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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat 
minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0775),

– s ohledem na článek 100 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0511/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Hospodářského a měnového výboru (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ropa zůstává a i v příštích 
desetiletích zůstane jedním 
z nejdůležitějších primárních zdrojů 
energie. Současně bude pro členské státy 
stále obtížnější zajistit trvalou dodávku 
ropy za rozumnou cenu.

Or. en
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Odůvodnění

Nelze podceňovat význam, který tento návrh má pro zlepšení zabezpečení dodávek energie 
v nouzových případech. I přesto, že se pozornost veřejnosti i médií z různých důvodů daleko 
častěji upírá k jiným zdrojům energie (jaderné energii, obnovitelné energii, plynu), zůstává 
ropa nejdůležitějším primárním zdrojem energie v EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Závěry předsednictví Evropské rady 
ze dne 9. října 2008 zdůrazňují přání Unie 
zavést mechanismy solidarity mezi 
členskými státy v případě narušení 
dodávek energie a pro tento účel navrhují 
zavést všechny nezbytné nástroje. Účinný 
systém pro udržování zásob ropy a/nebo 
ropných produktů, který bude 
koordinován na úrovni Společenství, je 
rovněž důležitou součástí uplatňování 
zásady energetické solidarity v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že tento návrh je součástí nástroje Unie, který v praxi umožní uplatňovat 
solidaritu v oblasti energie. Nedávná plynová krize mezi Ukrajinou a Ruskem poukázala 
na to, jak jsou některé členské státy v případě narušení dodávek zranitelné a že negativní 
důsledky lze zmírnit pouze za předpokladu, že EU bude na tyto problémy reagovat jednotně.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V zájmu zmírnění finanční zátěže 
u konečných uživatelů by členské státy 
měly zajistit užší spolupráci mezi 
centrálními subjekty pro správu ropných 
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zásob a zřídit regionální subjekty 
pro správu ropných zásob.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska nákladů by mohlo být výhodnější zachovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných 
produktů, pokud členské státy zvýší spolupráci. Společné subjekty pro správu ropných zásob 
pro některé regiony EU (Baltské moře, Atlantický okruh, Středozemní moře, střední Evropa) 
by mohly být zajímavou možností, jak ušetřit veřejné finance a snížit zátěž konečných 
uživatelů, pokud jde o udržování zásob ropy. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Zatímco by členským státům měla 
být poskytnuta dostatečná pružnost 
ve výběru opatření k udržování zásob, 
která nejlépe odpovídají jejich 
geografickým a organizačním 
charakteristikám, měly by být zavedeny 
veškeré nezbytné mechanismy, které by 
umožnily kdykoli poskytnout Komisi 
přesné a spolehlivé údaje o úrovních 
zásob.   

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že návrh má členským státům v souladu se zásadou subsidiarity 
poskytnout pružnost ve výběru nejvhodnějších mechanismů k udržování zásob ropy, ale 
zároveň zajistit systém, který by byl účinný a spolehlivý v případě narušení dodávek, s nímž se 
EU dosud nesetkala. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Měla by být posílena úloha 
členských států při udržování a řízení 
povinných zásob ropy pro nouzové 
situace.

Or. en

Odůvodnění

V současné době udržuje zásoby ropy pouze několik členských států, jejichž zkušenosti v této 
oblasti jsou ovšem velmi pozitivní.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické, a 
stanovit, že by tyto výkazy měly být 
předkládány s týdenní periodicitou.

(21) Ze stejného důvodu je rovněž nutné 
rozšířit zpracování a předávání 
statistických výkazů i na jiné zásoby, než 
jsou zásoby nouzové a specifické. Členské 
státy by měly být podporovány v tom, aby 
výkazy o těchto zásobách předávaly každý 
týden, přinejmenším ovšem jednou 
za měsíc. Náklady a výhody týdenního 
podávání zpráv o komerčních zásobách 
ropy by měly být vyhodnoceny 
prostřednictvím studie proveditelnosti 
vypracované Komisí. Výsledky tohoto 
hodnocení by měly být vzaty v úvahu 
při přezkumu směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že návrh má členským státům v souladu se zásadou subsidiarity 
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poskytnout pružnost ve výběru nejvhodnějších mechanismů k udržování zásob ropy, ale 
zároveň zajistit systém, který by byl účinný a spolehlivý v případě narušení dodávek, s nímž se 
EU dosud nesetkala. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k tomu, že pro specifické 
zásoby neexistuje na úrovni Společenství 
jednotná minimální povinná úroveň, a 
vzhledem k počtu nových mechanismů, 
které přináší tato směrnice, by mělo být 
uplatňování této směrnice vyhodnoceno 
relativně brzo po jejím vstupu v platnost.

(29) Vzhledem k tomu, že pro specifické 
zásoby neexistuje na úrovni Společenství 
jednotná minimální povinná úroveň, 
s ohledem na současnou studii 
o nákladech a výhodách opatření 
na zvýšení transparentnosti ropného trhu, 
mezi něž patří zejména týdenní podávání 
zpráv o komerčních zásobách ropy, a 
vzhledem k počtu nových mechanismů, 
které přináší tato směrnice, by mělo být 
uplatňování této směrnice vyhodnoceno 
relativně brzo po jejím vstupu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Komise právě zahájila studii proveditelnosti týkající se týdenního podávání zpráv 
o komerčních zásobách ropy, která se zabývá případnými dopady týdenního podávání zpráv 
a vhodnými způsoby jeho provádění. Výsledky této studie proveditelnosti by měly být vzaty 
v úvahu při přezkumu. Až poté by mělo být rozhodnuto o tom, zda se týdenní podávání zpráv 
stane povinným či nikoli.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k tomu, že pro specifické 
zásoby neexistuje na úrovni Společenství 
jednotná minimální povinná úroveň, a 
vzhledem k počtu nových mechanismů, 
které přináší tato směrnice, by mělo být 

(29) Vzhledem k tomu, že pro specifické 
zásoby neexistuje na úrovni Společenství 
jednotná minimální povinná úroveň, a 
vzhledem k počtu nových mechanismů, 
které přináší tato směrnice, by mělo být 
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uplatňování této směrnice vyhodnoceno 
relativně brzo po jejím vstupu v platnost.

uplatňování této směrnice vyhodnoceno 
nejpozději do tří let po jejím vstupu v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být uvedeno přesné datum revize, neboť účinnost této směrnice je nutno zhodnotit 
rychle. Komise navrhuje provést revizi do tří let s tím, že je-li možné zhodnotit účinnost 
směrnice dříve, mělo by tak být učiněno. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že na základě dohody je těmito 
povinnostmi pověřen členský stát, 
na jehož území jsou tyto zásoby umístěny, 
nebo centrální subjekt pro správu ropných 
zásob zřízený tímto členským státem, 
obsahuje tato dohoda ustanovení, která 
stanoví   
a) odpovědnost členského státu nebo 
centrálního subjektu pro správu ropných 
zásob zajistit kdykoli přesné údaje 
o úrovni zásob;
b) harmonogram pro poskytnutí těchto 
nouzových zásob získaných, vytvořených, 
udržovaných či řízených na jeho území 
členskému státu, který postoupil tyto 
úkoly; 
c) účinné, úměrné a odrazující sankce 
v případě, že členský stát nebo centrální 
subjekt pro správu ropných zásob nesplní 
podmínky stanovené v dohodě. 

Or. en
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Odůvodnění

V minulosti nastaly pochyby o tom, zda i v případě závažného narušení dodávek jsou dohody 
mezi členskými státy prováděny účinně a spolehlivě. Stávající právní předpisy mají stanovit 
jasná pravidla pro opatření, na jejichž základě jeden členský stát převede své povinnosti 
na jiný členský stát. Za tímto účelem musí každá dohoda obsahovat jasná ustanovení týkající 
se jistých úkolů, což umožní její účinné a spolehlivé provádění v případě krize.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Specifické zásoby se týkají výlučně 
kategorií těchto produktů podle přílohy B 
části 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. ****** ze dne ****** o 
energetické statistice: 

3. Specifické zásoby se týkají výlučně 
kategorií těchto produktů, které musí 
vyhovovat právním předpisům 
Společenství, zejména s ohledem 
na palivové normy a ochranu životního 
prostředí, podle přílohy B části 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
****** ze dne ****** o energetické 
statistice:

– rafinérský plyn (ne zkapalněný), – rafinérský plyn (ne zkapalněný)

– ethan – ethan
– LPG – LPG

– motorový benzín – motorový benzín
– letecký benzín – letecký benzín

– tryskové palivo benzinového typu 
(tryskové palivo naphtového typu nebo 
JP4) 

– tryskové palivo benzinového typu 
(tryskové palivo naphtového typu nebo 
JP4)

– tryskové palivo petrolejového typu – tryskové palivo petrolejového typu

– ostatní petrolej – ostatní petrolej
– plynový olej / motorová nafta 
(destilovaný topný olej) 

– plynový olej / motorová nafta 
(destilovaný topný olej)

– topný olej (nízkosirný a vysokosirný) – topný olej (nízkosirný a vysokosirný)

– lakový benzín a SPB – lakový benzín a SPB
– maziva – maziva

– bitumen – bitumen
– parafinové vosky – parafinové vosky
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– ropný koks – ropný koks

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že specifické zásoby mohou zahrnovat pouze produkty, které vyhovují 
právním předpisům EU. Dovážené produkty, které nebyly ještě zpracovány tak, aby 
vyhovovaly palivovým normám a právním předpisům EU týkajícím se životního prostředí, 
nemohou být v případě krize účinně využívány, aniž by ohrozily fungování společného trhu 
a provádění acquis communautaire. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá dohoda mezi členskými státy 
a centrálním subjektem pro správu 
ropných zásob obsahuje ustanovení, která 
stanoví  
a) odpovědnost členského státu nebo 
centrálního subjektu pro správu ropných 
zásob zajistit kdykoli přesné údaje 
o úrovni zásob;
b) harmonogram pro poskytnutí těchto 
nouzových zásob získaných, vytvořených, 
udržovaných či řízených na jeho území 
členskému státu, který postoupil tyto 
úkoly; 
c) účinné, úměrné a odrazující sankce 
v případě, že členský stát nebo centrální 
subjekt pro správu ropných zásob nesplní 
podmínky stanovené v dohodě. 

Or. en

Odůvodnění

V minulosti nastaly pochyby o tom, zda i v případě závažného narušení dodávek jsou dohody 
mezi členskými státy prováděny účinně a spolehlivě. Stávající právní předpisy mají stanovit 
jasná pravidla pro opatření, na jejichž základě jeden členský stát převede své povinnosti 
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na jiný členský stát. Za tímto účelem musí každá dohoda obsahovat jasná ustanovení týkající 
se některých úkolů, což umožní její účinné a spolehlivé provádění v případě krize.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předávají Komisi týdenní 
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

1. Členské státy jsou podporovány v tom, 
aby Komisi předávaly týdenní statistický 
výkaz úrovně komerčních zásob držených 
na jejich vlastním území. Členské státy 
předávají Komisi alespoň jednou za měsíc 
statistický výkaz úrovně komerčních zásob 
držených na jejich vlastním území. Za 
tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé 
povahy a nebudou uvádět jména vlastníků 
zásob.

2. Komise zveřejní týdenní statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z výkazů, které jí budou 
předány členskými státy, a pro nějž se 
použijí agregované úrovně.

2. Komise zveřejní týdenní statistický 
výkaz komerčních zásob ve Společenství, 
jenž vychází z týdenních či měsíčních
výkazů týkajících se podávání zpráv, které 
jí budou předány členskými státy, a pro 
nějž se použijí agregované úrovně.

3. V souladu s regulativním postupem 
podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme 
prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2.

3. V souladu s regulativním postupem 
podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme 
prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2. Tato 
pravidla zohlední výsledky studie 
proveditelnosti týkající se týdenního 
podávání zpráv, budou se zabývat 
případnými dopady a určí vhodné způsoby 
podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Týdenní zprávy o komerčních zásobách uvádějí praxi EU do souladu s normami USA 
a Japonska a jejich cílem je zvýšit transparentnost trhu a přispět tak ke snížení nestálosti cen 
ropy. Znamená ovšem i další zátěž pro průmysl. Vznikají pochybnosti o tom, zda tím neutrpí 
přesnost údajů a zda spíše než ke snížení nedojde ke zvýšení nestálosti cen. V tomto ohledu 
byla právě zahájena studie proveditelnosti. Než budou k dispozici výsledky, měly by být 
členské státy podporovány v tom, aby týdenní hlášení testovaly, povinně by  zprávy měly 
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podávat alespoň jednou měsíčně.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby při provádění 
kontrol stanovených v odstavci 1 osoby 
odpovědné za udržování a řízení 
nouzových a specifických zásob na jejich 
území spolupracovaly s osobami, které 
jsou zaměstnány v útvarech Komise nebo 
byly těmito útvary zmocněny.

4. Členské státy zajistí, aby při provádění 
kontrol stanovených v odstavci 1 osoby 
odpovědné za udržování a řízení 
nouzových a specifických zásob na jejich 
území spolupracovaly s pověřenými 
zaměstnanci nebo zástupci Komise.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k citlivosti informací o nouzových zásobách ropy by mělo být jednoznačně 
stanoveno, že zaměstnanci Komise musí být specificky pověřeni prováděním inspekcí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu může každý dotčený 
členský stát použít své nouzové zásoby a 
své specifické zásoby pro splnění 
mezinárodních závazků vyplývajících 
z tohoto rozhodnutí. V takovém případě 
členský stát neprodleně informuje Komisi, 
která může svolat koordinační skupinu 
nebo zahájit konzultace s jejími členy 
elektronickou cestou, zejména pokud jde o 
vyhodnocení účinků uvolnění zásob do 
oběhu.

3. Komise úzce spolupracuje s dalšími 
mezinárodními organizacemi, jimž 
přísluší rozhodovat o uvolnění zásob, 
a posílí v těchto věcech mnohostrannou 
a dvoustrannou koordinaci na celosvětové 
úrovni. V případě přijetí účinného 
mezinárodního rozhodnutí o uvolnění 
zásob do oběhu může každý dotčený 
členský stát použít své nouzové zásoby a 
své specifické zásoby pro splnění 
mezinárodních závazků vyplývajících 
z tohoto rozhodnutí. V takovém případě 
členský stát neprodleně informuje Komisi, 
která může svolat koordinační skupinu 
nebo zahájit konzultace s jejími členy 
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elektronickou cestou, zejména pokud jde o 
vyhodnocení účinků uvolnění zásob do 
oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ropný trh je globální, je nutno zajistit, aby Komise byla obeznámena 
s každou diskusí a rozhodnutím, které přijme mezinárodní organizace ve věci ropných zásob. 
Dále by se Komise měla efektivně snažit zajistit v těchto věcech mezinárodní spolupráci mezi 
členy Mezinárodní energetické agentury (IEA) i třetími zeměmi, které nejsou členy IEA, jež by 
umožnila koordinovaně reagovat na každé závažné narušení dodávek ropy. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci. Komise určí, zda jde 
o závažné narušení dodávek.

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Každý členský stát 
zajistí, aby mohl být zastoupen na schůzi 
koordinační skupiny do 24 hodin po výzvě 
ke schůzi. Koordinační skupina posoudí 
situaci. Komise určí, zda jde o závažné 
narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité, aby Evropská unie mohla rychle reagovat na závažné narušení dodávek 
a aby se diskusí zúčastnily všechny členské státy, aby mohla Komise posoudit, zda se jedná 
o závažné narušení dodávek a jaká opatření je třeba učinit.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci. Komise určí, zda jde 
o závažné narušení dodávek.

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci na základě závazku, který 
členské státy učinily s ohledem na zásadu 
solidarity. Komise určí, zda jde o závažné 
narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná plynová krize mezi Ukrajinou a Ruskem ukázala, že členské státy jsou ve větší či 
menší míře ohroženy narušením dodávek. Ropný trh je však globální, a proto se o řešení 
situace způsobené narušením dodávek musí rozhodnout na úrovni EU či IEA.  V nedávné 
době zdůraznily členské státy při různých příležitostech své přání posílit solidaritu 
v energetických záležitostech a tato zásada musí být vždy považována za klíčovou i při 
rozhodování o uvolnění zásob ropy. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci. Komise určí, zda jde 
o závažné narušení dodávek.

4. Objeví-li ve Společenství nebo v jednom 
členském státě potíže v zásobování ropou 
nebo ropnými produkty, svolá Komise na 
žádost jednoho členského státu nebo 
z vlastního podnětu co nejdříve 
koordinační skupinu. Koordinační skupina 
posoudí situaci. Komise na základě 
objektivního hodnocení hospodářského 
a sociálního dopadu situace určí, zda jde 
o závažné narušení dodávek.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby uvolnění nouzových zásob bylo založeno na objektivních kritériích, která 
posoudí hospodářské a sociální důsledky stávající situace a do jaké míry může uvolnění zásob 
zmírnit potíže v zásobování. Zatímco automatická reakce založená na pevných kritériích 
neposkytuje nutnou pružnost reagovat na různé typy narušení dodávek, je nutno vyvarovat se 
i politizace rozhodnutí na úkor hospodářských a sociálních důvodů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tři roky po dni vstupu této směrnice 
v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování a posoudí zejména, zda je 
žádoucí uložit všem členským státům 
povinnou minimální úroveň specifických 
zásob.

Nejpozději tři roky po dni vstupu této 
směrnice v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování a posoudí zejména, zda je 
žádoucí uložit všem členským státům 
povinnou minimální úroveň specifických 
zásob.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje provést revizi do tří let s tím, že je-li možné zhodnotit účinnost směrnice 
dříve, mělo by tak být učiněno. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tři roky po dni vstupu této směrnice 
v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování a posoudí zejména, zda je 
žádoucí uložit všem členským státům 
povinnou minimální úroveň specifických 
zásob.

Tři roky po dni vstupu této směrnice 
v platnost Komise vyhodnotí její 
uplatňování a posoudí zejména, 
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a) zda jsou údaje o zásobách přesné 
a předávané včas;
b) zda bude hlášení o úrovních 
komerčních zásob ropy podáváno jednou 
týdně či jednou měsíčně;
c) zda je žádoucí uložit všem členským 
státům povinnou minimální úroveň 
specifických zásob týkajících se delšího 
časového období.

Or. en

Odůvodnění

Revize musí zvážit nejvhodnější kapacitu zásob (90 nebo 120 dní) a posoudit výsledky studie 
proveditelnosti týkající se týdenního podávání zpráv o komerčních zásobách ropy, kterou 
Komise právě zahájila. Dále je třeba zhodnotit, zda problémy týkající se podávání zpráv, 
které Komisi vedly k navržení nového předpisu, byly účinně vyřešeny. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Ropa je hlavním zdrojem energie Evropské unie a její hospodářství je hluboce závislé 
na nepřerušovaných a spolehlivých dodávkách ropy za přijatelnou cenu. Vzhledem ke 
zvýšené závislosti na dovozech, která neustále narůstá, jsou bezpečné dodávky ropy obzvlášť 
důležité.

Komise předpokládá, že poptávka po ropě v EU i nadále poroste − i když jen o 0,25 % ročně 
− až do roku 2030.  Ropa bude v roce 2030 i nadále hlavním zdrojem primární energie v EU, 
přičemž její podíl bude činit asi 35 % hrubé spotřeby energie.  Úřad vlády Spojených států pro 
informace v oblasti energetiky odhaduje, že v roce 2030 bude celosvětová poptávka o více 
než třetinu vyšší než v roce 2006. Vzhledem k tomu, že zásobovací a rafinérské kapacity 
nejsou v současnosti schopny uspokojit růst poptávky, bude situace i nadále napjatá.

K těmto faktorům musí být při vypracování soudržné a realistické evropské energetické 
politiky přihlíženo. Součástí této politiky musí být schopnost EU reagovat na jakékoli 
případné náhlé krize v oblasti dodávek.  Zásoby pak představují významný prostředek, jak 
oslabit negativní dopad neočekávaného přerušení dodávek. V nejhorším případě může dojít 
k tomu, že bude země přinucena vyčerpat své zásoby, aby předešla bezprostřednímu 
fyzickému nedostatku ropy, který by způsobil uzavření některých či všech odvětví 
hospodářství a omezil její vojenskou akceschopnost. V tomto ohledu je držení zásob otázkou 
základní národní bezpečnosti a zásadním ekonomickým zájmem celé EU.

EU vytvořila již na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let právní rámec pro řešení 
dlouhodobého a krátkodobého výpadku dodávek ropy: 

- Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům 
ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů1;

- rozhodnutí Rady 68/416/EHS ze dne 20. prosince 1968 o uzavírání a provádění 
zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat 
minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů2;

- směrnice Rady 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění 
následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty3.

Navrhovaná směrnice by nahradila všechny tři výše uvedené právní předpisy.

2. Analýza problému
V posledních letech došlo k nárůstu rizika narušení dodávek ropy z několika důvodů, k nimž 
patří rostoucí světová poptávka, výrobní kapacita na přibližně stejné úrovni jako poptávka, 
                                               
1 Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 8.
2 Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 19.
3 Úř. věst. L 228, 16.08.1973, s. 1.
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rostoucí koncentrace zdrojů ropy v několika málo (většinou politicky nestabilních) zemích, 
zejména na Blízkém východě, a rozšíření geopolitických konfliktů týkajících se energie.  
Současné světové trendy spolu se snižujícími se vnitřními zdroji ropy EU vyžadují, aby EU 
zlepšila svůj systém držení zásob. Při analýzách stávajícího systému jsou odhalovány 
nedostatky, které by mohly být překážkou jeho náležitého fungování v případě narušení 
dodávek:

a. Různé formy vlastnictví zásob
V současné době si členské státy mohou upravit držení zásob libovolným způsobem. To 
zohledňuje rozdíly, pokud jde o zeměpisnou polohu, infrastrukturu, pokrytí rafinérií a situaci 
v oblasti dodávek.  Zásoby ropy mohou být drženy podniky a/nebo vládami a/nebo 
agenturami. Podle průzkumu Komise je 62 % zásob EU v držení podniků, 35 % v držení 
agentur a 3 % v držení vlád. 

Mnoho zásob je jménem vlády drženo privátními subjekty. Zásoby ropy držené podniky však 
mohou být použity ke spekulativním účelům. Pokles reálných cen odrazuje od držení zásob 
pro spekulativní účely, protože trend klesajících cen znamená, že při držení zásob dojde ke 
ztrátám. Zpravodaj je přesvědčen, že situaci by zlepšila jistá omezení nebo regulativní normy, 
které by se vztahovaly na nouzové zásoby v držení podniků. 

Systém EU rovněž umožňuje zemi, aby udržovala zásoby na území jiného členského státu za 
podmínky, že dojde k uzavření dvoustranné mezivládní dohody. Například v roce 2007 držely 
Dánsko, Irsko a Švédsko v rámci dvoustranných ujednání jistou část svých zásob ve 
Spojeném království. Odhaduje se rovněž, že asi 11 % nouzových zásob je drženo 
prostřednictvím ujednání o tzv. „lístku“, kdy zásoby vlastní a fyzicky skladuje jiná země. 
Tyto „lístky“ držitele opravňují k nákupu zásob v krizových situacích za cenu stanovenou 
v dohodě. Systém držení lístků může představovat nákladově účelný způsob, jak plnit 
povinnost v oblasti držení zásob, musí však umožnit přesné informování o zásobách ropy 
a spolehlivou reakci v případě narušení dodávek.  

Není jisté, zda by všechny vnitrostátní systémy byly schopny zajistit, aby byly držené zásoby 
v naléhavých případech plně dostupné a použitelné k pokrytí potřeb. 

b. Riziko parazitování

Držení zásob stojí peníze, nemluvě o investicích do infrastruktury, ale rovněž i do údržby 
zařízení. Existuje například odhad, že strategická ropná rezerva USA skladovaná v solných 
jeskyních vyžaduje investiční náklady do infrastruktury ve výši asi 6 USD na barel1. Uvolnění 
zásob ropy bude pravděpodobně přínosem pro všechny země, které jsou spotřebiteli ropy, 
neboť trh s ropou má celosvětový rozměr.

Vzhledem k tomu, že přínosy jsou kolektivní, ale náklady nese země držící ropu, existuje zde 
riziko parazitování: členské státy, které případně disponují méně spolehlivými systémy, se 

                                               
1 „JAK NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY ŘEŠÍ OBECNÝ PROBLÉM V OBLASTI ROPY“, profesor Paul Stevens
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mohou spoléhat na země, které učinily patřičné opatření. Taková situace však ohrožuje 
připravenost Evropské unie jako celku na mimořádné situace.

Zpravodaj je přesvědčen o tom, že má-li být zajištěno, aby systém držení ropy v EU v případě 
narušení dodávek fungoval, je nezbytné, aby měla Komise právo kontrolovat jeho náležité 
provádění a přinutit členské státy, aby dodržovaly právní předpisy EU.

c. Slučitelnost s metodikou agentury IEA

Mezinárodní energetická agentura (IEA) založená v roce 1974 provozuje paralelní systém.  
Přestože lze obecně použít tytéž zásoby pro splnění povinností udržovat zásoby stanovených 
EU a IEA, představují rozdíly v metodice výpočtu a podávání zprávy dodatečnou 
administrativní zátěž pro členské státy EU, které jsou rovněž členy IEA.

d. Objasnění postupů pro nouzové situace

Evropská unie rovněž nemá k dispozici koordinované zásahové postupy. To v praxi velmi 
ztěžuje rychlé přijímání rozhodnutí a účinných opatření, které mají v případě krize zásadní 
význam. EU nemá žádná jednoznačná pravidla pro uvolnění zásob a ani neexistuje žádný 
jasný postup rozhodování na úrovni EU. V důsledku toho připadá přijímání rozhodnutí 
národním vládám a v případě mimořádné situace je úloha Komise prostřednictvím členských 
států omezena na konzultace.

I když by pevně stanovená kritéria, jež by spustila uvolňování nouzových zásob ropy, 
vytvořila transparentní prostředí a zajistila okamžitou reakci, mohl by tento systém postrádat 
flexibilitu, pokud jde o náležitou reakci na různé typy potíží při dodávkách. Mohlo by být 
vhodnější, aby rozhodnutí přijímal nezávislý subjekt, a to případ od případu a při zohlednění 
konkrétních okolností.  Právní předpisy však musí zajistit účinný mechanismus pro 
rozhodování o uvolnění zásob ropy. V této souvislosti je třeba v rámci stávajících právních 
předpisů vyjasnit úlohu systému EU vůči IEA.

e. Zajištění transparentnosti ropných trhů 

Existují vážné obavy týkající se spolehlivosti údajů a četnosti podávání zpráv. Pro zvýšení 
tržní transparentnosti je třeba přesných a včas předložených údajů. Je třeba ujistit spotřebitele 
o tom, že na pumpách platí spravedlivou cenu. Nesprávné údaje by mohly vést ke špatným 
rozhodnutím a zvýšit nestálost cen. Komise si stěžuje na to, že členské státy podávají zprávy 
nepravidelně a se zpožděním. Současně existují vážné pochybnosti o tom, kolik 
z „uváděných“ zásob je ve skutečnosti dostupných pro použití v nouzové situaci a jaké 
množství těchto zásob by bylo nutné pro provozní účely a tudíž nebylo k dispozici pro 
spotřebu. 

Komise navrhuje, aby členské státy podávaly zprávy namísto jednou měsíčně každý týden.  
To by uvedlo systém EU do souladu s praxí v USA. Ropné společnosti a některé členské státy 
se však obávají dodatečné administrativní zátěže a tvrdí, že zveřejňování zásob ropy každý 
týden zvýší nejistotu na trzích, protože týdenní zprávy o zásobách jsou ještě nepřesnější.  
Americké zkušenosti ukazují, že týdenní údaje představují často zpětnou opravu poté, co jsou 
obdrženy přesnější údaje za měsíc. Před kvantitou údajů by měla být upřednostněna jejich 
kvalita.
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3. Politické možnosti pro zlepšení systému

Na žádost Komise bylo provedeno posouzení dopadu možností politiky, přičemž byla 
provedena systematická kontrola účinků na připravenost v případě nouze, tzn. schopnost EU 
vyrovnat se s možným narušením dodávek ropy, a rovněž posouzena finanční 
a administrativní zátěž pro členské státy, odvětví a Komisi. 

Posouzeny byly tyto čtyři možnosti politiky:

 Možnost politiky č. 0: žádná změna politiky, která by zřetelně nezahrnovala 
dodatečnou finanční či administrativní zátěž, ale nemohla zaručit účinnou připravenost 
celé EU v případě nouze;

 Možnost politiky č. 1: zesílení kontrolních a koordinačních mechanismů v rámci 
stávajícího systému;

 Možnost politiky č. 2: zavedení centralizovaného systému EU s povinným 
státním/veřejným vlastnictvím nouzových zásob;

 Možnost politiky č. 3: vytvoření specifických nouzových zásob EU, což by znamenalo, 
že by členské státy musely držet povinnou část nouzových zásob formou zásob 
vlastněných vládou nebo agenturou, a to v rámci revidované podoby stávajícího 
systému.

Komise dává přednost možnosti politiky č. 3; stanovit členským státům povinnost vytvořit 
specifické zásoby není však dosud politicky přijatelné. Návrh Komise se tudíž opírá o tuto 
variantu, ale prozatím ponechává vytváření specifických zásob na uvážení členských států.

Tento návrh počítá s ustanovením o revizi, aby mohla Komise po uplynutí určité doby 
posoudit, zda členské státy, které specifické zásoby nevytváří, uplatňují přesvědčivá 
alternativní řešení. 

4. Návrhy zpravodaje na zlepšení

Zpravodaj podporuje možnost politiky č. 3: vytvoření specifických zásob na delší období 
spolu se změnou základu výpočtu na standardy IEA, omezením využití komerčních zásob, 
omezením systému „lístků“ a zlepšením rozhodovacích postupů v případě krizí je správným 
způsobem, jak zajistit, že systém EU bude schopen čelit budoucím výzvám, pokud jde o ropu. 
Obecně by měla být posílena úloha členských států při udržování a řízení zásob ropy pro 
nouzové situace.

V duchu této možnosti politiky by zpravodaj rád předložil několik změn návrhu s cílem: 

 posílit obecně transparentnost na trzích s ropou a zejména pokud jde o dostupné 
zásoby ropy co se týče jejích umístění, množství a vlastnictví, aby byla zajištěna 
spolehlivost mechanismu pro nouzové situace;

 zajistit poskytování a zpracování přesných a včas podaných údajů o všech nouzových 
zásobách, zejména o nespecifických zásobách (článek 6, článek 15);
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 stanovit jednoznačná pravidla pro členské státy co se týče přenesení plnění úkolů 
spojených s řízením svých specifických zásob mimo vlastní území (článek 11);

 určit vhodný časový rámec a rozsah přezkumu právního předpisu (článek 23);

 umožnit Komisi účinnou kontrolu správného provádění tohoto právního předpisu 
(článek 19; článek 22);

 poskytnout jednoznačný a rychlý postup rozhodování, který umožní EU přijmout 
opatření, která doplní nouzové politiky IEA a zajistí vhodná rozhodnutí, která nebudou 
zpolitizovaná ani předpojatá a budou v souladu s energetickou solidaritou EU (článek
21);

 zajistit, že jakýkoli systém držení zásob, jako jsou například „lístky“, umožní 
podávání přesných zpráv o dostupných zásobách a bude naprosto spolehlivý v případě 
narušení dodávek (článek 8, článek 11).
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