne.

Poprawka 61
Arūnas Degutis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje comiesięczne sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

Or. en



PE420.120v01-00 28/36 AM\768327PL.doc

PL

Uzasadnienie

Cotygodniowe sprawozdania mogą jedynie stworzyć złudzenie nadzoru, ale w rzeczywistości 
stanowią bardzo kosztowne i niepotrzebne działanie biurokratyczne.

Poprawka 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Służby Komisji mogą w dowolnym 
momencie podjąć decyzję o podjęciu w 
państwach członkowskich kontroli 
dotyczących zapasów interwencyjnych 
oraz zapasów państwowych. Podczas 
przygotowywania tych kontroli służby 
Komisji mogą zwrócić się do grupy 
koordynacyjnej o radę.

1. Jeżeli istnieją uzasadnione powody do 
podejrzeń, służby Komisji mogą podjąć 
decyzję o podjęciu w państwach 
członkowskich kontroli dotyczących 
zapasów interwencyjnych oraz zapasów 
państwowych. Podczas przygotowywania 
tych kontroli służby Komisji mogą zwrócić 
się do grupy koordynacyjnej o radę.

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy zasady pomocniczości monitorowanie należy do zakresu odpowiedzialności państw 
członkowskich, a Komisja winna jedynie wszczynać własne dochodzenia w przypadku 
pojawienia się uzasadnionych podejrzeń.

Poprawka 63
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele działań kontrolnych określonych w 
ust. 1 nie obejmują gromadzenia danych 
osobowych. Dane osobowe, które 
zostałyby znalezione lub napotkane 
podczas kontroli nie są gromadzone ani 
uwzględniane, a w razie przypadkowego 
ich zgromadzenia są bezzwłocznie 
usuwane.

2. Cele działań kontrolnych określonych w 
ust. 1 nie obejmują przetwarzania danych 
osobowych. Dane osobowe, które 
zostałyby znalezione lub napotkane 
podczas kontroli nie są gromadzone ani 
uwzględniane, a w razie przypadkowego 
ich zgromadzenia są bezzwłocznie 
usuwane.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby dostosować zapis do zapisów stosowanych w prawie dotyczącym ochrony danych oraz 
zapobiec wszelkim nieporozumieniom, zaleca się zastąpienie słowa „gromadzenia” 
sformułowaniem „przetwarzania”.

Poprawka 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
przechowywania danych, dowodów, 
sprawozdań i dokumentów dotyczących 
zapasów interwencyjnych oraz zapasów 
państwowych, co najmniej przez okres 10
lat.

7. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
przechowywania danych, dowodów, 
sprawozdań i dokumentów dotyczących 
zapasów interwencyjnych oraz zapasów 
państwowych, co najmniej przez okres 
trzech lat.

Or. de

Uzasadnienie

Rezerwy obowiązkowe stanowią instrument zarządzania kryzysowego i nie wymagają stałego 
gromadzenia danych. Jeżeli Komisja życzy sobie weryfikowania przestrzegania obowiązków 
istniejących w tym zakresie, wystarczające jest przeanalizowanie przypadków z lat ubiegłych. 
Aktualizacjami danych zajmuje się Komisja.

Poprawka 65
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby w przypadku 
poważnych zakłóceń w dostawach ich 
właściwe organy mogły wprowadzić do 
obrotu całość lub część ich zapasów 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby w przypadku 
poważnych zakłóceń w dostawach ich 
właściwe organy mogły wprowadzić do 
obrotu całość lub część ich zapasów 
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interwencyjnych oraz zapasów 
państwowych oraz, w zależności od 
przewidywanych zakłóceń w zaopatrzeniu, 
w sposób całościowy lub nakierowany na 
konkretne produkty, ograniczyć zużycie, w 
tym przez przyznanie pierwszeństwa 
dostępu do produktów naftowych pewnym 
grupom odbiorców.

interwencyjnych, w pierwszej kolejności 
na użytek krajowy i, jeśli taki jest wybór 
państwa członkowskiego, na konsumpcję 
międzynarodową, oraz zapasów 
państwowych oraz, w zależności od 
przewidywanych zakłóceń w zaopatrzeniu, 
w sposób całościowy lub nakierowany na 
konkretne produkty, ograniczyć zużycie, w 
tym przez przyznanie pierwszeństwa 
dostępu do produktów naftowych pewnym 
grupom odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Przy poszanowaniu reguły solidarności energetycznej na zasadzie połączenia, żadne państwo 
członkowskie nie powinno być zmuszane do zaprzestania gromadzenia zasobów naftowych, 
zwłaszcza w wyniku decyzji organu, który nie został wybrany w wyborach, pod żadnym 
pozorem, bez uprzedniej pełnej zgody tego państwa.

Poprawka 66
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może wykorzystywać swoje zapasy 
interwencyjne oraz zapasy państwowe do 
wypełnienia zobowiązań 
międzynarodowych, które wynikają z tej 
decyzji. W takim przypadku państwo 
członkowskie bezzwłocznie informuje o 
tym Komisję, która może zwołać 
posiedzenie grupy koordynacyjnej lub 
przeprowadzić konsultacje wśród jej 
członków drogą elektroniczną, w 
szczególności dla dokonania oceny 
skutków wprowadzenia zapasów do 
obrotu.

3. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
dysponuje możliwością wykorzystania 
swoich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych do wypełnienia 
zobowiązań międzynarodowych, które 
wynikają z tej decyzji. W takim przypadku 
państwo członkowskie bezzwłocznie 
informuje o tym Komisję, która może 
zwołać posiedzenie grupy koordynacyjnej 
lub przeprowadzić konsultacje wśród jej 
członków drogą elektroniczną, w 
szczególności dla dokonania oceny 
skutków wprowadzenia zapasów do 
obrotu.
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Or. en

Uzasadnienie

Przy poszanowaniu reguły solidarności energetycznej na zasadzie połączenia, żadne państwo 
członkowskie nie powinno być zmuszane do zaprzestania gromadzenia zasobów naftowych, 
zwłaszcza w wyniku decyzji organu, który nie został wybrany w wyborach, pod żadnym 
pozorem, bez uprzedniej pełnej zgody tego państwa.

Poprawka 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z 
państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, w 
możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację, a Komisja ustala czy 
wystąpiły poważne zakłócenia w 
dostawach.

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z 
państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, w 
możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację i ustala czy wystąpiły 
poważne zakłócenia w dostawach.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja analizuje sytuację, pojawia się wątpliwość co do zasadności istnienia grupy 
koordynacyjnej. Komisja odpowiedzialna jest za grupę, która, zbadawszy sytuację, powinna w 
związku z tym wystawić swoją ocenę.

Poprawka 68
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli stwierdzone zostaną poważne Jeżeli stwierdzone zostaną poważne 
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zakłócenia w dostawach, Komisja może 
wydać pozwolenie na częściowe lub pełne 
wprowadzenie do obrotu ilości, których 
uwolnienie proponują zainteresowane 
państwa członkowskie.

zakłócenia w dostawach, Komisja wydaje 
pozwolenie na częściowe lub pełne 
wprowadzenie do obrotu ilości, których 
uwolnienie proponują zainteresowane 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zachowania mechanizmów umożliwiających natychmiastowe działania 
w sytuacjach awaryjnych wynikających z zakłócenia dostaw, jak również wpływu państw 
członkowskich na podejmowane procedury awaryjne.

Poprawka 69
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególnie pilnych przypadkach lub 
w celu sprostania niewielkim potrzebom 
lokalnym, państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać swoje zapasy 
interwencyjne przed zebraniem się grupy 
koordynacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zachowania mechanizmów umożliwiających natychmiastowe działania 
w sytuacjach awaryjnych wynikających z zakłócenia dostaw, jak również wpływu państw 
członkowskich na podejmowane procedury awaryjne.
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Poprawka 70
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, 
Komisja ma prawo narzucić państwom 
członkowskim uwolnienie części lub 
całości ich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych. Z prawa tego 
można skorzystać wyłącznie po 
posiedzeniu grupy koordynacyjnej, w 
porządku dnia którego ten punkt został 
uwzględniony.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przy poszanowaniu reguły solidarności energetycznej na zasadzie połączenia, żadne państwo 
członkowskie nie powinno być zmuszane do zaprzestania gromadzenia zasobów naftowych, 
zwłaszcza w wyniku decyzji organu, który nie został wybrany w wyborach, pod żadnym 
pozorem, bez uprzedniej pełnej zgody tego państwa.

Poprawka 71
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, 
Komisja ma prawo narzucić państwom 
członkowskim uwolnienie części lub 
całości ich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych. Z prawa tego 
można skorzystać wyłącznie po 
posiedzeniu grupy koordynacyjnej, 
w porządku dnia którego ten punkt został 

5. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, 
Komisja ma prawo wymagać od państw 
członkowskich uwolnienia części lub 
całości ich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych, co podlega 
zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie, którego dotyczy kwestia. 
Z prawa tego można skorzystać wyłącznie 
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uwzględniony. po posiedzeniu grupy koordynacyjnej, 
w porządku dnia którego ten punkt został 
uwzględniony.

Or. en

Uzasadnienie

Przy poszanowaniu reguły solidarności energetycznej na zasadzie połączenia, żadne państwo 
członkowskie nie powinno być zmuszane do zaprzestania gromadzenia zasobów naftowych, 
zwłaszcza w wyniku decyzji organu, który nie został wybrany w wyborach, pod żadnym 
pozorem, bez uprzedniej pełnej zgody tego państwa.

Poprawka 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, 
Komisja ma prawo narzucić państwom 
członkowskim uwolnienie części lub 
całości ich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych. Z prawa tego 
można skorzystać wyłącznie po 
posiedzeniu grupy koordynacyjnej, w 
porządku dnia którego ten punkt został 
uwzględniony.

5. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, 
Komisja ma prawo narzucić państwom 
członkowskim uwolnienie części lub 
całości ich zapasów interwencyjnych oraz 
zapasów państwowych. Z prawa tego 
można skorzystać wyłącznie po 
posiedzeniu grupy koordynacyjnej, w 
porządku dnia którego ten punkt został 
uwzględniony, a decyzję podejmuje się 
odpowiednio konieczną większością 
głosów.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja analizuje sytuację, pojawia się wątpliwość co do zasadności istnienia grupy 
koordynacyjnej. Komisja odpowiedzialna jest za grupę, która, zbadawszy sytuację, powinna 
w związku z tym wystawić swoją ocenę.
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Poprawka 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokona 
oceny jej stosowania i dokona oceny 
możliwości narzucenia wszystkim 
państwom członkowskim obowiązkowego 
minimalnego poziomu zapasów 
państwowych.

W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokona 
oceny jej stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Od klauzuli przeglądowej, w przypadku której wynik jest już przesądzony, preferuje się 
ogólną klauzulę przeglądową.

Poprawka 74
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 
grudnia 20XX r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 
grudnia 20XX r. z wyjątkiem tych państw 
członkowskich, dla których okres 
przejściowy ma zastosowanie do 
stworzenia rezerw ropy i produktów 
naftowych na mocy Traktatu 
o Przystąpieniu do Unii Europejskiej, 
w przypadku którego termin wdrożenia 
stanowi data zakończenia okresu 
przejściowego. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
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Or. ro

Poprawka 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu swoich zapasów państwa 
członkowskie obniżają o 10% ilości 
zapasów obliczone według powyższej 
metody. Zmniejszenie to dotyczy 
wszystkich ilości uwzględnionych w 
danych obliczeniach.

Przy obliczaniu swoich zapasów państwa 
członkowskie obniżają o 5% ilości 
zapasów obliczone według powyższej 
metody. Zmniejszenie to dotyczy 
wszystkich ilości uwzględnionych w 
danych obliczeniach.

Or. en

Uzasadnienie

Cechy techniczne sprzętu służącego do przechowywania produktów naftowych pozwalają na 
ograniczenie ilości niewykorzystanej ropy o 2%. Pozostałości ropy naftowej przekraczające 
minimalną ilość utraconą podczas usuwania produktów naftowych wiążą się z większymi 
kosztami magazynowania.
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