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Ändringsförslag 20
Alyn Smith

Förslag till direktiv
–

Förslag om avvisande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Samtidigt som man tillämpar principen om energisolidaritet på gemenskapsbasis, bör ingen 
medlemsstat under några omständigheter tvingas avstå sina petroleumresurser, särskilt 
genom ett beslut från ett organ som inte är valt, utan att på förhand ha gett sitt fulla 
medgivande.

Ändringsförslag 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den ökande koncentrationen av 
produktionen, minskningen av 
oljetillgångarna och den ökade 
konsumtionen av petroleumprodukter i 
världen bidrar till att öka riskerna för 
försörjningsproblem.

(2) Den ökande koncentrationen av 
produktionen, minskningen av de 
konventionella oljetillgångarna och den 
ökade konsumtionen av 
petroleumprodukter i världen bidrar till att 
öka riskerna för försörjningsstörningar.

Or. de

Motivering

Under 2007 och 2008 noterades en liten minskning av de konventionella oljereserverna, en 
utveckling som förväntas fortsätta under 2009 på grund av sjunkande råoljepriser. 
Oljereserverna varierar beroende på oljepriset och andra faktorer. Okonventionella reserver 
börjar däremot först nu att i långsam takt utnyttjas. Försörjningsstörning är det korrekta 
fackuttrycket.
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Ändringsförslag 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Förutom skapande av ett gynnsamt 
investeringsklimat för prospektering och 
utvinning av oljereserver inom och 
utanför EU, vilket är avgörande för ett 
långsiktigt säkerställande av 
oljeförsörjningen, utgör lagring av olja ett 
beprövat sätt att kompensera för 
kortfristiga leveransstörningar.

Or. de

Motivering

Man måste skilja mellan ett långsiktigt säkrande av försörjningen och att kompensera 
kortsiktiga leveransstörningar. Detta direktiv gäller endast det senare.

Ändringsförslag 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Egen oljeproduktion kan i sig själv 
bidra till försörjningstryggheten och skulle 
alltså kunna rättfärdiga att 
oljeproducerande medlemsstater innehar 
mindre lager än övriga medlemsstater. En 
sådan avvikelse kan emellertid inte ge 
upphov till en betydande ändring av 
lagringsskyldigheterna i förhållande till 
dem som framgår av direktiv 2006/67/EG. 
Härav följer att vissa medlemsstaters
lagringsskyldighet bör fastställas i 
förhållande till den inhemska 

(6) Egen oljeproduktion kan i sig själv 
bidra till försörjningstryggheten och skulle 
alltså kunna rättfärdiga att 
oljeproducerande medlemsstater innehar 
mindre lager än övriga medlemsstater. En 
sådan avvikelse kan emellertid inte ge 
upphov till en betydande ändring av 
lagringsskyldigheterna i förhållande till 
dem som framgår av direktiv 2006/67/EG. 
Härav följer att medlemsstaternas
lagringsskyldighet bör fastställas i 
förhållande till den inhemska 
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oljekonsumtionen och inte till importen. oljekonsumtionen och inte till importen.

Or. de

Motivering

Direktivet bör gälla på samma sätt för alla medlemsstater.

Ändringsförslag 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 8 och 
9 mars 2007 visar att det är allt viktigare 
och mer brådskande att gemenskapen 
verkar för en integrerad energipolitik, som 
samordnar de åtgärder som tillämpas på 
europeisk nivå med dem som tillämpas i 
medlemsstaterna. Det är då av högsta vikt 
att de lagringsmekanismer som genomförts 
i de olika medlemsstaterna närmar sig 
varandra.

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 8 och 
9 mars 2007 visar att det är allt viktigare 
och mer brådskande att gemenskapen 
verkar för en integrerad energipolitik, som 
samordnar de åtgärder som tillämpas på 
europeisk nivå med dem som tillämpas i 
medlemsstaterna. Det är då av högsta vikt 
att kompatibiliteten mellan de 
lagringsmekanismer som genomförts i de 
olika medlemsstaterna säkras.

Or. de

Motivering

Målet för EU-lagstiftningen bör i första hand vara att säkra kompatibiliteten och inte en 
fullständig överensstämmelse. Principen att EU ska vara förenat i mångfalden gäller 
fortfarande!

Ändringsförslag 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Oljelagrens tillgänglighet och skyddet 
för energileveranserna är av största vikt för 
gemenskapens medlemsstaters allmänna 
säkerheten. Införandet av centrala organ 
eller lagringscentraler inom gemenskapen 
gör det möjligt att närma sig dessa 
målsättningar. För att ge de berörda 
medlemsstaterna möjlighet att fastställa 
reglerna för sina centrala lagringsenheter 
utgående från sin nationella lagstiftning 
och samtidigt så långt möjligt minska den 
ekonomiska börda som denna 
lagringsverksamhet utgör för 
slutkonsumenterna, räcker det, med tanke 
på att oljelager kan upprättas var som 
helst inom gemenskapen och innehas av 
vilket centralt organ eller vilken härför 
upprättad central tjänst som helst, att 
förbjuda att lagren drivs i vinstsyfte.

(8) Oljelagrens tillgänglighet och skyddet 
för energileveranserna är av största vikt för 
gemenskapens medlemsstaters allmänna 
säkerhet.

Or. de

Motivering

Det är inte gemenskapens uppgift att främja en viss metod, och ännu mindre att främja ett
centralistiskt synsätt som skulle strida mot subsidiaritetsprincipen. Principen att EU ska vara 
förenat i mångfalden gäller fortfarande!

Ändringsförslag 26
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Oljelagrens tillgänglighet och skyddet 
för energileveranserna är av största vikt för 
gemenskapens medlemsstaters allmänna 
säkerheten. Införandet av centrala organ 
eller lagringscentraler inom gemenskapen 
gör det möjligt att närma sig dessa 
målsättningar. För att ge de berörda 

(8) Oljelagrens tillgänglighet och skyddet 
för energileveranserna är av största vikt för 
gemenskapens medlemsstaters allmänna 
säkerhet. Införandet av centrala organ eller 
lagringscentraler inom gemenskapen gör 
det möjligt att närma sig dessa 
målsättningar. För att ge de berörda 
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medlemsstaterna möjlighet att fastställa 
reglerna för sina centrala lagringsenheter 
utgående från sin nationella lagstiftning 
och samtidigt så långt möjligt minska den 
ekonomiska börda som denna 
lagringsverksamhet utgör för 
slutkonsumenterna, räcker det, med tanke 
på att oljelager kan upprättas var som helst 
inom gemenskapen och innehas av vilket 
centralt organ eller vilken härför upprättad 
central tjänst som helst, att förbjuda att 
lagren drivs i vinstsyfte.

medlemsstaterna möjlighet att fastställa 
reglerna för sina centrala lagringsenheter 
och de villkor under vilka de delegerar 
lagerhållningen till andra medlemsstater 
eller lagringsenheter, utgående från sin 
nationella lagstiftning och samtidigt så 
långt möjligt minska den ekonomiska 
börda som denna lagringsverksamhet utgör 
för slutkonsumenterna, räcker det, med 
tanke på att oljelager kan upprättas var som 
helst inom gemenskapen och innehas av 
vilket centralt organ eller vilken härför 
upprättad central tjänst som helst, att 
förbjuda att lagren drivs i vinstsyfte.

Or. en

Motivering

Den geografiska fördelningen av lagren påverkar i hög grad hur säkra leveranserna till 
medlemsstaterna blir, samt hur snabbt och effektivt åtgärder kan vidtas i händelse av 
störningar. Medlemsstaterna bör behålla sitt inflytande över beslut om fördelningen av dessa 
lager.

Ändringsförslag 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med beaktande av målsättningarna i 
gemenskapens lagstiftning om oljelager, 
eventuella farhågor gällande säkerheten 
hos vissa medlemsstater som kan 
tillkomma, och önskan om bättre disciplin 
och insyn i solidaritetsmekanismerna 
mellan medlemsstaterna, bör 
verksamheten för de centralenheter som 
arbetar utan mellanhänder begränsas till 
det egna landet.

utgår

Or. de
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Motivering

Det finns ingen anledning för kommissionen att begränsa möjligheten att införa större 
flexibilitet i fråga om lagringsskyldigheten, och därmed också på nytt främja
”centralenheter”.

Ändringsförslag 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de behov som hänger 
samman med inrättandet av en politik för 
nödsituationer, närmandet av de olika 
ländernas lagringsmekanismer och behovet 
av en bättre översyn av lagernivåerna, 
särskilt i krissituationer, bör 
medlemsstaterna och gemenskapen
förfoga över ett effektivare sätt att 
kontrollera dessa lager.

(12) Med tanke på de behov som hänger 
samman med inrättandet av en politik för 
nödsituationer, säkrandet av 
kompatibiliteten mellan de olika ländernas 
lagringsmekanismer och behovet av en 
bättre översyn av lagernivåerna, särskilt i 
krissituationer, bör medlemsstaterna 
förfoga över ett effektivare sätt att 
kontrollera dessa lager.

Or. de

Motivering

Det måste åter tydliggöras att målet inte är full överensstämmelse, utan att säkra 
kompatibiliteten. Dessutom ska kontrollerna inte genomföras av gemenskapen, utan detta är
medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kontrollmöjligheterna och insynen 
skulle öka om en stor del av dessa lager 
tillhörde medlemsstaterna eller de 
centralenheter som upprättats av de olika 

utgår
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ländernas myndigheter, åtminstone vad 
gäller denna del av lagren.

Or. de

Motivering

Gemenskapen bör inte, genom att anta ett direktiv, ingripa i medlemsstaternas bedömning i 
samband med att de fullgör sina skyldigheter, men genom detta skäl eftersträvas just detta. 
Därför, och även på grund av bristande empiriskt underlag, bör detta skäl strykas.

Ändringsförslag 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att kunna bidra till 
försörjningstryggheten i gemenskapen bör 
de lager som förvärvats som egendom av 
medlemsstaterna eller centralenheterna 
(de särskilda lagren), och som upprättats 
enligt beslut som fattats av 
medlemsstaterna, motsvara de verkliga 
behoven i en krissituation. De bör 
dessutom få en rättslig status som 
säkerställer att de är fullt tillgängliga i en 
krissituation. Berörda medlemsstater bör 
därför vidta nödvändiga åtgärder för att 
ifrågavarande lager ska vara ovillkorligt 
skyddade mot alla slags 
verkställighetsförfaranden.

(14) För att kunna bidra till 
försörjningstryggheten i gemenskapen bör 
de lager som upprättats i enlighet med 
detta direktiv minst kunna täcka 
försörjningen för den föreskrivna 
tidsperioden. De bör dessutom få en 
rättslig status som säkerställer att de är fullt 
tillgängliga i en krissituation. Berörda 
medlemsstater bör därför vidta nödvändiga 
åtgärder för att ifrågavarande lager ska 
vara ovillkorligt skyddade mot alla slags 
verkställighetsförfaranden.

Or. de

Motivering

Det faktiska behovet i en krissituation kan fastställas först i efterhand och inte på förhand, 
eftersom det beror på den aktuella krissituationen och framför allt på hur länge denna varar. 
Det är mycket viktigare att de föreskrivna förråden också faktiskt är tillgängliga. Dessa 
kvantiteter räcker för att kompensera alla tänkbara försörjningsstörningar, som inte är 
politiskt motiverade. I händelse av en politiskt motiverad försörjningsstörning, som varar 
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längre än 90 dagar, skulle andra åtgärder i alla fall vara nödvändiga på grund av den 
globala krissituationen.

Ändringsförslag 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Periodiciteten för lagerinventeringar, 
liksom tidsfristerna för föreläggandet av 
inventeringsrapporterna inför 
kommissionen enligt direktiv 2006/67/EG, 
är oförenlig med andra system för 
oljelagring som upprättats i andra delar av 
världen. I en resolution om de 
makroekonomiska följderna för höjningar 
av priset på energi, gav Europaparlamentet 
sitt stöd till antagande av tätare 
informationsperioder.

(18) Periodiciteten för lagerinventeringar, 
liksom tidsfristerna för föreläggandet av 
inventeringsrapporterna inför 
kommissionen enligt direktiv 2006/67/EG, 
är oförenlig med andra system för 
oljelagring som upprättats i andra delar av 
världen. I en resolution om de 
makroekonomiska följderna för höjningar 
av priset på energi, gav Europaparlamentet 
sitt stöd till antagande av tätare 
informationsperioder. I alla händelser 
måste det garanteras att uppgifterna 
också är korrekta och inte måste rättas till 
under flera veckor eller månader, såsom 
fortfarande ofta är fallet inom EU.

Or. de

Motivering

Erfarenheten från andra länder har också visat att korrekta uppgifter är viktigare än att 
uppgifterna redovisas varje vecka, och här bör man därför lägga tyngdpunkten.

Ändringsförslag 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
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statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje vecka.

statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje vecka, såvida det kan 
garanteras att bara minimala justeringar 
kommer att krävas i efterhand.

Or. de

Motivering

Erfarenheten från andra länder har också visat att korrekta uppgifter är viktigare än att 
uppgifterna redovisas varje vecka, och här bör man därför lägga tyngdpunkten.

Ändringsförslag 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje vecka.

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje månad.

Or. en

Motivering

Veckovist tillhandahållande av den statistiska sammanfattningen om vilken mängd 
kommersiella lager som finns inom medlemsstaternas nationella territorium kommer att öka 
den administrativa bördan.

Ändringsförslag 34
Arūnas Degutis

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje vecka.

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje månad.

Or. en

Motivering

Veckovisa rapporter innebär enbart en skenbar kontroll, i verkligheten är det en mycket dyr 
och onödig byråkratisk åtgärd.

Ändringsförslag 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Avvikelser och misstag kan 
förekomma i de register som 
vidarebefordras till kommissionen. 
Personer anställda eller befullmäktigade av 
kommissionen bör därför ha möjlighet att 
kontrollera lagren och de dokument 
medlemsstaternas myndigheter åberopar.

(23) Avvikelser och misstag kan 
förekomma i de register som 
vidarebefordras till kommissionen. 
Personer anställda eller befullmäktigade av 
kommissionen bör därför utöver 
medlemsstaternas behöriga 
tillsynsmyndigheter vid välgrundade 
misstankar också ha möjlighet att 
kontrollera lagren och de dokument 
medlemsstaternas myndigheter åberopar.

Or. de

Motivering

Kontrollen av den nationella lagstiftningens efterlevnad är i första hand medlemsstaternas
ansvar. Kommissionen bör därför bara vid välgrundade misstankar ha möjlighet att själv 
inleda undersökningar.
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Ändringsförslag 36
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skyddet av enskilda personer med 
avseende på medlemsstaternas behandling 
av personuppgifter styrs av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och skyddet av enskilda personer med 
avseende på kommissionens behandling av 
personuppgifter täcks av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. I dessa 
rättsakter föreskrivs bland annat att det 
ska finnas legitima skäl för behandling av 
personuppgifter och att personuppgifter 
som inkommit av misstag omedelbarts ska 
raderas.

(25) Skyddet av enskilda personer med 
avseende på medlemsstaternas behandling 
av personuppgifter styrs av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och skyddet av enskilda personer med 
avseende på kommissionens behandling av 
personuppgifter täcks av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. 
Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
påverka bestämmelserna i 
direktiv 95/46/EG och förordning 
(EG) nr 45/2001.

Or. en

Motivering

Vissa experter (inklusive Europeiska datatillsynsmannen) rekommenderar att det i skälen 
klart anges att direktivets bestämmelser inte påverkar den nämnda lagstiftningen. Den sista 
meningen är egentligen överflödig, eftersom det är en allmän princip att personuppgifter inte 
lagras längre än vad som krävs för de syften för vilka de samlades in och att de inte 
behandlas ytterligare.
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Ändringsförslag 37
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) allvarligt avbrott i försörjningen: kraftig 
och oväntad minskning av försörjningen 
med råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, vare 
sig den medfört ett faktiskt internationellt 
beslut om ibruktagande av lager eller ej,

g) allvarligt avbrott i försörjningen: 
oväntad minskning, med minst 30 procent
jämfört med genomsnittet för föregående 
år, av försörjningen med råolja eller 
petroleumprodukter i gemenskapen eller i 
en medlemsstat, vare sig den medfört ett 
faktiskt internationellt beslut om 
ibruktagande av lager eller ej,

Or. ro

Motivering

Definitionen i artikeln är något vag och det krävs därför mer specifika uppgifter som tar 
hänsyn till leveranssituationen på gemenskapsnivå och den specifika situationen i varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 38
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta de lagar och 
andra författningar som krävs för att, senast 
den 31 december 20XX, säkerställa att det 
för det allmännas bästa inom gemenskapen 
ständigt hålls oljelager som totalt minst 
motsvarar antingen nittio dagars
nettoimport eller sjuttio dagars
förbrukning, beroende på vilken mängd 
som är störst.

1. Medlemsstaterna ska anta de lagar och 
andra författningar som krävs för att, senast 
den 31 december 20XX, säkerställa att det 
för det allmännas bästa inom gemenskapen 
ständigt hålls oljelager som totalt minst 
motsvarar antingen 80 dagars nettoimport 
eller 60 dagars förbrukning, beroende på 
vilken mängd som är störst.

Or. ro
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Motivering

För petroleumproducerande länder skulle 70-dagarsregeln innebära att de befintliga 
reserverna ökas från 67,5 till 77,78 dagar. En sådan ökning skulle ge avsevärt högre 
kostnader.

Ändringsförslag 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ansvarar för att de 
beredskapslager och särskilda lager som 
befinner sig på deras territorium ständigt är 
fysiskt åtkomliga och tillgängliga. De ska 
upprätta metoder för identifiering, 
redovisning och kontroll av dessa 
beredskapslager, så att det när som helst är 
möjligt att kontrollera dem. För de 
beredskapslager och särskilda lager som 
ingår i lager som innehas av ekonomiska 
aktörer, eller som är blandade med sådana 
lager, ska separat redovisning finnas.

1. Medlemsstaterna ansvarar för att de 
beredskapslager och särskilda lager som 
befinner sig på deras territorium ständigt är 
fysiskt åtkomliga och tillgängliga. De ska 
upprätta metoder för identifiering, 
redovisning och kontroll av dessa 
beredskapslager, så att det när som helst är 
möjligt att kontrollera dem. Dessa metoder 
ska fastställas med kommissionens 
förhandsgodkännande. För de 
beredskapslager och särskilda lager som 
ingår i lager som innehas av ekonomiska 
aktörer, eller som är blandade med sådana 
lager, ska separat redovisning finnas.

Or. en

Motivering

Förhandsgodkännande av regler om redovisningsskyldighet skulle leda till en tillnärmning till 
de metoder som används av de olika medlemsstaterna, vilket skulle underlätta senare 
kontroller.

Ändringsförslag 40
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
detaljerat register, som ständigt uppdateras, 
över alla de beredskapslager den håller och 
som inte utgör särskilda lager enligt 
artikel 9. Sådana register ska bland annat 
innehålla de uppgifter som gör det möjligt 
att exakt lokalisera ifrågavarande lager 
och fastställa deras mäng, vem som är 
ägare, liksom vad de innehåller, enligt de 
kategorier som presenteras i bilaga C 
punkt 3.1 första stycket i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ****** av den *********** om 
energistatistik. 

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
detaljerat register, som ständigt uppdateras 
på månadsbasis, över alla de 
beredskapslager den håller och som inte 
utgör särskilda lager enligt artikel 9. 
Sådana register ska bland annat innehålla 
information om de depåer, raffinaderier 
eller lagringsanläggningar där
ifrågavarande lager finns och vilken
mängd det gäller, vem som är ägare, 
liksom vad de innehåller, enligt de 
kategorier som presenteras i bilaga C 
punkt 3.1 första stycket i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ****** av den *********** om 
energistatistik. 

Or. en

Motivering

Erfarenheten från medlemsstaterna har visat att månadsvis rapportering och lokalisering på 
anläggningsnivå räcker för att uppnå kontroll och öppenhet.

Ändringsförslag 41
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska inom 
trettio dagar efter utgången av det berörda 
kalenderåret förse kommissionen med en 
kopia av registret över befintliga lager den 
sista dagen varje kalenderår.

Den berörda medlemsstaten ska inom 
45 dagar efter utgången av det berörda 
kalenderåret förse kommissionen med en 
kopia av registret över befintliga lager den 
sista dagen varje kalenderår.

Or. en
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Motivering

De uppgifter som finns i registret är av strategiskt känslig karaktär och bör göras tillgängliga 
endast om det noga granskas vilken enhet som erhåller känslig information.

Ändringsförslag 42
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkra att de 
individuella uppgifter som finns i 
registren hålls konfidentiella.

Or. en

Motivering

De uppgifter som finns i registret är av strategiskt känslig karaktär och bör göras tillgängliga 
endast om noga granskas vilken enhet som erhåller känslig information.

Ändringsförslag 43
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den centrala lagringsenhetens 
huvudsakliga roll är att förvärva, hålla och 
sälja oljelager på medlemsstatens 
territorium. Det är det enda organ eller 
den enda förvaltning som kan få fullmakt 
att agera utan mellanhänder i det land 
där den upprättats för att förvärva, hålla 
eller sälja särskilda lager enligt artikel 9.

2. Den centrala lagringsenhetens 
huvudsakliga roll är att säkra och 
kontrollera införskaffande, underhåll och 
försäljning av oljelager som utgör 
beredskapslager enligt artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom vad gäller förvärv och 
försäljning av särskilda lager, får varje 
central lagringsenhet komma överens med 
ekonomiska aktörer om att anförtro dem 
uppgifter som hänger samman med 
förvaltningen av oljelagren, på villkor att 
dessa delegeringar gäller oljelager som 
befinner sig i den medlemsstat som har 
upprättat den berörda centrala 
lagringsenheten. En sådan delegering kan 
inte vidaredelegeras.

Varje central lagringsenhet får komma 
överens med ekonomiska aktörer om att 
anförtro dem uppgifter som hänger 
samman med förvaltningen av oljelagren, 
på villkor att dessa delegeringar gäller 
oljelager som befinner sig i den 
medlemsstat som har upprättat den berörda 
centrala lagringsenheten. En sådan 
delegering kan inte vidaredelegeras.

Or. en

Ändringsförslag 45
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ingen central lagringsenhet får förvärva, 
upprätta, hålla eller förvalta 
beredskapslager utanför den medlemsstats 
gränser som har upprättat den, utom 
genom befogenhetsdelegering till den 
medlemsstat där lagren befinner sig eller 
till en central lagringsenhet som upprättats 
av den medlemsstaten.

3. Ingen medlemsstat eller central 
lagringsenhet får förvärva, upprätta, hålla 
eller förvalta beredskapslager utanför den 
medlemsstats gränser som har upprättat 
den, om inte ett avtal med den medlemsstat 
inom vars territorium lagren hålls eller en 
central lagringsenhet som upprättats av den 
medlemsstaten säkrar tillgången till 
beredskapslagren.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen medlemsstat får förvärva, upprätta, 
hålla eller förvalta beredskapslager 
utanför sina gränser, utom genom 
befogenhetsdelegering till den 
medlemsstat i vilken lagren befinner sig 
eller till central lagringsenhet som 
upprättats av den medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Publicering, åtminstone sex månader i 
förväg, av de villkor på vilka 
lagringsenheten erbjuder de ekonomiska 
aktörerna sådana tjänster.

b) Publicering, åtminstone tre månader i 
förväg, av de villkor på vilka 
lagringsenheten erbjuder de ekonomiska 
aktörerna sådana tjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 48
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) till en eller flera andra centrala 
lagringsenheter som är i stånd att hålla 
dylika lager, eller

utgår
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Or. ro

Ändringsförslag 49
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) till en eller flera andra centrala 
lagringsenheter som är i stånd att hålla 
dylika lager, eller 

b) till en eller flera andra centrala 
lagringsenheter som är i stånd att hålla 
dylika lager, förutsatt att ett avtal sluts 
mellan den berörda medlemsstaten och de 
medlemsstater där lagren kommer att 
hållas, eller 

Or. en

Motivering

Den geografiska fördelningen av lagren påverkar i hög grad hur säkra leveranserna till 
medlemsstaterna blir, samt hur pass snabbt och effektivt åtgärder kan vidtas i händelse av 
avbrott. Medlemsstaterna bör bibehålla sitt inflytande över beslut om fördelningen av dessa 
lager.

Ändringsförslag 50
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat kan oåterkalleligen
förplikta sig att hålla ett minimalt oljelager, 
beräknat i antal konsumtionsdagar, med 
iakttagande av villkoren i denna artikel 
(nedan kallade särskilda lager).

1. Varje medlemsstat kan förplikta sig att 
hålla ett minimalt oljelager, beräknat i antal 
konsumtionsdagar, med iakttagande av 
villkoren i denna artikel (nedan kallade 
särskilda lager).

Or. en
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Motivering

En oåterkallelig förpliktelse att hålla särskilda lager kan avskräcka medlemsstater från att 
skapa särskilda lager och beaktar inte eventuella förändringar i de yttre villkoren för 
energimarknaden.

Ändringsförslag 51
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje medlemsstat som beslutat att hålla 
särskilda lager ska till kommissionen 
skicka ett meddelande för offentliggörande 
i Europeiska unionens officiella tidning, i 
vilket den anger nivåerna på de särskilda 
lager som den oåterkalleligen förpliktigar 
sig att hålla för varje kategori. Den 
obligatoriska miniminivå som sålunda 
anmälts är unik och tillämpas på samma 
sätt för alla kategorier av de särskilda lager 
som medlemsstaten använder.

5. Varje medlemsstat som beslutat att hålla 
särskilda lager ska till kommissionen 
skicka ett meddelande för offentliggörande 
i Europeiska unionens officiella tidning, i 
vilket den anger nivåerna på de särskilda 
lager som den förpliktigar sig att hålla för 
varje kategori och den period under vilken 
den gör detta åtagande. Den obligatoriska 
miniminivå som sålunda anmälts är unik 
och tillämpas på samma sätt för alla 
kategorier av de särskilda lager som 
medlemsstaten använder.

Or. en

Motivering

En oåterkallelig förpliktelse att hålla särskilda lager kan avskräcka medlemsstater från att 
skapa särskilda lager och beaktar inte eventuella förändringar i de yttre villkoren för 
energimarknaden.

Ändringsförslag 52
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett 1. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
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fortlöpande uppdaterat, detaljerat register 
över alla de särskilda lager som finns på 
dess territorium. Detta register ska bland 
annat innehålla alla uppgifter som gör det 
möjligt att exakt lokalisera lagren i fråga.

månadsvis och fortlöpande uppdaterat, 
detaljerat register över alla de särskilda 
lager som finns på dess territorium. Detta 
register ska bland annat innehålla 
information om de depåer, raffinaderier 
eller lagringsanläggningar där lagren i 
fråga finns.

Or. en

Ändringsförslag 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaten dessutom inom åtta dagar
till kommissionen lämna in en kopia av 
registret; en sådan kopia kan begäras upp 
till tio år efter det datum uppgifterna 
gäller.

På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaten dessutom inom tio dagar
till kommissionen lämna in en kopia av 
registret; en sådan kopia kan begäras upp 
till tre år efter det datum uppgifterna 
gäller.

Or. de

Motivering

Lagringsskyldigheten är ett krisinstrument och fordrar inte att uppgifter samlas in på ett 
varaktigt sätt. Om kommissionen vill kontrollera om lagringsskyldigheterna har uppfyllts 
räcker det med de senaste tre åren. Det åligger kommissionen att genomföra kontrollerna i 
tid.

Ändringsförslag 54
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall där särskilda lager är blandade 
med andra oljelager ska medlemsstaterna 

utgår
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vidta de åtgärder som krävs för att 
förhindra all förflyttning av de blandade 
produkterna utan skriftligt 
förhandstillstånd från myndigheterna i 
den medlemsstat på vars territorium 
lagren befinner sig.

Or. en

Ändringsförslag 55
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utom vad gäller förvärv eller 
försäljning av lager kan varje medlemsstat 
själv med de ekonomiska aktörerna komma 
överens om delegation av de uppgifter som 
berör förvaltningen av de särskilda lagren 
på det egna territoriet. En sådan delegering 
kan inte vidaredelegeras.

4. Varje medlemsstat kan själv med de 
ekonomiska aktörerna komma överens om 
delegation av de uppgifter som berör 
förvaltningen av de särskilda lagren på det 
egna territoriet. En sådan delegering kan 
inte vidaredelegeras.

Or. en

Ändringsförslag 56
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat eller dess centrala 
lagringsenhet kan endast anförtro andra 
medlemsstater eller centrala 
lagringsenheter uppgifter avseende 
förvaltningen av sina särskilda lager 
utanför medlemsstatens gränser. Sådan 
delegering kan inte vidaredelegeras och 
görs för en begränsad tidsperiod.

En medlemsstat eller dess centrala 
lagringsenhet kan endast anförtro andra 
medlemsstater, centrala lagringsenheter 
eller ekonomiska aktörer inom ramen för 
bilaterala avtal uppgifter avseende 
förvaltningen av sina särskilda lager 
utanför medlemsstatens gränser. Sådan 
delegering kan inte vidaredelegeras och 
görs för en begränsad tidsperiod.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje vecka till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

1. Medlemsstaterna ska varje månad till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

2. Kommissionen ska varje vecka
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
härvid anges de sammanlagda nivåerna.

2. Kommissionen ska varje månad
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
härvid anges de sammanlagda nivåerna.

3. Kommissionen ska anta de 
tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 
2 enligt det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 24.2.

3. Kommissionen ska anta de 
tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 
2 enligt det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 24.2.

3a. Om en grundlig undersökning av 
genomförbarheten och effektiviteten av 
veckovisa statistiska sammanställningar 
visar att dessa ger avsevärda fördelar i 
termer av marknadsinsyn och att 
uppgifterna kan samlas in på så sätt att 
det inte i någon större utsträckning krävs 
rättelser i efterhand, så kan 
kommissionen enligt det föreskrivande
förfarandet i artikel 24.2 ändra den 
månatliga redovisningsskyldigheten till en 
veckovis sådan.

Or. de
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Motivering

Konsekvensanalyser ska göras innan lagförslaget läggs fram. I fråga om undersökningen om 
effekterna av en ändring av redovisningsskyldigheten från månadsvis till veckovis, har detta 
inte skett. Därför bör man inte göra någon ändring innan undersökningens resultat är kända. 
Undersökningsresultaten måste ovillkorligen beaktas.

Ändringsförslag 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje vecka till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

1. Medlemsstaterna ska varje månad till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

Or. en

Motivering

Veckovist tillhandahållande av en statistisk sammanställning över vilken mängd kommersiella 
lager som finns inom medlemsstaternas nationella territorium kommer att öka den 
administrativa bördan.

Ändringsförslag 59
Arūnas Degutis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje vecka till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

1. Medlemsstaterna ska varje månad till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.
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Or. en

Motivering

Veckovisa rapporter innebär enbart en skenbar kontroll, men i verkligheten är det en mycket 
dyr och onödig byråkratisk åtgärd. 

Ändringsförslag 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska varje vecka
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
härvid anges de sammanlagda nivåerna.

2. Kommissionen ska varje månad
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
härvid anges de sammanlagda nivåerna.

Or. en

Motivering

Veckovist tillhandahållande av en statistisk sammanställning över vilken mängd kommersiella 
lager som finns inom medlemsstaternas nationella territorium kommer att öka den 
administrativa bördan.

Ändringsförslag 61
Arūnas Degutis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska varje vecka
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 

2. Kommissionen ska varje månad
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
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härvid anges de sammanlagda nivåerna. härvid anges de sammanlagda nivåerna.

Or. en

Motivering

Veckovisa rapporter innebär enbart en skenbar kontroll, men i verkligheten är det en mycket 
dyr och onödig byråkratisk åtgärd.

Ändringsförslag 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan när som helst
besluta att utföra kontroller av 
beredskapslagren och de särskilda lagren i 
medlemsstaterna. Kommissionen kan 
rådfråga samrådsgruppen under 
förberedelserna för dessa kontroller.

1. Kommissionen kan vid välgrundade 
misstankar besluta att utföra kontroller av 
beredskapslagren och de särskilda lagren i 
medlemsstaterna. Kommissionen kan 
rådfråga samrådsgruppen under 
förberedelserna för dessa kontroller.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är kontrollerna medlemsstaternas ansvar. Kommissionen bör 
därför bara genomföra egna undersökningar vid välgrundade misstankar.

Ändringsförslag 63
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 
omfattar inte insamling av 
personuppgifter. Personuppgifter som 
påträffas under kontrollerna kommer 

2. De kontroller som avses i punkt 1 
omfattar inte behandling av 
personuppgifter. Personuppgifter som 
påträffas under kontrollerna kommer 
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varken att samlas in eller beaktas; uppgifter 
som av misstag samlas in kommer 
omedelbart att raderas. 

varken att samlas in eller beaktas; uppgifter 
som av misstag samlas in kommer 
omedelbart att raderas.

Or. en

Motivering

För att anpassa formuleringen till den formulering som används i dataskyddslagstiftningen 
och förhindra missförstånd rekommenderas att ordet ”insamling” ersätts med ordet 
”behandling”.

Ändringsförslag 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att åtminstone under tio år
säkerställa arkivering av data, handlingar, 
sammanställningar och dokument gällande 
beredskapslagren.

7. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att åtminstone under tre år 
säkerställa arkivering av data, handlingar, 
sammanställningar och dokument gällande 
beredskapslagren.

Or. de

Motivering

Lagringsskyldigheten är ett krisinstrument och fordrar inte att uppgifter samlas in på ett 
varaktigt sätt. Om kommissionen vill kontrollera om lagringsskyldigheterna har uppfyllts 
räcker det med de senaste tre åren. Det åligger kommissionen att genomföra kontrollerna i 
tid.

Ändringsförslag 65
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1



AM\768327SV.doc 29/35 PE420.120v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att deras behöriga 
myndigheter i fall av allvarligt 
försörjningsavbrott ska kunna ta i bruk hela 
eller delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager, och minska förbrukningen 
allmänt eller inom vissa områden i enlighet 
med de förväntade 
försörjningssvårigheterna; detta kan även 
ske genom prioritär tilldelning av 
petroleumprodukter till vissa kategorier av 
konsumenter.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att deras behöriga 
myndigheter i fall av allvarligt 
försörjningsavbrott ska kunna ta i bruk hela 
eller delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager, i första hand för inhemsk 
förbrukning och, om medlemsstaten väljer 
detta, för internationell förbrukning, och 
minska förbrukningen allmänt eller inom 
vissa områden i enlighet med de förväntade 
försörjningssvårigheterna; detta kan även 
ske genom prioritär tilldelning av 
petroleumprodukter till vissa kategorier av 
konsumenter.

Or. en

Motivering

Samtidigt som man tillämpar principen om energisolidaritet på gemenskapsbasis, bör ingen 
medlemsstat under några omständigheter tvingas avstå sina petroleumresurser, särskilt 
genom ett beslut från ett organ som inte är valt, utan att på förhand ha gett sitt fulla 
medgivande.

Ändringsförslag 66
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger, kan varje 
berörd medlemsstat använda sina 
beredskapslager och särskilda lager för att 
fullgöra de internationella skyldigheter 
som följer av detta beslut. I sådana fall ska 
medlemsstaten omedelbart meddela 
kommissionen, som kan sammankalla 
samrådsgruppen eller rådfråga dess 
medlemmar på elektronisk väg, bland 
annat för att bedöma effekterna av 

3. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger, ska varje 
berörd medlemsstat ha möjlighet att 
använda sina beredskapslager och särskilda 
lager för att fullgöra de internationella 
skyldigheter som följer av detta beslut. I 
sådana fall ska medlemsstaten omedelbart 
meddela kommissionen, som kan 
sammankalla samrådsgruppen eller 
rådfråga dess medlemmar på elektronisk 
väg, bland annat för att bedöma effekterna 
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ibruktagandet. av ibruktagandet.

Or. en

Motivering

Samtidigt som man tillämpar principen om energisolidaritet på gemenskapsbasis, bör ingen 
medlemsstat under några omständigheter tvingas avstå sina petroleumresurser, särskilt 
genom ett beslut från ett organ som inte är valt, utan att på förhand ha gett sitt fulla 
medgivande.

Ändringsförslag 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det uppstår problem med 
försörjningen av råolja eller 
petroleumprodukter i gemenskapen eller i 
en medlemsstat, ska kommissionen på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ snarast sammankalla 
samrådsgruppen. Samrådsgruppen ska 
analysera situationen. Kommissionen ska
fastställa huruvida det rör sig om ett 
allvarligt avbrott i försörjningen.

4. Om det uppstår problem med 
försörjningen av råolja eller 
petroleumprodukter i gemenskapen eller i 
en medlemsstat, ska kommissionen på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ snarast sammankalla 
samrådsgruppen. Samrådsgruppen ska 
analysera situationen och fastställa 
huruvida det rör sig om ett allvarligt 
avbrott i försörjningen.

Or. de

Motivering

Om kommissionen analyserar situationen, uppstår frågan om vad samordningsgruppen har 
för funktion. Eftersom kommissionen agerar ordförande i denna grupp, bör gruppen efter att 
ha undersökt situationen ange sin bedömning.

Ändringsförslag 68
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett allvarligt avbrott i försörjningen har 
konstaterats, kan kommissionen ge 
tillstånd till ibruktagande, helt eller delvis, 
av de mängder som de berörda 
medlemsstaterna har föreslagit.

Om ett allvarligt avbrott i försörjningen har 
konstaterats, ska kommissionen ge tillstånd 
till ibruktagande, helt eller delvis, av de 
mängder som de berörda medlemsstaterna 
har föreslagit.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att behålla mekanismer som möjliggör en snabb reaktion vid 
nödsituationer som beror på försörjningsstörningar, samt medlemsstaternas inflytande över 
vilka nödåtgärder som vidtas.

Ändringsförslag 69
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I särskilt brådskande fall eller för att möta 
mindre omfattande lokala behov, kan 
medlemsstaterna använda sina 
beredskapslager före 
samordningsgruppens sammanträde.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att behålla mekanismer som möjliggör en snabb reaktion vid 
nödsituationer som beror på försörjningsstörningar, samt medlemsstaternas inflytande över 
vilka nödåtgärder som vidtas.
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Ändringsförslag 70
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett gällande internationellt beslut 
om ibruktagande av lager föreligger har 
kommissionen rätt att ålägga 
medlemsstaterna ibruktagande av hela 
eller delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager. Utövandet av denna 
rättighet förutsätter ett föregående möte i 
samrådsgruppen där denna punkt stått på 
dagordningen.

utgår

Or. en

Motivering

Samtidigt som man tillämpar principen om energisolidaritet på gemenskapsbasis, bör ingen 
medlemsstat under några omständigheter tvingas avstå sina petroleumresurser, särskilt 
genom ett beslut från ett organ som inte är valt, utan att på förhand ha gett sitt fulla 
medgivande.

Ändringsförslag 71
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger har 
kommissionen rätt att ålägga
medlemsstaterna ibruktagande av hela eller 
delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager. Utövandet av denna 
rättighet förutsätter ett föregående möte i 
samrådsgruppen där denna punkt stått på 
dagordningen.

5. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger har 
kommissionen rätt att be medlemsstaterna 
om ibruktagande av hela eller delar av 
deras beredskapslager och särskilda lager, 
under förutsättning att den berörda 
medlemsstaten godkänner detta. 
Utövandet av denna rättighet förutsätter ett 
föregående möte i samrådsgruppen där 
denna punkt stått på dagordningen.
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Or. en

Motivering

Samtidigt som man tillämpar principen om energisolidaritet på gemenskapsbasis, bör ingen 
medlemsstat under några omständigheter tvingas avstå sina petroleumresurser, särskilt 
genom ett beslut från ett organ som inte är valt, utan att på förhand ha gett sitt fulla 
medgivande.

Ändringsförslag 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger har 
kommissionen rätt att ålägga 
medlemsstaterna ibruktagande av hela eller 
delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager. Utövandet av denna 
rättighet förutsätter ett föregående möte i 
samrådsgruppen där denna punkt stått på 
dagordningen.

5. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger har 
kommissionen rätt att ålägga 
medlemsstaterna ibruktagande av hela eller 
delar av deras beredskapslager och 
särskilda lager. Utövandet av denna 
rättighet förutsätter ett föregående möte i 
samrådsgruppen där denna punkt stått på 
dagordningen och där ett motsvarande 
beslut har fattats med den majoritet som 
krävs.

Or. de

Motivering

Om kommissionen analyserar situationen, uppstår frågan om vad samordningsgruppen har 
för funktion. Eftersom kommissionen agerar ordförande i denna grupp, bör gruppen efter att 
ha undersökt situationen ange sin bedömning.

Ändringsförslag 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen göra en utvärdering av 
dess tillämpning och bland annat 
undersöka lämpligheten av att ålägga alla 
medlemsstater en obligatorisk miniminivå 
för speciella lager.

Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen göra en utvärdering av 
dess tillämpning.

Or. en

Motivering

En allmän utvärderingsklausul är att föredra framför en utvärderingsklausul där resultatet 
redan är bestämt.

Ändringsförslag 74
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv före 
den 31 december 20XX. De ska genast 
överlämna texterna till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv före 
den 31 december 20XX med undantag för 
de medlemsstater som har en 
övergångsperiod för inrättande av 
petroleumreserver eller 
petroleumprodukter enligt fördraget om 
anslutning till Europeiska unionen, där 
tidsfristen för genomförande är det datum 
då övergångsperioden upphör. De ska 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

Or. ro
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Ändringsförslag 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av lagren ska 
medlemsstaterna minska de beräknade 
lagrade mängderna med 10 % enligt 
föregående. Denna minskning tillämpas på 
alla mängder som tas upp i en beräkning.

Vid beräkningen av lagren ska 
medlemsstaterna minska de beräknade 
lagrade mängderna med 5 procent enligt 
föregående. Denna minskning tillämpas på 
alla mängder som tas upp i en beräkning.

Or. en

Motivering

De tekniska egenskaperna hos lagringsutrustningen för petroleumprodukterna möjliggör att 
den mängd olja som går till spillo kan minskas till 2 procent. Restprodukterna av råolja, som 
är större än minimiförlusten vid avlägsnandet av petroleumprodukter, leder till högre 
lagerhållningskostnader.
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