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Alteração 20
Alyn Smith

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Embora respeitando o princípio da solidariedade energética numa base confederal, 
nenhum Estado-Membro deverá ser forçado a abrir mão dos seus recursos 
petrolíferos, designadamente, em resultado de uma decisão de um órgão não eleito e, 
em quaisquer circunstâncias, sem o seu explícito consentimento prévio.

Alteração 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A concentração crescente da produção, 
a diminuição das reservas petrolíferas, bem 
como o aumento do consumo mundial de 
produtos petrolíferos, contribuem para o 
aumento dos riscos de ocorrência de 
dificuldades no aprovisionamento.

(2) A concentração crescente da produção, 
a diminuição das reservas petrolíferas 
convencionais, bem como o aumento do 
consumo mundial de produtos petrolíferos, 
contribuem para o aumento dos riscos de 
ocorrência de perturbações no 
aprovisionamento.

Or. de

Justificação

Em 2007 e 2008, registou-se uma ligeira diminuição das reservas petrolíferas 
convencionais, tendência esta que deverá perdurar em 2009, devido à descida do 
preço do petróleo bruto.  As reservas petrolíferas representam uma noção dinâmica, 
que depende, entre outros factores, do preço do petróleo.  Em contrapartida, as 
reservas não convencionais só agora é que começam a ser exploradas lentamente.  
Perturbação no aprovisionamento é a expressão correcta no jargão da especialidade.
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Alteração 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Além da criação de um clima 
favorável ao investimento com vista à 
exploração e ao aproveitamento das 
reservas petrolíferas dentro e fora da 
União Europeia - o que se reveste de uma 
importância fundamental para garantir o 
aprovisionamento de petróleo a longo 
prazo -, a armazenagem do petróleo 
permite comprovadamente compensar as 
perturbações no aprovisionamento a curto 
prazo.

Or. de

Justificação

Importa distinguir entre a segurança do aprovisionamento a longo prazo e a 
superação de perturbações no aprovisionamento a curto prazo.  A presente directiva 
incide apenas neste último ponto.

Alteração 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A produção interna de petróleo pode 
contribuir, por si própria, para a segurança 
do aprovisionamento e poderia assim 
justificar que os Estados-Membros 
produtores de petróleo detenham reservas 
inferiores às dos outros Estados-Membros. 
Uma tal derrogação não pode contudo 
gerar uma alteração substancial das 
obrigações de armazenagem em relação às 
que derivam da Directiva 2006/67/CE. Daí 

(6) A produção interna de petróleo pode 
contribuir, por si própria, para a segurança 
do aprovisionamento e poderia assim 
justificar que os Estados-Membros 
produtores de petróleo detenham reservas 
inferiores às dos outros Estados-Membros. 
Uma tal derrogação não pode contudo 
gerar uma alteração substancial das 
obrigações de armazenagem em relação às 
que derivam da Directiva 2006/67/CE. Daí 
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resulta que a obrigação de armazenagem de 
determinados Estados-Membros deverá ser 
fixada em relação ao nível do consumo 
interno de petróleo e não em relação às 
importações.

resulta que a obrigação de armazenagem 
dos Estados-Membros deverá ser fixada em 
relação ao nível do consumo interno de 
petróleo e não em relação às importações.

Or. de

Justificação

A directiva deve ser aplicável em todos os Estados-Membros de forma igual.

Alteração 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de Bruxelas de 8 e 9 de 
Março de 2007 indicam que é cada vez 
mais importante e urgente que a 
Comunidade estabeleça uma política 
energética integrada, associando medidas 
aplicadas a nível europeu e a nível dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, é 
essencial proceder a uma aproximação
dos mecanismos de armazenagem 
implementados nos diferentes Estados-
Membros.

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de Bruxelas de 8 e 9 de 
Março de 2007 indicam que é cada vez 
mais importante e urgente que a 
Comunidade estabeleça uma política 
energética integrada, associando medidas 
aplicadas a nível europeu e a nível dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, 
importa garantir a compatibilidade 
recíproca dos diferentes mecanismos de 
armazenagem implementados em cada 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

O primeiro objectivo da legislação da UE deve ser o de garantir a compatibilidade, e 
não a uniformização total.  Deve continuar a ser aplicável o princípio de uma Europa 
unida na sua diversidade!
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Alteração 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A disponibilidade de reservas de 
petróleo e a salvaguarda do 
aprovisionamento energético constituem 
elementos essenciais da segurança pública 
dos Estados-Membros e da Comunidade. A 
existência de organismos ou de serviços 
centrais de armazenagem na Comunidade 
permite uma aproximação destes 
objectivos. Com vista a permitir aos 
diferentes Estados-Membros em causa 
utilizar da melhor forma possível o seu 
direito nacional para definir os estatutos 
da sua entidade central de armazenagem, 
moderando simultaneamente a carga 
financeira imputada aos consumidores 
finais decorrente dessas actividades de 
armazenagem, é suficiente, num contexto 
em que as reservas de petróleo podem ser 
detidas em qualquer local da Comunidade 
e por qualquer organismo ou serviço 
central estabelecido para esse efeito, 
proibir a finalidade lucrativa.

(8) A disponibilidade de reservas de 
petróleo e a salvaguarda do 
aprovisionamento energético constituem 
elementos essenciais da segurança pública 
dos Estados-Membros e da Comunidade.

Or. de

Justificação

Não cabe à Comunidade privilegiar um determinado método, sobretudo centralizado,  
que iria contrariar o princípio da subsidiariedade.  Deve continuar a ser aplicável o 
princípio de uma Europa unida na sua diversidade!

Alteração 26
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A disponibilidade de reservas de (8) A disponibilidade de reservas de 
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petróleo e a salvaguarda do 
aprovisionamento energético constituem 
elementos essenciais da segurança pública 
dos Estados-Membros e da Comunidade. A 
existência de organismos ou de serviços 
centrais de armazenagem na Comunidade 
permite uma aproximação destes 
objectivos. Com vista a permitir aos 
diferentes Estados-Membros em causa 
utilizar da melhor forma possível o seu 
direito nacional para definir os estatutos da 
sua entidade central de armazenagem, 
moderando simultaneamente a carga 
financeira imputada aos consumidores 
finais decorrente dessas actividades de 
armazenagem, é suficiente, num contexto 
em que as reservas de petróleo podem ser 
detidas em qualquer local da Comunidade 
e por qualquer organismo ou serviço 
central estabelecido para esse efeito, 
proibir a finalidade lucrativa.

petróleo e a salvaguarda do 
aprovisionamento energético constituem 
elementos essenciais da segurança pública 
dos Estados-Membros e da Comunidade. A 
existência de organismos ou de serviços 
centrais de armazenagem na Comunidade 
permite uma aproximação destes 
objectivos. Com vista a permitir aos 
diferentes Estados-Membros em causa 
utilizar da melhor forma possível o seu 
direito nacional para definir os estatutos da 
sua entidade central de armazenagem e as 
condições em que delegam a exploração 
de reservas a outros Estados-Membros ou 
entidades de armazenagem, moderando 
simultaneamente a carga financeira 
imputada aos consumidores finais 
decorrente dessas actividades de 
armazenagem, é suficiente, num contexto 
em que as reservas de petróleo podem ser 
detidas em qualquer local da Comunidade 
e por qualquer organismo ou serviço 
central estabelecido para esse efeito, 
proibir a finalidade lucrativa.

Or. en

Justificação

A distribuição geográfica das reservas tem um impacto importante na segurança do 
aprovisionamento dos Estados-Membros e na velocidade e eficácia das medidas 
tomadas em caso de perturbações. Os Estados-Membros devem manter a sua 
influência na deliberação acerca da afectação dessas reservas.

Alteração 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta os objectivos da 
legislação comunitária em matéria de 
reservas de petróleo, acrescidos de
eventuais preocupações de certos 
Estados-Membros em matéria de 
segurança e do desejo de aumentar o 

Suprimido



PE420.120v01-00 8/36 AM\768327PT.doc

PT

rigor e a transparência dos mecanismos 
de solidariedade entre os 
Estados-Membros, é necessário restringir 
ao território nacional o campo de acção 
das entidades centrais que actuam sem 
intermediário.

Or. de

Justificação

Nada justifica que a Comissão limite uma eventual flexibilidade da obrigação de 
armazenagem e exija paralelamente mais uma vez "entidades centrais". 

Alteração 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Devido aos requisitos ligados ao 
estabelecimento de políticas de 
emergência, à aproximação dos
mecanismos nacionais de armazenagem e à 
necessidade de assegurar uma melhor 
visibilidade, nomeadamente em caso de 
crise, dos níveis das reservas, é necessário 
que os Estados-Membros e a Comunidade 
disponham de meios de controlo reforçados 
sobre essas reservas.

(12) Devido aos requisitos ligados ao 
estabelecimento de políticas de 
emergência, à garantia da compatibilidade 
entre os mecanismos nacionais de 
armazenagem e à necessidade de assegurar 
uma melhor visibilidade, nomeadamente 
em caso de crise, dos níveis das reservas, é 
necessário que os Estados-Membros e a 
Comunidade disponham de meios de 
controlo reforçados sobre essas reservas.

Or. de

Justificação

É necessário clarificar mais uma vez que não se trata de uniformizar os mecanismos, 
mas sim de garantir a sua compatibilidade.  Além disso, o controlo não deve ser 
levado a cabo pela Comunidade, já que é da competência dos Estados-Membros.



AM\768327PT.doc 9/36 PE420.120v01-00

PT

Alteração 29
Dragoș Florin David

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O facto de uma parte importante das 
reservas pertencer a Estados-Membros ou 
a entidades centrais estabelecidas pelas 
diferentes autoridades nacionais permitirá 
aumentar os níveis de controlo e de 
transparência, pelo menos no que diz 
respeito a essa parte das reservas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente directiva não deve habilitar a Comunidade a imiscuir-se na competência 
que cabe aos Estados-Membros na implementação das suas obrigações. Porém, este 
considerando vai exactamente nesse sentido.  Por isso, e devido a uma base empírica 
insuficiente, este considerando deve ser suprimido.

Alteração 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de contribuir para o reforço da 
segurança do aprovisionamento na 
Comunidade, as reservas adquiridas pelos 
Estados-Membros ou por entidades 
centrais, as chamadas "reservas 
específicas", estabelecidas na sequência 
de decisões tomadas pelos Estados-
Membros deverão corresponder às 
necessidades efectivas em caso de crise. É 
além disso necessário que beneficiem de 
um estatuto jurídico próprio, que assegure 
a sua disponibilidade absoluta em caso de 
crise. Para esse efeito, os Estados-
Membros em causa deverão velar por 
tomar as medidas necessárias para proteger 

(14) A fim de contribuir para o reforço da 
segurança do aprovisionamento na 
Comunidade, as reservas constituídas em 
conformidade com a presente directiva 
devem pelo menos poder cobrir o 
consumo correspondente ao período 
fixado. É além disso necessário que 
beneficiem de um estatuto jurídico próprio, 
que assegure a sua disponibilidade absoluta 
em caso de crise. Para esse efeito, os 
Estados-Membros em causa deverão velar 
por tomar as medidas necessárias para 
proteger de forma incondicional as reservas 
em causa contra todas as medidas de 
execução coerciva.
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de forma incondicional as reservas em 
causa contra todas as medidas de execução 
coerciva.

Or. de

Justificação

Não é possível determinar ex ante as necessidades efectivas em caso de crise, mas 
apenas a posteriori, dado que essas necessidades dependem do tipo de crise e 
sobretudo da sua duração.  O factor decisivo consiste sobretudo em que as reservas 
fixadas sejam efectivamente disponíveis.  Estas quantidades são suficientes para 
superar todas as perturbações imagináveis no aprovisionamento que não se devam a 
razões políticas.  Em caso de perturbação ditada por razões políticas com uma 
duração superior a 90 dias, a crise mundial deverá em todo o caso impor a tomada 
de outras medidas.

Alteração 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A frequência na elaboração dos 
resumos estatísticos das reservas, bem 
como o prazo em que estes devem ser 
postos à disposição, conforme estabelecido 
na Directiva 2006/67/CE, parecem estar 
desfasados em relação a diferentes sistemas 
de reservas de petróleo estabelecidos 
noutras partes do mundo. Numa resolução 
sobre as repercussões macroeconómicas do 
aumento do preço da energia, o Parlamento 
Europeu manifestou o seu apoio à adopção 
de uma maior frequência na informação 
prestada.

(18) A frequência na elaboração dos 
resumos estatísticos das reservas, bem 
como o prazo em que estes devem ser 
postos à disposição, conforme estabelecido 
na Directiva 2006/67/CE, parecem estar 
desfasados em relação a diferentes sistemas 
de reservas de petróleo estabelecidos 
noutras partes do mundo. Numa resolução 
sobre as repercussões macroeconómicas do 
aumento do preço da energia, o Parlamento 
Europeu manifestou o seu apoio à adopção 
de uma maior frequência na informação 
prestada. Caberia de resto garantir a 
exactidão dos dados, sem que seja 
necessário corrigi-los durante semanas e 
meses, como isso continua hoje a suceder 
amiúde na União Europeia.

Or. de
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Justificação

As experiências feitas noutros Estados mostraram também que a exactidão dos dados 
é mais importante que a sua publicação semanal.  Por isso, convém colocar a tónica 
neste aspecto.

Alteração 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
resumos deverá ser semanal.

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
resumos deverá ser semanal, desde que 
seja possível garantir que ulteriormente 
serão apenas necessárias correcções 
mínimas.

Or. de

Justificação

As experiências feitas noutros Estados mostraram também que a exactidão dos dados 
é mais importante que a sua publicação semanal.  Por isso, convém colocar a tónica 
neste aspecto.

Alteração 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
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resumos deverá ser semanal. resumos deverá ser mensal.

Or. en

Justificação

A apresentação semanal de resumos estatísticos dos níveis de reservas comerciais 
detidas no território nacional dos Estados-Membros aumentará o ónus 
administrativo.

Alteração 34
Arūnas Degutis

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
resumos deverá ser semanal.

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
resumos deverá ser mensal.

Or. en

Justificação

A entrega de resumos estatísticos semanais pode criar uma ilusão de controlo, mas, 
na realidade, não é senão um expediente burocrático particularmente oneroso e 
desnecessário.

Alteração 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A possibilidade de desfasamentos ou 
erros nos resumos comunicados à 
Comissão existe. Por conseguinte, os 
funcionários ou agentes autorizados dos 
serviços da Comissão deverão poder 

(23) A possibilidade de desfasamentos ou 
erros nos resumos comunicados à 
Comissão existe. Por conseguinte, os 
funcionários ou agentes autorizados dos 
serviços da Comissão deverão, em caso de 
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verificar a existência das reservas e os 
documentos em que as autoridades dos 
Estados-Membros se baseiam.

suspeita fundada, poder também verificar, 
para além dos organismos de controlo 
habilitados para esse efeito pelos Estados-
Membros, a existência das reservas e os 
documentos em que as autoridades dos 
Estados-Membros se baseiam.

Or. de

Justificação

O controlo do cumprimento da legislação nacional incumbe em primeiro lugar aos 
Estados-Membros.  Por isso, a  Comissão deve apenas em caso de suspeita fundada 
poder efectuar averiguações por sua própria iniciativa.

Alteração 36
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A protecção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento dos dados 
pessoais pelos Estados-Membros é regida 
pela Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, e a protecção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento dos dados pessoais pela 
Comissão é regida pelo Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados. Estes actos exigem, em particular, 
que o tratamento dos dados pessoais seja 
justificado por uma finalidade legítima e 
que os dados pessoais recolhidos de forma 
acidental sejam imediatamente apagados.

(25) A protecção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento dos dados 
pessoais pelos Estados-Membros é regida 
pela Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, e a protecção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento dos dados pessoais pela 
Comissão é regida pelo Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados. As disposições da presente 
directiva não prejudicam as disposições 
da Directiva 95/46/CE e do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001.

Or. en
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Justificação

Alguns peritos (incluindo a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados) 
recomendam que o considerando deve afirmar claramente que as disposições da 
presente directiva não prejudicam as disposições da legislação mencionada. Na 
verdade, a última frase é supérflua, dado que se trata dum princípio geral que os 
dados pessoais não devem ser guardados por mais tempo do que o necessário para os
fins para os quais foram compilados ou processados ainda mais.

Alteração 37
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) "Ruptura importante do 
aprovisionamento": redução importante e
imprevista no aprovisionamento de 
petróleo bruto ou de produtos petrolíferos 
da Comunidade ou de um Estado-Membro, 
que tenha ou não implicado uma decisão 
internacional efectiva de libertação de 
reservas;

g) "Ruptura importante do 
aprovisionamento": redução imprevista de, 
pelo menos, 30% em comparação com a
média do ano anterior no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos da Comunidade ou de 
um Estado-Membro, que tenha ou não 
implicado uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas;

Or. ro

Justificação

A definição contida no artigo é um pouco vaga e, por isso, é necessário dar 
indicações mais específicas que tenham em conta a situação do fornecimento a nível 
comunitário e a situação específica de cada Estado-Membro.

Alteração 38
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas adequadas para assegurar, 
o mais tardar em 31 de Dezembro de 

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas adequadas para assegurar, 
o mais tardar em 31 de Dezembro de 
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20XX, a manutenção em seu benefício, no 
território da Comunidade e de forma 
permanente, de um nível total de reservas 
de petróleo equivalente, no mínimo, à 
maior das quantidades representada quer 
por noventa dias de importações líquidas 
quer por setenta dias de consumo.

20XX, a manutenção em seu benefício, no 
território da Comunidade e de forma 
permanente, de um nível total de reservas 
de petróleo equivalente, no mínimo, à 
maior das quantidades representada quer 
por oitenta dias de importações líquidas 
quer por sessenta dias de consumo.

Or. ro

Justificação

Para os países produtores de petróleo, a regra dos 70 dias implicaria o aumento das 
reservas actuais de 67,5 para 77,78 dias. Tal aumento implicaria custos 
consideravelmente superiores.

Alteração 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão 
permanentemente a acessibilidade física e a 
disponibilidade das reservas de segurança e 
das reservas específicas, na acepção do 
artigo 9.º, que se encontrem no seu 
território nacional. Os Estados-Membros 
estabelecem as modalidades de 
identificação, a contabilidade e o controlo 
das referidas reservas de forma a permitir 
uma verificação dessas reservas em 
qualquer momento. Relativamente às 
reservas de segurança e às reservas 
específicas que fazem parte das reservas 
detidas por operadores económicos ou que 
estão misturadas com essas reservas, deve 
ser mantida uma contabilidade separada.

1. Os Estados-Membros garantirão 
permanentemente a acessibilidade física e a 
disponibilidade das reservas de segurança e 
das reservas específicas, na acepção do 
artigo 9.º, que se encontrem no seu 
território nacional. Os Estados-Membros 
estabelecem as modalidades de 
identificação, a contabilidade e o controlo 
das referidas reservas de forma a permitir 
uma verificação dessas reservas em 
qualquer momento. Essas disposições 
serão estabelecidas com o consentimento 
prévio da Comissão. Relativamente às 
reservas de segurança e às reservas 
específicas que fazem parte das reservas 
detidas por operadores económicos ou que 
estão misturadas com essas reservas, deve 
ser mantida uma contabilidade separada.

Or. en
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Justificação

A existência de um acordo prévio sobre as regras de contabilização conduzirá a uma 
aproximação entre os métodos utilizados pelos diferentes Estados-Membros, o que 
facilitará o controlo subsequente.

Alteração 40
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelecerá um 
registo pormenorizado e permanentemente 
actualizado de todas as reservas de 
segurança por si mantidas e que não 
constituem reservas específicas na acepção 
do artigo 9.º. Este registo contém 
nomeadamente todas as informações que 
permitem localizar com precisão as 
reservas em questão, bem como 
determinar as quantidades, o proprietário e 
a natureza exacta, de acordo com as 
categorias indicadas no ponto 3.1, primeiro 
parágrafo, do Anexo C do Regulamento 
(CE) n.º ****** do Parlamento Europeu e 
do Conselho de *********** relativo às 
estatísticas da energia.

1. Cada Estado-Membro estabelecerá um 
registo pormenorizado e permanentemente 
actualizado mensalmente de todas as 
reservas de segurança por si mantidas e que 
não constituem reservas específicas na 
acepção do artigo 9.º. Este registo contém 
nomeadamente dados relativos ao 
depósito, refinaria ou local de 
armazenamento onde se encontram as 
reservas em questão e as quantidades, o 
proprietário e a natureza exacta, de acordo 
com as categorias indicadas no ponto 3.1, 
primeiro parágrafo, do Anexo C do 
Regulamento (CE) n.º ****** do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
*********** relativo às estatísticas da 
energia.

Or. en

Justificação

A experiência dos Estados-Membros revelou que a informação mensal e a localização 
a nível de instalações bastam para fins de verificação e transparência.
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Alteração 41
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa enviará à 
Comissão uma cópia do registo das 
reservas existentes no último dia de cada 
ano civil, no prazo de trinta dias após o 
termo do ano civil a que se refere o registo.

O Estado-Membro em causa enviará à 
Comissão uma cópia do registo das 
reservas existentes no último dia de cada 
ano civil, no prazo de quarenta e cinco
dias após o termo do ano civil a que se 
refere o registo.

Or. en

Justificação

Os dados contidos no registo possuem um carácter sensível em termos estratégicos e, 
por isso, apenas devem ser disponibilizados sob um controlo reforçado quanto à 
entidade que recebe as informações sensíveis.

Alteração 42
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura a confidencialidade 
dos dados individuais contidos nos 
registos.

Or. en

Justificação

Os dados contidos no registo possuem um carácter sensível em termos estratégicos e, 
por isso, apenas devem ser disponibilizados sob um controlo reforçado quanto à 
entidade que recebe as informações sensíveis.
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Alteração 43
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade central de armazenagem tem 
por principal objectivo a aquisição, 
manutenção e venda de reservas de 
petróleo no território nacional do 
Estado-Membro que a estabeleceu. Essa 
entidade é o único organismo ou serviço 
ao qual podem ser conferidas 
competências para actuar sem 
intermediário no território do 
Estado-Membro que a estabeleceu para 
fins de aquisição, manutenção ou venda 
de reservas específicas, na acepção do 
artigo 9.º.

2. A entidade central de armazenagem tem 
por principal objectivo assegurar e 
verificar a aquisição, manutenção e venda 
de reservas de petróleo que constituem 
reservas de segurança, na acepção do 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 44
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Excepto no que diz respeito à aquisição 
ou venda de reservas específicas, cada 
entidade central de armazenagem pode 
acordar com operadores económicos 
confiar-lhes tarefas de gestão de reservas 
de petróleo, desde que essas delegações 
digam respeito a reservas de petróleo 
localizadas no território do 
Estado-Membro que estabeleceu a entidade 
central de armazenagem em causa. Essa 
delegação não pode ser objecto de 
subdelegação.

Cada entidade central de armazenagem 
pode acordar com operadores económicos 
confiar-lhes tarefas de gestão de reservas 
de petróleo, desde que essas delegações 
digam respeito a reservas de petróleo 
localizadas no território do 
Estado-Membro que estabeleceu a entidade 
central de armazenagem em causa. Essa 
delegação não pode ser objecto de 
subdelegação.

Or. en
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Alteração 45
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Nenhuma entidade central de 
armazenagem pode adquirir, constituir, 
manter ou gerir reservas de segurança fora 
do território nacional do Estado-Membro 
que a estabeleceu, a não ser por acordo de 
delegação dessas tarefas ao
Estado-Membro no território do qual essas 
reservas se encontram ou à entidade 
central de armazenagem estabelecida por 
este último.

3. Nenhum Estado-Membro ou entidade 
central de armazenagem pode adquirir, 
constituir, manter ou gerir reservas de 
segurança fora do território nacional do 
Estado-Membro que a estabeleceu, a não 
ser que um acordo com o Estado-Membro 
ou a entidade central de armazenagem 
estabelecida por este último em cujo 
território se encontram essas reservas 
assegure a acessibilidade e 
disponibilidade das reservas de 
segurança.

Or. en

Alteração 46
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nenhum Estado-Membro pode adquirir, 
constituir, manter ou gerir reservas de 
segurança fora do seu território nacional, 
a não ser por acordo de delegação dessas 
tarefas ao Estado-Membro no território 
do qual essas reservas se encontram ou à 
entidade central de armazenagem 
estabelecida por este último.

Suprimido

Or. en
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Alteração 47
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Publicar, com uma antecedência mínima 
de seis meses, as condições em que essa 
entidade central oferece esses serviços aos 
operadores económicos.

b) Publicar, com uma antecedência mínima 
de três meses, as condições em que essa 
entidade central oferece esses serviços aos 
operadores económicos.

Or. ro

Alteração 48
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A uma ou várias outras entidades 
centrais de armazenagem que tenham 
condições para manter essas reservas, ou 

Suprimido

Or. ro

Alteração 49
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A uma ou várias outras entidades 
centrais de armazenagem que tenham 
condições para manter essas reservas, ou

b) A uma ou várias outras entidades 
centrais de armazenagem que tenham 
condições para manter essas reservas, 
desde que seja celebrado um acordo entre 
o Estado-Membro em questão e os 
Estados-Membros que receberão as 
reservas, ou

Or. en
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Justificação

A distribuição geográfica das reservas tem um impacto importante na segurança do 
aprovisionamento dos Estados-Membros e na velocidade e eficácia das medidas 
tomadas em caso de perturbações. Os Estados-Membros devem manter a sua 
influência na deliberação acerca da afectação dessas reservas.

Alteração 50
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro pode 
comprometer-se irrevogavelmente a 
manter um nível mínimo, determinado em 
número de dias de consumo, de reservas de 
petróleo que respeitem as condições do 
presente artigo (seguidamente designadas 
"reservas específicas").

1. Cada Estado-Membro pode 
comprometer-se a manter um nível 
mínimo, determinado em número de dias 
de consumo, de reservas de petróleo que 
respeitem as condições do presente artigo 
(seguidamente designadas "reservas 
específicas").

Or. en

Justificação

A obrigação irrevogável de manter fundos de reserva especiais poderá desencorajar 
os Estados-Membros relativamente à manutenção de reservas específicas e não tem 
em conta eventuais mudanças nas condições externas que caracterizam o mercado da 
energia.

Alteração 51
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Cada Estado-Membro que tenha 
decidido manter reservas específicas 
deverá enviar à Comissão uma notificação, 
que será publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia, especificando o nível de 
reservas específicas que se compromete 
irrevogavelmente a manter, relativamente a 

5. Cada Estado-Membro que tenha 
decidido manter reservas específicas 
deverá enviar à Comissão uma notificação, 
que será publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia, especificando o nível de 
reservas específicas que se compromete a 
manter, relativamente a cada uma das 
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cada uma das categorias e a título 
permanente. O nível mínimo obrigatório 
assim notificado é único, sendo aplicável 
de forma idêntica a todas as categorias de 
reservas específicas utilizadas pelo Estado-
Membro.

categorias e a título permanente, bem como 
o período durante o qual esse 
compromisso é válido. O nível mínimo 
obrigatório assim notificado é único, sendo 
aplicável de forma idêntica a todas as 
categorias de reservas específicas 
utilizadas pelo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A obrigação irrevogável de manter fundos de reserva especiais poderá desencorajar 
os Estados-Membros relativamente à manutenção de reservas específicas e não tem 
em conta eventuais mudanças nas condições externas que caracterizam o mercado da 
energia.

Alteração 52
Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelecerá um 
registo pormenorizado e permanentemente 
actualizado de todas as reservas específicas 
detidas no seu território nacional. Esse 
registo conterá nomeadamente todas as 
informações que permitam localizar com 
precisão as reservas em causa.

1. Cada Estado-Membro estabelecerá um 
registo mensal pormenorizado e 
permanentemente actualizado de todas as 
reservas específicas detidas no seu 
território nacional. Esse registo conterá,
nomeadamente, dados relativos ao 
depósito, refinaria ou local de 
armazenamento onde se encontram as 
reservas em causa.

Or. en

Alteração 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro enviará à Comissão O Estado-Membro enviará à Comissão 
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uma cópia do registo no prazo de oito dias 
após qualquer pedido dos serviços da 
Comissão,  apresentado num prazo de dez
anos a contar da data a que se referem os 
dados pedidos.

uma cópia do registo no prazo de dez dias 
úteis após qualquer pedido dos serviços da 
Comissão,  apresentado num prazo de três
anos a contar da data a que se referem os 
dados pedidos.

Or. de

Justificação

A obrigação de armazenagem constitui um instrumento utilizado para gerir crises e 
não requer a recolha permanente de dados.  Os últimos três anos são suficientes para 
que a Comissão verifique o cumprimento das obrigações de armazenagem.  Cabe-lhe 
efectuar os controlos em tempo útil.

Alteração 54
Dragoș Florin David

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que as reservas 
específicas estão misturadas com outras 
reservas de petróleo, os Estados-Membros 
tomarão as disposições necessárias para 
impedir qualquer deslocação dos produtos 
em armazenagem mista, a menos que as 
autoridades do Estado-Membro em cujo 
território se encontram as reservas dêem 
previamente autorização escrita nesse 
sentido.

Suprimido

Or. en

Alteração 55
Dragoș Florin David

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Excepto no que diz respeito à aquisição 
ou venda de reservas, cada 

4. Cada Estado-Membro pode acordar com 
operadores económicos confiar-lhes tarefas 
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Estado-Membro pode acordar com 
operadores económicos confiar-lhes tarefas 
de gestão de reservas específicas situadas 
no território nacional. Essa delegação não 
pode ser objecto de subdelegação.

de gestão de reservas específicas situadas 
no território nacional.  Essa delegação não 
pode ser objecto de subdelegação.

Or. en

Alteração 56
Dragoș Florin David

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro ou a sua entidade 
central de armazenagem apenas pode 
confiar tarefas de gestão das suas reservas 
específicas fora do território nacional a 
outros Estados-Membros ou entidades 
centrais de armazenagem. Essa delegação 
não pode ser objecto de subdelegação e é 
feita por um período determinado.

Um Estado-Membro ou a sua entidade 
central de armazenagem apenas pode 
confiar tarefas de gestão das suas reservas 
específicas fora do território nacional a 
outros Estados-Membros, a entidades 
centrais de armazenagem ou a operadores 
económicos nos termos de acordos 
bilaterais. Essa delegação não pode ser 
objecto de subdelegação e é feita por um 
período determinado.

Or. en

Alteração 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico semanal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 
nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico mensal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 
nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

2. A Comissão publicará um resumo 2. A Comissão publicará um resumo 
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estatístico semanal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 
lhe terão sido transmitidos pelos Estados-
Membros, utilizando níveis agregados.

estatístico mensal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 
lhe terão sido transmitidos pelos 
Estados-Membros, utilizando níveis 
agregados.

3. A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 24.º, as normas 
de execução dos n.ºs 1 e 2.

3. A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 24.º, as normas 
de execução dos n.ºs 1 e 2.

3-A. Se uma análise detalhada da 
viabilidade dos levantamentos estatísticos 
semanais e dos seus efeitos indicar que 
esta prática traz benefícios consideráveis 
para a transparência do mercado, e que 
os dados assim recolhidos não requerem 
correcções ulteriores de envergadura, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.° 2 do artigo 24.º, transformar a 
periodicidade mensal da obrigação de 
publicação numa periodicidade semanal. 

Or. de

Justificação

Antes da apresentar uma proposta legislativa, convém efectuar uma análise de 
impacto.  Esta avaliação é necessária para estudar os efeitos da mudança de uma 
periodicidade mensal da obrigação de publicação para uma periodicidade semanal.  
Convém por conseguinte abdicar de uma mudança de periodicidade até que os 
resultados desse estudo sejam conhecidos. Além disso, os resultados desse estudo 
devem ser imperiosamente tidos em conta.

Alteração 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico semanal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico mensal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 



PE420.120v01-00 26/36 AM\768327PT.doc

PT

nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

Or. en

Justificação

A apresentação semanal de resumos estatísticos dos níveis de reservas comerciais 
detidas no território nacional dos Estados-Membros aumentará o ónus 
administrativo.

Alteração 59
Arūnas Degutis

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico semanal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 
nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico mensal
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 
nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

Or. en

Justificação

A entrega de resumos estatísticos semanais pode criar uma ilusão de controlo, mas, 
na realidade, não é senão um expediente burocrático particularmente oneroso e 
desnecessário. 

Alteração 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico semanal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico mensal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 
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lhe terão sido transmitidos pelos 
Estados-Membros, utilizando níveis 
agregados.

lhe terão sido transmitidos pelos 
Estados-Membros, utilizando níveis 
agregados.

Or. en

Justificação

A apresentação semanal de resumos estatísticos dos níveis de reservas comerciais 
detidas no território nacional dos Estados-Membros aumentará o ónus 
administrativo.

Alteração 61
Arūnas Degutis

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico semanal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 
lhe terão sido transmitidos pelos 
Estados-Membros, utilizando níveis 
agregados.

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico mensal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que
lhe terão sido transmitidos pelos 
Estados-Membros, utilizando níveis 
agregados.

Or. en

Justificação

A entrega de resumos estatísticos semanais pode criar uma ilusão de controlo, mas, 
na realidade, não é senão um expediente burocrático particularmente oneroso e 
desnecessário.

Alteração 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os serviços da Comissão podem, em 
qualquer momento, decidir realizar nos 
Estados-Membros acções de controlo das 
reservas de segurança e das reservas 

1. Os serviços da Comissão podem decidir, 
sempre que existam suspeitas fundadas,
realizar nos Estados-Membros acções de 
controlo das reservas de segurança e das 
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específicas. Os serviços da Comissão 
podem solicitar conselho ao Grupo de 
Coordenação quando da preparação desses 
controlos.

reservas específicas. Os serviços da 
Comissão podem solicitar conselho ao 
Grupo de Coordenação quando da 
preparação desses controlos.

Or. de

Justificação

Por força do princípio de subsidiariedade, o controlo incumbe normalmente aos 
Estados-Membros. A Comissão, por conseguinte, só deveria efectuar as suas próprias 
averiguações se as suas suspeitas forem fundadas.

Alteração 63
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os objectivos das acções de controlo 
referidas no n.° 1 não incluem a recolha de 
dados pessoais. Os dados pessoais 
encontrados durante a realização dos 
controlos não serão recolhidos nem tidos 
em conta e, em caso de recolha acidental, 
serão imediatamente destruídos.

2. Os objectivos das acções de controlo 
referidas no n.° 1 não incluem o 
processamento de dados pessoais. Os 
dados pessoais encontrados durante a 
realização dos controlos não serão 
recolhidos nem tidos em conta e, em caso 
de recolha acidental, serão imediatamente 
destruídos.

Or. en

Justificação

A fim de harmonizar a redacção com a fórmula utilizada na legislação de protecção 
de dados pessoais e impedir qualquer mal-entendido, recomenda-se a substituição da 
palavra "recolha" pela palavra "processamento".
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Alteração 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar a 
conservação dos dados, registos, resumos e 
documentos relativos às reservas de 
segurança e às reservas específicas durante 
um período mínimo de dez anos.

7. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar a 
conservação dos dados, registos, resumos e 
documentos relativos às reservas de 
segurança e às reservas específicas durante 
um período mínimo de três anos.

Or. de

Justificação

A obrigação de armazenagem constitui um instrumento utilizado para gerir crises, e 
não requer a recolha permanente de dados.  Os últimos três anos são suficientes para 
que a Comissão verifique o cumprimento das obrigações de armazenagem.  Incumbe-
lhe efectuar os controlos em tempo útil.

Alteração 65
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para que as suas 
autoridades competentes possam, em caso 
de ruptura importante do 
aprovisionamento, libertar a totalidade ou 
parte das suas reservas de segurança e das 
suas reservas específicas e limitar o 
consumo, de forma global ou específica, 
em função do défice de aprovisionamento 
previsto, nomeadamente pela atribuição 
prioritária de produtos petrolíferos a 
determinadas categorias de consumidores.

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para que as suas 
autoridades competentes possam, em caso 
de ruptura importante do 
aprovisionamento, libertar a totalidade ou 
parte das suas reservas de segurança e das 
suas reservas específicas, em primeiro 
lugar, para o consumo doméstico e, se o 
Estado-Membro assim o entender, para o 
consumo internacional, e limitar o 
consumo, de forma global ou específica, 
em função do défice de aprovisionamento 
previsto, nomeadamente pela atribuição 
prioritária de produtos petrolíferos a 
determinadas categorias de consumidores.
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Or. en

Justificação

Embora respeitando o princípio da solidariedade energética numa base confederal, 
nenhum Estado-Membro deverá ser forçado a abrir mão dos seus recursos 
petrolíferos, designadamente, em resultado de uma decisão de um órgão não eleito e, 
em quaisquer circunstâncias, sem o seu explícito consentimento prévio.

Alteração 66
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, cada 
Estado Membro em causa pode utilizar as 
suas reservas de segurança e as suas 
reservas específicas a fim de satisfazer as 
obrigações internacionais que decorrem 
dessa decisão. Nesse caso, o Estado-
Membro informará imediatamente a 
Comissão, que pode convocar o Grupo de 
Coordenação ou proceder a uma consulta 
dos membros desse Grupo por via 
electrónica, nomeadamente a fim de avaliar 
os efeitos da libertação de reservas.

3. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, cada 
Estado-Membro em causa dispõe da opção 
de utilizar as suas reservas de segurança e 
as suas reservas específicas, a fim de 
satisfazer as obrigações internacionais que 
decorrem dessa decisão. Nesse caso, o 
Estado-Membro informará imediatamente 
a Comissão, que pode convocar o Grupo de 
Coordenação ou proceder a uma consulta 
dos membros desse Grupo por via 
electrónica, nomeadamente a fim de avaliar 
os efeitos da libertação de reservas.

Or. en

Justificação

Embora respeitando o princípio da solidariedade energética numa base confederal, 
nenhum Estado-Membro deverá ser forçado a abrir mão dos seus recursos 
petrolíferos, designadamente, em resultado de uma decisão de um órgão não eleito e, 
em quaisquer circunstâncias, sem o seu explícito consentimento prévio.
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Alteração 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação. A Comissão
estabelecerá se se verifica uma ruptura 
importante do aprovisionamento.

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação e estabelecerá se se 
verifica uma ruptura importante do 
aprovisionamento.

Or. de

Justificação

Sendo a Comissão a verificar a situação, coloca-se a questão quanto à finalidade do 
grupo de coordenação.  Uma vez que a Comissão preside a este grupo, cabe também 
a este último verificar a existência de uma ruptura, depois de examinar a situação.

Alteração 68
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso se constate uma ruptura importante 
do aprovisionamento, a Comissão pode 
autorizar a libertação total ou parcial das 
quantidades propostas para esse efeito 
pelos Estados-Membros em causa.

Caso se constate uma ruptura importante 
do aprovisionamento, a Comissão 
autorizará a libertação total ou parcial das 
quantidades propostas para esse efeito 
pelos Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

É necessário prever, por um lado, mecanismos que permitam uma pronta reacção em 
situações de emergência susceptíveis de ocorrer em caso de ruptura de abastecimento 
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e, por outro, a influência de cada um dos Estados-Membros nos procedimentos de 
emergência adoptados.

Alteração 69
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em casos de grande urgência, ou para 
dar resposta a necessidades menores a 
nível local, os Estados-Membros podem 
lançar mão às suas reservas de 
emergência antes da reunião do Grupo de 
Coordenação.

Or. en

Justificação

É necessário prever, por um lado, mecanismos que permitam uma pronta reacção em 
situações de emergência susceptíveis de ocorrer em caso de ruptura de abastecimento 
e, por outro, a influência de cada um dos Estados-Membros nos procedimentos de 
emergência adoptados.

Alteração 70
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando existe uma decisão 
internacional efectiva de libertação de 
reservas, a Comissão tem o direito de 
impor aos Estados-Membros a libertação 
da totalidade ou de parte das suas 
reservas de segurança e das suas reservas 
específicas. O exercício deste direito 
apenas pode intervir na sequência de uma 
reunião do Grupo de Coordenação em 
cuja ordem de trabalhos figure este ponto.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Embora respeitando o princípio da solidariedade energética numa base confederal, 
nenhum Estado-Membro deverá ser forçado a abrir mão dos seus recursos 
petrolíferos, designadamente, em resultado de uma decisão de um órgão não eleito e, 
em quaisquer circunstâncias, sem o seu explícito consentimento prévio.

Alteração 71
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, a 
Comissão tem o direito de impor aos 
Estados-Membros a libertação da 
totalidade ou de parte das suas reservas de 
segurança e das suas reservas específicas. 
O exercício deste direito apenas pode 
intervir na sequência de uma reunião do 
Grupo de Coordenação em cuja ordem de 
trabalhos figure este ponto.

5. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, a 
Comissão tem o direito de solicitar aos 
Estados-Membros a libertação da 
totalidade ou de parte das suas reservas de 
segurança e das suas reservas específicas, 
sujeito à aprovação do Estado-Membro 
em causa. O exercício deste direito apenas 
pode intervir na sequência de uma reunião 
do Grupo de Coordenação em cuja ordem 
de trabalhos figure este ponto.

Or. en

Justificação

Embora respeitando o princípio da solidariedade energética numa base confederal, 
nenhum Estado-Membro deverá ser forçado a abrir mão dos seus recursos 
petrolíferos, designadamente, em resultado de uma decisão de um órgão não eleito e, 
em quaisquer circunstâncias, sem o seu explícito consentimento prévio.

Alteração 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, a 
Comissão tem o direito de impor aos 

5. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, a 
Comissão tem o direito de impor aos 
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Estados-Membros a libertação da 
totalidade ou de parte das suas reservas de 
segurança e das suas reservas específicas. 
O exercício deste direito apenas pode 
intervir na sequência de uma reunião do 
Grupo de Coordenação em cuja ordem de 
trabalhos figure este ponto.

Estados-Membros a libertação da 
totalidade ou de parte das suas reservas de 
segurança e das suas reservas específicas. 
O exercício deste direito apenas pode 
intervir na sequência de uma reunião do 
Grupo de Coordenação em cuja ordem de 
trabalhos figure este ponto e depois de ter 
sido tomada uma decisão neste sentido 
pela maioria necessária.

Or. de

Justificação

Sendo a Comissão a verificar a situação, coloca-se a questão quanto à finalidade do 
grupo de coordenação.  Uma vez que a Comissão preside a este grupo, cabe também 
a este último verificar a existência de uma ruptura, depois de examinar a situação.

Alteração 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Nos três anos seguintes à entrada em vigor 
da presente directiva, a Comissão 
procederá a uma avaliação da sua aplicação 
e examinará nomeadamente a 
oportunidade de impor a todos os 
Estados-Membros um nível mínimo 
obrigatório de reservas específicas.

Nos três anos seguintes à entrada em vigor 
da presente directiva, a Comissão 
procederá a uma avaliação da sua 
aplicação.

Or. en

Justificação

Uma cláusula de revisão de natureza genérica é preferível a uma outra que tenha por 
resultado algo que já se encontre previamente decidido.
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Alteração 74
Dragoș Florin David

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 20XX. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 20XX, com excepção 
daqueles Estados-Membros que 
beneficiam dum período de transição para 
a constituição de reservas de petróleo ou 
de produtos petrolíferos nos termos do 
Tratado de Adesão à UE, para os quais o 
prazo-limite de aplicação é a data em que 
termina o período de transição. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. ro

Alteração 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das suas reservas, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução de 10% das quantidades de 
reservas calculadas conforme estabelecido 
supra. Essa redução é aplicável ao conjunto 
das quantidades tidas em conta num 
determinado cálculo.

No cálculo das suas reservas, os 
Estados-Membros procedem a uma 
redução de 5% das quantidades de reservas 
calculadas conforme estabelecido supra. 
Essa redução é aplicável ao conjunto das 
quantidades tidas em conta num 
determinado cálculo.

Or. en
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Justificação

As características técnicas do equipamento de armazenagem dos produtos 
petrolíferos permitem que a quantidade de petróleo desperdiçado seja reduzida a 2%. 
As sobras de petróleo bruto que excedam a quantidade mínima perdida durante 
remoção dos produtos petrolíferos levam a custos acrescidos de manutenção de 
reservas.
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