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Amendamentul 20
Alyn Smith

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Independent de respectarea principiului solidarității energetice pe bază confederală, niciun 
stat membru nu ar trebui să fie în niciun caz obligat, mai ales printr-o decizie adoptată de un 
organism neales, să renunțe la resursele petroliere fără deplinul său consimțământ prealabil.

Amendamentul 21
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concentrarea din ce în ce mai intensă a 
producției, diminuarea rezervelor 
petroliere, precum și creșterea consumului 
mondial de produse petroliere contribuie la 
înmulțirea riscurilor de sincope în 
aprovizionare.

(2) Concentrarea din ce în ce mai intensă a 
producției, diminuarea rezervelor petroliere
tradiționale, precum și creșterea 
consumului mondial de produse petroliere 
contribuie la înmulțirea riscurilor de
disfuncționalități în aprovizionare.

Or. de

Justificare

În 2007 și 2008 s-a observat o ușoară scădere a rezervelor petroliere tradiționale. Se 
preconizează că această tendință va continua în 2009 ca urmare a scăderii prețurilor la țiței.  
Conceptul de rezerve este dinamic și depinde de prețul petrolului și de o serie de alți factori. 
Pe de altă parte, în prezent se înregistrează o exploatare timidă a rezervelor petroliere 
neconvenționale.  Termenul tehnic corect este „disfuncționalitate în aprovizionare”.



PE420.120v01-00 4/35 AM\768327RO.doc

RO

Amendamentul 22
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă măsurile menite să creeze 
un climat favorabil investițiilor destinate 
explorării și exploatării rezervelor de 
petrol din interiorul Uniunii Europene și 
din afara acesteia – element vital pentru 
asigurarea stocurilor de petrol pe termen 
lung, - stocarea petrolului constituie un 
mijloc dovedit pentru compensarea 
disfuncționalităților pe termen scurt din 
aprovizionare.

Or. de

Justificare

Este necesar să se facă o distincție între asigurarea pe termen lung a aprovizionării și pe 
termen lung și soluționarea disfuncționalităților pe termen scurt din aprovizionare. Prezenta 
directivă nu privește decât acest din urmă caz.

Amendamentul 23
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producția proprie de petrol poate 
contribui în sine la siguranța 
aprovizionării, putând reprezenta o 
justificare întemeiată pentru menținerea, de 
către statele membre producătoare de 
petrol, a unor stocuri inferioare celor 
menținute de celelalte state membre. O 
astfel de derogare nu poate însă antrena o 
modificare substanțială a obligațiilor de 
stocare față de cele prevăzute de Directiva 
2006/67/CE. Rezultă așadar că obligația de 
stocare a unor state membre trebuie 

(6) Producția proprie de petrol poate 
contribui în sine la siguranța 
aprovizionării, putând reprezenta o 
justificare întemeiată pentru menținerea, de 
către statele membre producătoare de 
petrol, a unor stocuri inferioare celor 
menținute de celelalte state membre. O 
astfel de derogare nu poate însă antrena o 
modificare substanțială a obligațiilor de 
stocare față de cele prevăzute de Directiva 
2006/67/CE. Rezultă așadar că obligația de 
stocare a statelor membre trebuie stabilită 
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stabilită în funcție de datele referitoare la 
consumul intern de petrol și nu în raport cu 
importurile.

în funcție de datele referitoare la consumul 
intern de petrol și nu în raport cu 
importurile.

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să se aplice tuturor statelor membre în mod egal.

Amendamentul 24
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Concluziile președinției Consiliului 
European de la Bruxelles din 8 și 9 martie 
2007 arată că devine din ce în ce mai 
important si presant ca Uniunea Europeană 
să instituie o politică integrată în domeniul 
energiei care să combine măsurile luate la 
nivel european cu cele luate la nivelul 
statelor membre. Prin urmare, apropierea 
mecanismelor de stocare aplicate în 
diferitele state membre este esențială.

(7) Concluziile președinției Consiliului 
European de la Bruxelles din 8 și 9 martie 
2007 arată că devine din ce în ce mai 
important si presant ca Uniunea Europeană 
să instituie o politică integrată în domeniul 
energiei care să combine măsurile luate la 
nivel european cu cele luate la nivelul 
statelor membre. Prin urmare, asigurarea 
compatibilității dintre diferitele 
mecanisme de stocare aplicate în diferitele 
state membre este esențială.

Or. de

Justificare

Obiectivul legislației UE ar trebui să constea în primul rând în asigurarea compatibilității, 
nu a deplinei uniformități.  Principiul unei Europe unite în diversitate încă se aplică!

Amendamentul 25
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Disponibilitatea stocurilor petroliere și (8) Disponibilitatea stocurilor petroliere și 
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capacitatea de a garanta alimentarea cu 
energie constituie elemente esențiale ale 
siguranței publice în statele membre și în 
Comunitate. Existența în Comunitate a 
unor organisme sau servicii centrale de 
stocare contribuie la atingerea acestor 
obiective. Pentru ca diferitele state 
membre să își poată utiliza în modul cel 
mai eficace normele de drept național 
pentru definirea statutului entităților 
centrale de stocare proprii fiecăruia, 
limitând în același timp sarcina 
financiară reprezentată de activitățile de 
stocare suportată de consumatorii finali, 
în contextul în care stocurile petroliere 
pot fi menținute oriunde în Comunitate și 
de către orice organism sau serviciu 
central înființat în acest scop, este 
suficientă interzicerea scopului lucrativ al 
acestora.

capacitatea de a garanta alimentarea cu 
energie constituie elemente esențiale ale 
siguranței publice în statele membre și în 
Comunitate.

Or. de

Justificare

Misiunea Europei nu constă în a încuraja o anumită metodă, și cu atât mai puțin în a 
promova centralismul, care ar submina principiul subsidiarității. Principiul unei Europe 
unite în diversitate încă se aplică!

Amendamentul 26
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Disponibilitatea stocurilor petroliere și 
capacitatea de a garanta alimentarea cu 
energie constituie elemente esențiale ale 
siguranței publice în statele membre și în 
Comunitate. Existența în Comunitate a 
unor organisme sau servicii centrale de 
stocare contribuie la atingerea acestor 
obiective. Pentru ca diferitele state membre 
să își poată utiliza în modul cel mai eficace 
normele de drept național pentru definirea 

(8) Disponibilitatea stocurilor petroliere și 
capacitatea de a garanta alimentarea cu 
energie constituie elemente esențiale ale 
siguranței publice în statele membre și în 
Comunitate. Existența în Comunitate a 
unor organisme sau servicii centrale de 
stocare contribuie la atingerea acestor 
obiective. Pentru ca diferitele state membre 
să își poată utiliza în modul cel mai eficace 
normele de drept național pentru definirea 
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statutului entităților centrale de stocare
proprii fiecăruia, limitând în același timp 
sarcina financiară reprezentată de 
activitățile de stocare suportată de 
consumatorii finali, în contextul în care 
stocurile petroliere pot fi menținute oriunde 
în Comunitate și de către orice organism 
sau serviciu central înființat în acest scop, 
este suficientă interzicerea scopului 
lucrativ al acestora.

statutului entităților centrale de stocare
proprii fiecăruia și a condițiilor în care 
statele membre delegă activitățile de 
stocare altor state membre sau altor 
entități, limitând în același timp sarcina 
financiară reprezentată de activitățile de 
stocare suportată de consumatorii finali, în 
contextul în care stocurile petroliere pot fi 
menținute oriunde în Comunitate și de 
către orice organism sau serviciu central 
înființat în acest scop, este suficientă 
interzicerea scopului lucrativ al acestora.

Or. en

Justificare

Repartiția geografică a stocurilor are un impact considerabil asupra siguranței 
aprovizionării statelor membre, precum și asupra rapidității și eficacității acțiunilor luate în 
cazul apariției unor dezechilibre.  Statele membre ar trebui să își păstreze influența în luarea 
deciziilor cu privire la alocare acestor stocuri.

Amendamentul 27
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Date fiind obiectivele legislației 
comunitare privind stocurile petroliere, 
alături de preocupările în materie de 
securitate ale unor state membre, precum 
și dorința de a crește rigoarea și 
transparența mecanismelor de solidaritate 
între statele membre, este necesară 
restrângerea la teritoriul național a sferei 
de acțiune a entităților centrale care 
operează fără intermediari.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu există motive pentru care Comisia ar trebui să limiteze o posibilă flexibilizare a obligației 
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de aprovizionare și să ofere astfel un nou stimulent„entităților centrale”.

Amendamentul 28
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere aspectele impuse de 
instituirea unor politici pentru situațiile de 
criză, de apropierea mecanismelor
naționale de stocare și ținând seama de 
imperativul asigurării unei vizibilități 
sporite cu privire la nivelul stocurilor, în 
special în situații de criză, este necesar ca 
statele membre și Comunitatea să dispună 
de mijloace de intensificare a controlului 
acestor stocuri.

(12) Având în vedere aspectele impuse de 
instituirea unor politici pentru situațiile de 
criză, de asigurarea compatibilității dintre 
mecanismele naționale de stocare și ținând 
seama de imperativul asigurării unei 
vizibilități sporite cu privire la nivelul 
stocurilor, în special în situații de criză, 
este necesar ca statele membre și 
Comunitatea să dispună de mijloace de 
intensificare a controlului acestor stocuri.

Or. de

Justificare

Este necesar să se clarifice încă o dată că obiectivul nu constă în uniformizare, ci în 
asigurarea compatibilității. În plus, controlul nu ar trebui realizat de către Comunitate, 
acesta ținând de competențele statelor membre.

Amendamentul 29
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trecerea unei părți importante a 
stocurilor în proprietatea statelor membre 
sau a entităților centrale instituite de 
diferitele autorități naționale ar contribui 
la creșterea nivelului de control și a 
transparenței, cel puțin cu privire la 
respectiva parte din stocuri.

eliminat

Or. de
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Justificare

Prin adoptarea acestei directive, Comisia nu ar trebui să încerce să intervină în puterea de 
apreciere a statelor membre în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin, însă 
prezentul considerent se îndreaptă tocmai în această direcție. Prin urmare, din acest motiv și 
dată fiind lipsa unui fundament empiric, acest considerent ar trebui eliminat.

Amendamentul 30
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a contribui la sporirea 
siguranței aprovizionării în Comunitate,
este necesar ca nivelul stocurilor care 
intră în proprietatea statelor membre sau 
a entităților centrale, denumite „stocuri 
specifice”, stabilite în urma deciziilor 
statelor membre, să corespundă nevoilor 
reale în caz de criză. Mai mult, acestea 
trebuie să beneficieze de statut juridic 
propriu, care să le garanteze 
disponibilitatea în caz de criză. În acest 
scop, statele membre implicate trebuie să ia 
măsurile necesare în vederea protejării 
necondiționate a stocurilor în cauză 
împotriva oricărei măsuri de executare 
forțată.

(14) Pentru a contribui la sporirea 
siguranței aprovizionării în Comunitate,
stocurile disponibile ar trebui, în 
conformitate cu prezenta directivă, să fie 
suficiente pentru a face față cererii cel 
puțin pe perioada specificată. Mai mult, 
acestea trebuie să beneficieze de statut 
juridic propriu, care să le garanteze 
disponibilitatea în caz de criză. În acest 
scop, statele membre implicate trebuie să ia 
măsurile necesare în vederea protejării 
necondiționate a stocurilor în cauză 
împotriva oricărei măsuri de executare 
forțată.

Or. de

Justificare

Necesitățile reale în caz de criză nu pot fi cunoscute ex ante, ci ex post, întrucât depind de 
natura și, mai ales, de durata fiecărei crize în parte. Mult mai decisivă este disponibilitatea 
efectivă a rezervelor. Aceste cantități sunt suficiente pentru a depăși toate disfuncționalitățile 
imaginabile din aprovizionare care nu au o motivație politică. În cazul unei disfuncționalități 
în aprovizionare motivate de considerente de ordin politic și care durează peste 90 de zile, 
criza mondială ar impune oricum alte soluții.
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Amendamentul 31
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Frecvența întocmirii situațiilor 
stocurilor, precum și termenele în care 
acestea trebuie puse la dispoziție, stabilite 
de Directiva 2006/67/CE, par să difere față 
de diversele sisteme de stocuri petroliere 
instituite în alte părți ale lumii. În rezoluția 
cu privire la repercursiunile
macroeconomice ale majorării prețului 
energiei, Parlamentul European și-a 
manifestat sprijinul pentru adoptarea unei 
frecvențe crescute de informare.

(18) Frecvența întocmirii situațiilor 
stocurilor, precum și termenele în care 
acestea trebuie puse la dispoziție, stabilite 
de Directiva 2006/67/CE, par să difere față 
de diversele sisteme de stocuri petroliere 
instituite în alte părți ale lumii. În rezoluția 
cu privire la repercusiunile
macroeconomice ale majorării prețului 
energiei, Parlamentul European și-a 
manifestat sprijinul pentru adoptarea unei 
frecvențe crescute de informare. În același 
timp, este necesar să se garanteze că 
datele sunt exacte și nu necesită corecturi 
săptămânale sau lunare, cum încă se 
întâmplă frecvent în Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare

Experiența din alte țări a arătat, de asemenea, că exactitatea datelor este mai importantă 
decât publicarea lor săptămânală. Prioritățile ar trebui stabilite în consecință.

Amendamentul 32
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 
necesitatea de a solicita prezentarea 
acestora pe bază săptămânală.

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 
necesitatea de a solicita prezentarea 
acestora pe bază săptămânală, în măsura 
în care se poate garanta că ulterior nu vor 
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fi necesare decât unele ajustări minime.

Or. de

Justificare

Experiența din alte țări a arătat, de asemenea, că exactitatea datelor este mai importantă 
decât publicarea lor săptămânală. Prioritățile ar trebui stabilite în consecință.

Amendamentul 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 
necesitatea de a solicita prezentarea 
acestora pe bază săptămânală.

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 
necesitatea de a solicita prezentarea lunară 
a acestora.

Or. en

Justificare

Prezentarea săptămânală a situației statistice referitoare la nivelurile stocurilor comerciale 
deținute pe teritoriul național al statelor membre va conduce la o creștere a poverii 
administrative.

Amendamentul 34
Arūnas Degutis

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice, precum și 
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necesitatea de a solicita prezentarea 
acestora pe bază săptămânală.

necesitatea de a solicita prezentarea lunară 
a acestora.

Or. en

Justificare

Rapoartele săptămânale nu pot decât să creeze iluzia unui control, în realitate ele fiind o 
sarcină birocratică inutilă și costisitoare. 

Amendamentul 35
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În situațiile prezentate Comisiei s-ar 
putea strecura discrepanțe sau erori. Este 
așadar necesar ca persoanele angajate sau 
mandatate de către serviciile Comisiei să 
poată verifica situația reală a stocurilor și 
documentele utilizate de autoritățile 
statelor membre.

(23) În situațiile prezentate Comisiei s-ar 
putea strecura discrepanțe sau erori. Este 
așadar necesar ca, în cazul în care există 
motive întemeiate de suspiciune,
persoanele angajate sau mandatate de către 
serviciile Comisiei să poată verifica, 
împreună cu organismele de control 
desemnate de statele membre, situația 
reală a stocurilor și documentele utilizate 
de autoritățile statelor membre.

Or. de

Justificare

Responsabilitatea asigurării respectării legislației naționale revine în primul rând statelor 
membre. Prin urmare, Comisia ar trebui abilitată să procedeze la propriile investigații numai 
în cazul în care există motive întemeiate de suspiciune.

Amendamentul 36
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Protecția persoanelor fizice în ceea ce (25) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
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privește prelucrarea de către statele 
membre a datelor cu caracter personal este 
reglementată de Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, în vreme ce 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea de către Comisie a 
datelor cu caracter personal este guvernată 
de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date. Aceste acte 
prevăd prelucrarea datelor cu caracter 
personal doar într-un scop legitim, 
precum și ștergerea imediată a datelor 
personale colectate accidental.

privește prelucrarea de către statele 
membre a datelor cu caracter personal este 
reglementată de Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, în vreme ce 
protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea de către Comisie a 
datelor cu caracter personal este guvernată 
de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică fără a se 
aduce atingere dispozițiilor cuprinse în 
Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.

Or. en

Justificare

Unii experți (inclusiv autoritatea europeană pentru protecția datelor) recomandă ca în 
considerent să se precizeze în mod explicit că dispozițiile directivei nu aduc atingere actelor 
legislative menționate. Ultima frază este redundantă, întrucât există un principiu general 
conform căruia datele personale nu se păstrează pe o perioadă mai lungă decât este necesar 
pentru atingerea scopului care au fost colectate sau prelucrate.

Amendamentul 37
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „disfuncționalitate majoră în 
aprovizionare” înseamnă o scădere 
importantă și neprevăzută în 
aprovizionarea cu petrol brut sau cu 
produse petroliere intervenită în 

(g) „disfuncționalitate majoră în 
aprovizionare” înseamnă o scădere 
neprevăzută și de cel puțin 30% față de 
media înregistrată în anul precedent în 
aprovizionarea cu petrol brut sau cu 
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Comunitate sau într-un stat membru, 
indiferent dacă a condus sau nu la o decizie 
internațională de punere în circulație de 
stocuri de petrol;

produse petroliere intervenită în 
Comunitate sau într-un stat membru, 
indiferent dacă a condus sau nu la o decizie 
internațională de punere în circulație de 
stocuri de petrol;

Or. ro

Justificare

Definiția oferită în articol este destul de vagă, de aceea este necesară stabilirea unui 
indicator mai precis care să țină seama atât de situația aprovizionării la nivel comunitar, cât 
și de specificul fiecărui stat membru.

Amendamentul 38
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă toate actele cu 
putere de lege sau actele administrative 
necesare pentru a asigura, cel târziu până la 
31 decembrie 20XX, menținerea în 
permanență, pentru uz propriu, pe teritoriul 
Comunității, a unui nivel total al stocurilor 
petroliere cel puțin echivalent cu cea mai 
mare dintre cantitățile care corespund fie 
importurilor nete pe parcursul a 90 de zile, 
fie consumului pe parcursul a 70 de zile.

1. Statele membre adoptă toate actele cu 
putere de lege sau actele administrative 
necesare pentru a asigura, cel târziu până la 
31 decembrie 20XX, menținerea în 
permanență, pentru uz propriu, pe teritoriul 
Comunității, a unui nivel total al stocurilor 
petroliere cel puțin echivalent cu cea mai 
mare dintre cantitățile care corespund fie 
importurilor nete pe parcursul a 80 de zile, 
fie consumului pe parcursul a 60 de zile.

Or. ro

Justificare

În cazul statelor producătoare de țiței, dacă s-ar aplica regula de „70 de zile”, aceasta ar 
însemna o creștere a stocurilor actuale de la 67,5 zile de consum la 77,78 zile de consum. O 
asemenea creștere a stocurilor va conduce la costuri considerabil mai mari.
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Amendamentul 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură în permanență 
accesibilitatea din punct de vedere fizic și 
disponibilitatea stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice definite la articolul 9 
care se găsesc pe teritoriile lor naționale.
Totodată, statele membre stabilesc norme 
cu privire la identificarea, contabilitatea și 
controlul stocurilor menționate, care să 
permită în orice moment verificarea 
acestora. Contabilitatea se ține separat în 
cazul stocurilor de urgență și a stocurilor 
specifice care fac parte din stocurile 
deținute de operatorii economici sau care 
sunt combinate cu acestea.

1. Statele membre asigură în permanență 
accesibilitatea din punct de vedere fizic și 
disponibilitatea stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice definite la articolul 9 
care se găsesc pe teritoriile lor naționale.
Totodată, statele membre stabilesc norme 
cu privire la identificarea, contabilitatea și 
controlul stocurilor menționate, care să 
permită în orice moment verificarea 
acestora. Aceste norme se stabilesc cu 
acordul prealabil al Comisiei.
Contabilitatea se ține separat în cazul 
stocurilor de urgență și a stocurilor 
specifice care fac parte din stocurile 
deținute de operatorii economici sau care 
sunt combinate cu acestea.

Or. en

Justificare

Acordul prealabil cu privire la normele de responsabilitate ar duce la apropierea metodelor 
aplicate de diferitele state membre, fapt care va facilita controalele ulterioare.

Amendamentul 40
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru instituie un registru 
detaliat, actualizat permanent, al tuturor 
stocurilor de urgență menținute în 
beneficiul său și care nu constituie stocuri 
specifice în înțelesul articolului 9. Acest 
registru conține în principal toate 
informațiile care permit localizarea 

1. Fiecare stat membru instituie un registru 
detaliat, actualizat permanent în fiecare 
lună, al tuturor stocurilor de urgență 
menținute în beneficiul său și care nu 
constituie stocuri specifice în înțelesul 
articolului 9. Acest registru conține în
special informații privind depozitul, 
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precisă a stocurilor în cauză și stabilirea 
cantităților, a proprietarului, precum și 
natura exactă a acestora, prin referire la 
categoriile identificate în anexa C punctul 
3.1 alineatul (1) din Regulamentul nr. 
******** al Parlamentului European și al 
Consiliului din ******** privind 
statisticile energetice.

rafinăria sau locul de stocare în care se 
află stocurile în cauză, precum și
cantitățile de stocuri, proprietarul 
acestora și natura lor exactă, cu trimitere
la categoriile identificate în anexa C 
punctul 3.1 alineatul (1) din Regulamentul 
nr. ******** al Parlamentului European și 
al Consiliului din ******** privind 
statisticile energetice.

Or. en

Justificare

Experiența statelor membre arată că rapoartele lunare și localizarea la nivelul instalației 
sunt suficiente pentru a atinge obiectivele de verificare și transparență.

Amendamentul 41
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 30 de zile de la încheierea 
fiecărui an calendaristic, statele membre 
transmit Comisiei o copie a registrului 
stocurilor care arată situația acestora în 
ultima zi a anului în cauză.

În termen de 45 de zile de la încheierea 
fiecărui an calendaristic, statele membre 
transmit Comisiei o copie a registrului 
stocurilor care arată situația acestora în 
ultima zi a anului în cauză.

Or. en

Justificare

Datele cuprinse în registru sunt de o natură sensibilă din punct de vedere strategic și, prin 
urmare, ar trebui să fie disponibile entității destinatare numai sub rezerva unui control 
minuțios.
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Amendamentul 42
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură confidențialitatea datelor 
individuale cuprinse în registre.

Or. en

Justificare

Datele cuprinse în registru sunt de o natură sensibilă din punct de vedere strategic și, prin 
urmare, ar trebui să fie disponibile entității destinatare numai sub rezerva unui control 
minuțios.

Amendamentul 43
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitatea centrală de stocare are drept 
misiune principală achiziționarea, 
menținerea și vânzarea de stocuri
petroliere pe teritoriul național al statului 
membru care a instituit-o. Entitatea 
centrală de stocare este singurul organism 
sau serviciu căruia i se poate conferi 
competența de a opera fără intermediari 
pe teritoriul statului membru care a 
instituit-o în scopul achiziționării, 
menținerii și vânzării stocurilor specifice 
definite la articolul 9.

(2) Entitatea centrală de stocare are drept 
misiune principală asigurarea și 
verificarea achiziționării, menținerii și 
vânzării de stocuri petroliere care 
reprezintă stocuri de urgență în temeiul 
articolului 3.

Or. en
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Amendamentul 44
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția activităților legate de 
achiziționarea sau vânzarea de stocuri 
specifice, entitatea centrală de stocare 
poate conveni cu operatorii economici să le 
încredințeze atribuții cu privire la 
gestionarea stocurilor petroliere, cu 
condiția ca aceste delegări să aibă ca obiect 
stocuri petroliere situate pe teritoriul 
statului membru care a instituit respectiva 
entitate centrală de stocare. O astfel de 
delegare nu poate face obiectul unei 
subdelegări.

Entitatea centrală de stocare poate conveni 
cu operatorii economici să le încredințeze 
atribuții cu privire la gestionarea stocurilor 
petroliere, cu condiția ca aceste delegări să 
aibă ca obiect stocuri petroliere situate pe 
teritoriul statului membru care a instituit 
respectiva entitate centrală de stocare. O 
astfel de delegare nu poate face obiectul 
unei subdelegări.

Or. en

Amendamentul 45
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nicio entitate centrală de stocare nu 
poate achiziționa, constitui, menține sau 
gestiona stocuri de securitate în afara 
teritoriului național al statului membru care 
a instituit-o decât prin intermediul unei 
delegări acordate statului membru pe 
teritoriul căruia se află stocurile respective 
sau entității centrale de stocare instituită 
de acest stat, prin acord cu acestea.

(3) Niciun stat membru și nicio entitate 
centrală de stocare nu poate achiziționa, 
constitui, menține sau gestiona stocuri de 
securitate în afara teritoriului național al 
statului membru care a instituit-o decât în 
cazul în care se garantează accesibilitatea 
și disponibilitatea stocului de urgență 
printr-un acord cu statul membru pe 
teritoriul căruia se află stocurile respective 
sau cu entitatea centrală de stocare 
instituită de acest stat.

Or. en
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Amendamentul 46
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Niciun stat membru nu poate achiziționa, 
constitui, menține sau gestiona stocuri de 
urgență în afara teritoriului său național 
decât prin intermediul unei delegări 
acordate statului membru pe teritoriul 
căruia se află stocurile respective sau 
entității centrale de stocare instituite de 
acesta din urmă, prin acord cu acestea.

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a publica cu cel puțin 6 luni în avans 
condițiile în care oferă operatorilor 
economici aceste servicii.

(b) de a publica cu cel puțin 3 luni în avans 
condițiile în care oferă operatorilor 
economici aceste servicii.

Or. ro

Amendamentul 48
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) uneia sau mai multor alte entități 
centrale de stocare care au capacitatea de 
a menține astfel de stocuri sau

eliminat
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Or. ro

Amendamentul 49
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) uneia sau mai multor alte entități 
centrale de stocare care au capacitatea de a 
menține astfel de stocuri sau

(b) uneia sau mai multor alte entități 
centrale de stocare care au capacitatea de a 
menține astfel de stocuri, cu condiția 
încheierii unui acord între statul membru 
respectiv și statele membre care urmează 
să păstreze stocurile, sau

Or. en

Justificare

Repartiția geografică a stocurilor are un impact considerabil asupra siguranței 
aprovizionării statelor membre, precum și asupra rapidității și eficacității acțiunilor luate în 
cazul apariției unor dezechilibre.  Statele membre ar trebui să își păstreze influența în luarea 
deciziilor cu privire la alocare acestor stocuri.

Amendamentul 50
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se poate angaja 
irevocabil să mențină un nivel minimal, 
calculat în număr de zile de consum, de 
stocuri petroliere care îndeplinesc 
condițiile de la prezentul articol (denumite 
„stocuri specifice”).

(1) Fiecare stat membru se poate angaja să 
mențină un nivel minimal, calculat în 
număr de zile de consum, de stocuri 
petroliere care îndeplinesc condițiile de la 
prezentul articol (denumite „stocuri 
specifice”).

Or. en
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Justificare

Obligația irevocabilă de menținere a unor stocuri specifice ar putea descuraja statele 
membre de la constituirea de stocuri specifice și nu ține seama de posibilele modificări ale 
condițiilor externe de pe piața energetică.

Amendamentul 51
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare stat membru care a decis să 
mențină stocuri specifice transmite 
Comisiei o notificare, care se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în 
care precizează, pentru fiecare categorie, 
nivelul stocurilor specifice pe care se 
angajează irevocabil să le mențină în 
permanență. Nivelul minim astfel notificat 
este singurul obligatoriu și se aplică în mod 
identic pentru toate categoriile de stocuri 
specifice utilizate de statul membru.

(5) Fiecare stat membru care a decis să 
mențină stocuri specifice transmite 
Comisiei o notificare, care se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în 
care precizează, pentru fiecare categorie, 
nivelul stocurilor specifice pe care se 
angajează irevocabil să le mențină în 
permanență, precum și perioada pentru 
care își asumă acest angajament. Nivelul 
minim astfel notificat este singurul 
obligatoriu și se aplică în mod identic 
pentru toate categoriile de stocuri specifice 
utilizate de statul membru.

Or. en

Justificare

Obligația irevocabilă de menținere a unor stocuri specifice ar putea descuraja statele 
membre de la constituirea de stocuri specifice și nu ține seama de posibilele modificări ale 
condițiilor externe de pe piața energetică.

Amendamentul 52
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie și 
actualizează în permanență un registru 

(1) Fiecare stat membru instituie și 
actualizează în permanență și lunar un 
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detaliat al tuturor stocurilor specifice pe 
care le deține pe teritoriul național. Acest 
registru cuprinde în special toate 
informațiile care permit localizarea exactă
a stocurilor respective.

registru detaliat al tuturor stocurilor 
specifice pe care le deține pe teritoriul 
național. Acest registru conține în special
informații privind depozitul, rafinăria sau 
locul de stocare în care se află stocurile în 
cauză, precum și cantitățile de stocuri, 
proprietarul acestora și natura lor exactă.

Or. en

Amendamentul 53
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 8 zile de la o eventuală 
solicitare din partea serviciilor Comisiei, 
statele membre transmit Comisiei o copie a 
registrului. Respectivele solicitări pot fi 
făcute în termen de maxim 10 ani de la 
data la care se referă datele solicitate.

În termen de 10 zile de la o eventuală 
solicitare din partea serviciilor Comisiei, 
statele membre transmit Comisiei o copie a 
registrului. Respectivele solicitări pot fi 
făcute în termen de maxim trei ani de la 
data la care se referă datele solicitate.

Or. de

Justificare

Rezervele obligatorii reprezintă un instrument utilizat pentru gestionarea crizelor și nu 
necesită colectarea constantă a datelor. În cazul în care Comisia dorește să verifice 
respectarea obligațiilor în ceea ce privește rezervele obligatorii, sunt suficiente informațiile 
aferente ultimilor trei ani. Comisia are datoria de a-și actualiza verificările.

Amendamentul 54
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care stocurile specifice 
sunt combinate cu alte stocuri petroliere, 
statele membre iau măsurile necesare 

eliminat
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pentru a preveni deplasarea produselor 
combinate fără o autorizare scrisă 
prealabilă acordată de autoritățile statului 
membru pe al cărui teritoriu se află 
respectivele stocuri.

Or. en

Amendamentul 55
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția achiziționării și vânzării 
stocurilor, fiecare stat membru poate 
decide de comun acord cu operatorii 
economici să le încredințeze sarcini de 
gestionare a stocurilor specifice situate pe 
teritoriul său național. O astfel de delegare 
nu poate face obiectul unei subdelegări.

(4) Fiecare stat membru poate decide de 
comun acord cu operatorii economici să le 
încredințeze sarcini de gestionare a 
stocurilor specifice situate pe teritoriul său 
național. O astfel de delegare nu poate face 
obiectul unei subdelegări.

Or. en

Amendamentul 56
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și entitățile centrale de 
stocare ale acestora nu pot încredința 
sarcini de gestionare a stocurilor specifice 
în afara teritoriilor naționale respective 
decât altor state membre sau entități 
centrale de stocare. O astfel de delegare nu 
poate face obiectul unei subdelegări și se 
realizează pentru o perioadă limitată.

Statele membre și entitățile centrale de 
stocare ale acestora nu pot încredința 
sarcini de gestionare a stocurilor specifice 
în afara teritoriilor naționale respective 
decât altor state membre, altor entități 
centrale de stocare sau operatorilor 
economici, în temeiul unor acorduri 
bilaterale. O astfel de delegare nu poate 
face obiectul unei subdelegări și se 
realizează pentru o perioadă limitată.
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Or. en

Amendamentul 57
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la nivelurile stocurilor comerciale deținute 
pe teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

1. Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică lunară referitoare la 
nivelurile stocurilor comerciale deținute pe 
teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

2. Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

2. Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică lunară referitoare la 
stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

3. Comisia adoptă normele de aplicare a 
alineatelor (1) și (2) în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 24 alineatul (2).

3. Comisia adoptă normele de aplicare a 
alineatelor (1) și (2) în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 24 alineatul (2).

3a. În cazul în care, în urma unei analize 
amănunțite a fezabilității și eficacității 
situațiilor statistice săptămânale, se 
constată că acestea aduc o contribuție 
considerabilă la transparența pieței și că 
datele colectate astfel nu necesită ulterior 
corecturi semnificative, Comisia poate, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 24 
alineatul (2), să solicite o situație 
săptămânală în locul unei situații lunare.

Or. de

Justificare

Este necesar să se evalueze consecințele înainte de prezentarea dispozițiilor propuse. În ceea 
ce privește efectul solicitării unei sinteze statistice săptămânale în locul uneia lunare, nu s-a 
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procedat la o astfel de evaluare. În consecință, această modificare nu ar trebui să aibă loc 
înainte de a se cunoaște rezultatele studiului, care trebuie neapărat luate în considerare.

Amendamentul 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la nivelurile stocurilor comerciale deținute 
pe teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

(1) Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică lunară referitoare la 
nivelurile stocurilor comerciale deținute pe 
teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

Or. en

Justificare

Prezentarea săptămânală a situației statistice referitoare la nivelurile stocurilor comerciale 
deținute pe teritoriul național al statelor membre va conduce la o creștere a poverii
administrative.

Amendamentul 59
Arūnas Degutis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la nivelurile stocurilor comerciale deținute 
pe teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

(1) Statele membre comunică Comisiei o 
situație statistică lunară referitoare la 
nivelurile stocurilor comerciale deținute pe 
teritoriul național. Totodată, statele 
membre se asigură că datele cu caracter 
sensibil sunt protejate și se abțin de la a 
menționa numele proprietarilor stocurilor 
în cauză.

Or. en
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Justificare

Rapoartele săptămânale nu pot decât să creeze iluzia unui control, în realitate ele fiind o 
sarcină birocratică inutilă și costisitoare.  

Amendamentul 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

(2) Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică lunară referitoare la 
stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

Or. en

Justificare

Prezentarea săptămânală a situației statistice referitoare la nivelurile stocurilor comerciale 
deținute pe teritoriul național al statelor membre va conduce la o creștere a poverii 
administrative.

Amendamentul 61
Arūnas Degutis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică săptămânală referitoare 
la stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

2. Pe baza situațiilor care îi sunt transmise 
de statele membre, Comisia publică o 
situație statistică lunară referitoare la 
stocurile comerciale din Comunitate, 
utilizând nivelurile agregate ale acestora.

Or. en

Justificare

Rapoartele săptămânale nu pot decât să creeze iluzia unui control, în realitate ele fiind o 
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sarcină birocratică inutilă și costisitoare. 

Amendamentul 62
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile Comisiei pot decide în orice 
moment să angajeze acțiuni de control în 
statele membre cu privire la stocurile de 
urgență și la stocurile specifice. La 
pregătirea acestora, serviciile Comisiei pot 
solicita avizul grupului de coordonare.

(1) Serviciile Comisiei pot decide în orice 
moment, dacă există motive întemeiate de 
suspiciune, să angajeze acțiuni de control 
în statele membre cu privire la stocurile de 
urgență și la stocurile specifice. La 
pregătirea acestora, serviciile Comisiei pot 
solicita avizul grupului de coordonare.

Or. de

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, monitorizarea este o responsabilitate a statelor 
membre, iar Comisia ar trebui să procedeze la propriile investigații numai în cazul în care 
există motive justificate de suspiciune.

Amendamentul 63
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele acțiunilor de control vizate 
la alineatul (1) nu includ colectarea de date 
cu caracter personal. Datele cu caracter 
personal găsite sau dezvăluite în timpul 
controalelor nu se colectează și nici nu se 
iau în considerare, iar în caz de colectare 
accidentală, acestea se distrug fără 
întârziere.

2. Obiectivele acțiunilor de control vizate 
la alineatul (1) nu includ prelucrarea de 
date cu caracter personal. Datele cu 
caracter personal găsite sau dezvăluite în 
timpul controalelor nu se colectează și nici 
nu se iau în considerare, iar în caz de 
colectare accidentală, acestea se distrug 
fără întârziere.

Or. en
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Justificare

Pentru alinierea terminologiei la cea utilizată în legislația privind protecția datelor și pentru 
a împiedica eventualele interpretări eronate, se recomandă înlocuirea termenului 
„colectare” cu „prelucrare”.

Amendamentul 64
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta conservarea datelor, 
situațiilor și documentelor referitoare la 
stocurile de urgență și la stocurile specifice 
pentru o perioadă de minim 10 ani.

7. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta conservarea datelor, 
situațiilor și documentelor referitoare la 
stocurile de urgență și la stocurile specifice 
pentru o perioadă de minim trei ani.

Or. de

Justificare

Rezervele obligatorii reprezintă un instrument utilizat pentru gestionarea crizelor și nu 
necesită colectarea constantă a datelor. În cazul în care Comisia dorește să verifice 
respectarea obligațiilor în acest sens, este suficientă examinarea ultimilor trei ani. Comisia 
are datoria de a-și actualiza verificările.

Amendamentul 65
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a abilita autoritățile 
naționale competente să pună în circulație, 
în caz de disfuncționalitate gravă în 
aprovizionare, integralitatea stocurilor de 
urgență sau o parte din acestea și să 
impună restricții generale sau specifice 
asupra consumului, în funcție de deficitele 
estimate, inclusiv prin atribuirea cu 

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a abilita autoritățile 
naționale competente să pună în circulație, 
în caz de disfuncționalitate gravă în 
aprovizionare, integralitatea stocurilor de 
urgență sau o parte din acestea, în primul 
rând pentru consumul intern și, dacă 
doresc, pentru consumul internațional, și 
să impună restricții generale sau specifice 
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prioritate de produse petroliere către 
anumite categorii de consumatori.

asupra consumului, în funcție de deficitele 
estimate, inclusiv prin atribuirea cu 
prioritate de produse petroliere către 
anumite categorii de consumatori.

Or. en

Justificare

Independent de respectarea principiului solidarității energetice pe bază confederală, niciun 
stat membru nu ar trebui să fie în niciun caz obligat, mai ales printr-o decizie adoptată de un 
organism neales, să renunțe la resursele petroliere fără deplinul său consimțământ prealabil.

Amendamentul 66
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În situația existenței unei decizii 
internaționale efective de punere în 
circulație a stocurilor, statele membre
implicate își pot utiliza stocurile de urgență 
și stocurile specifice în vederea îndeplinirii 
obligațiilor internaționale care decurg din 
respectiva decizie. În această situație, 
statele membre în cauză informează 
imediat Comisia, care poate convoca 
grupul de coordonare sau poate proceda la 
consultarea membrilor acestuia pe cale 
electronică în vederea evaluării efectelor 
acestei puneri în circulație a stocurilor.

3. În situația existenței unei decizii 
internaționale efective de punere în 
circulație a stocurilor, statele membre
implicate au opțiunea de a utiliza stocurile 
de urgență și stocurile specifice în vederea 
îndeplinirii obligațiilor internaționale care 
decurg din respectiva decizie. În această 
situație, statele membre în cauză 
informează imediat Comisia, care poate 
convoca grupul de coordonare sau poate 
proceda la consultarea membrilor acestuia 
pe cale electronică în vederea evaluării 
efectelor acestei puneri în circulație a 
stocurilor.

Or. en

Justificare

Independent de respectarea principiului solidarității energetice pe bază confederală, niciun 
stat membru nu ar trebui să fie în niciun caz obligat, mai ales printr-o decizie adoptată de un 
organism neales, să renunțe la resursele petroliere fără deplinul său consimțământ prealabil.
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Amendamentul 67
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care intervin dificultăți în 
aprovizionarea Comunității sau a unui stat 
membru cu petrol brut sau cu produse 
petroliere, Comisia convoacă grupul de 
coordonare în cel mai scurt timp posibil, la 
solicitarea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă. Grupul de coordonare 
examinează situația. Comisia stabilește 
dacă există sau nu o disfuncționalitate 
gravă în aprovizionare.

4. În cazul în care intervin dificultăți în 
aprovizionarea Comunității sau a unui stat 
membru cu petrol brut sau cu produse 
petroliere, Comisia convoacă grupul de 
coordonare în cel mai scurt timp posibil, la 
solicitarea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă. Grupul de coordonare 
examinează situația și stabilește dacă există 
sau nu o disfuncționalitate gravă în 
aprovizionare.

Or. de

Justificare

Dacă situația este examinată de către Comisie, se poate pune întrebarea ce sens are atunci 
grupul de coordonare. Întrucât Comisia deține președinția acestui grup, acesta din urmă ar 
trebui să dispună de competența de a constata, în urma unei examinări a situației, existența 
unei disfuncționalități grave.

Amendamentul 68
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se constată existența unei 
disfuncționalități grave în aprovizionare, 
Comisia poate autoriza punerea în 
circulație totală sau parțială a cantităților 
propuse în acest scop de către statele 
membre implicate.

În cazul în care se constată existența unei 
disfuncționalități grave în aprovizionare, 
Comisia autorizează punerea în circulație 
totală sau parțială a cantităților propuse în 
acest scop de către statele membre 
implicate.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se păstreze mecanisme care să permită să se reacționeze rapid în situații de 
urgență legate de apariția unor disfuncționalități în aprovizionare și care să păstreze 
influența statelor membre asupra măsurilor adoptate în caz de urgență.

Amendamentul 69
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de o deosebită urgență sau pentru a 
răspunde unor nevoi locale minore, 
statele membre pot utiliza stocurile de 
urgență înainte de reuniunea grupului de 
coordonare.

Or. en

Justificare

Este necesar să se păstreze mecanisme care să permită să se reacționeze rapid în situații de 
urgență legate de apariția unor disfuncționalități în aprovizionare și care să păstreze 
influența statelor membre asupra măsurilor adoptate în caz de urgență.

Amendamentul 70
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul unei decizii internaționale 
efective de punere în circulație a 
stocurilor, Comisia dispune de dreptul de 
a impune statelor membre punerea în 
circulație a integralității stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice menținute 
sau a unei părți a acestora. Comisia nu își 
poate exercita acest drept decât în urma 
unei reuniuni a grupului de coordonare 
care să fi avut acest aspect pe ordinea de 

eliminat
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zi.

Or. en

Justificare

Independent de respectarea principiului solidarității energetice pe bază confederală, niciun 
stat membru nu ar trebui să fie în niciun caz obligat, mai ales printr-o decizie adoptată de un 
organism neales, să renunțe la resursele petroliere fără deplinul său consimțământ prealabil.

Amendamentul 71
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul unei decizii internaționale 
efective de punere în circulație a stocurilor, 
Comisia dispune de dreptul de a impune
statelor membre punerea în circulație a 
integralității stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice menținute sau a unei 
părți a acestora. Comisia nu își poate 
exercita acest drept decât în urma unei 
reuniuni a grupului de coordonare care să fi 
avut acest aspect pe ordinea de zi.

5. În cazul unei decizii internaționale 
efective de punere în circulație a stocurilor, 
Comisia dispune de dreptul de a solicita
statelor membre, sub rezerva acordului 
acestora, punerea în circulație a 
integralității stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice menținute sau a unei 
părți a acestora. Comisia nu își poate 
exercita acest drept decât în urma unei 
reuniuni a grupului de coordonare care să fi 
avut acest aspect pe ordinea de zi.

Or. en

Justificare

Independent de respectarea principiului solidarității energetice pe bază confederală, niciun 
stat membru nu ar trebui să fie în niciun caz obligat, mai ales printr-o decizie adoptată de un 
organism neales, să renunțe la resursele petroliere fără deplinul său consimțământ prealabil.
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Amendamentul 72
Herbert Reul, Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul unei decizii internaționale 
efective de punere în circulație a stocurilor, 
Comisia dispune de dreptul de a impune 
statelor membre punerea în circulație a 
integralității stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice menținute sau a unei 
părți a acestora. Comisia nu își poate 
exercita acest drept decât în urma unei 
reuniuni a grupului de coordonare care să fi 
avut acest aspect pe ordinea de zi.

5. În cazul unei decizii internaționale 
efective de punere în circulație a stocurilor, 
Comisia dispune de dreptul de a impune 
statelor membre punerea în circulație a 
integralității stocurilor de urgență și a 
stocurilor specifice menținute sau a unei 
părți a acestora. Comisia nu își poate 
exercita acest drept decât în urma unei 
reuniuni a grupului de coordonare care să fi 
avut acest aspect pe ordinea de zi și după 
adoptarea, cu majoritatea necesară, a 
unei decizii în acest sens.

Or. de

Justificare

Dacă situația este examinată de către Comisie, se poate pune întrebarea ce sens are atunci 
grupul de coordonare. Întrucât Comisia deține președinția acestui grup, acesta din urmă ar 
trebui să dispună de competența de a constata, în urma unei examinări a situației, existența 
unei disfuncționalități grave.

Amendamentul 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
procedează la o evaluare a implementării 
acesteia și examinează în special 
oportunitatea impunerii tuturor statelor 
membre a unui nivel minim obligatoriu al 
stocurilor specifice.

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
procedează la o evaluare a punerii în 
aplicare a acesteia.

Or. en
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Justificare

O clauză de revizuire generală este preferabilă unei clauze de revizuire ale cărei rezultate 
sunt deja stabilite.

Amendamentul 74
Dragoș Florin David

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până cel târziu la 
31 decembrie 20XX. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între respectivele dispoziții 
și prezenta directivă.

1. Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până cel târziu la 31 decembrie 
20XX, cu exceptia acelor state membre 
care beneficiază de o perioadă de tranziție 
în constituirea stocurilor de țiței si/sau 
produse petroliere prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană, pentru 
care termenul punerii în aplicare este cel 
al expirării perioadei de tranziție. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între respectivele dispoziții 
și prezenta directivă.

Or. ro

Amendamentul 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calculul stocurilor menținute, statele 
membre aplică o reducere de 10%
cantităților calculate după una din metodele 
descrise anterior. Această reducere se 
aplică tuturor cantităților incluse într-un 

La calculul stocurilor menținute, statele 
membre aplică o reducere de 5%
cantităților calculate după una din metodele 
descrise anterior. Această reducere se 
aplică tuturor cantităților incluse într-un 
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anumit calcul. anumit calcul.

Or. en

Justificare

Caracteristicile tehnice ale echipamentului de stocare pentru produsele petroliere permit 
reducerea cu 2% a volumului pierderilor de petrol. În situația în care reziduurile de țiței 
neprelucrat depășesc pierderile minime produse în timpul deplasării produselor petroliere, 
costurile de stocare vor fi mai ridicate.
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