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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti 
privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0775),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 100 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0511/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Crude oil remains and will remain 
for the coming decades one of the most 
important primary energy sources. At the 
same time, it will be increasingly 
challenging for Members States to ensure 
a constant supply of crude oil at a 
reasonable price.
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Or. en

Pagrindimas

The importance of this proposal for strengthening security of energy supply in emergency 
cases should not be underestimated. Even though public and media attention focuses much 
more on other sources of energy (nuclear, renewable energy, gas) for various reasons, oil 
remains the most important primary energy sources in the EU.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) The Presidency Conclusions of the 
European Council of 9 October 2008 
emphasise the Union's desire to establish 
mechanisms for solidarity among Member 
States in the case of energy supply 
disruptions and suggests putting in place 
all necessary instruments for this purpose.
An effective system for maintaining stocks 
of crude oil and/or petroleum products 
which is coordinated at Community level 
is also an important part of putting the 
principle of energy solidarity into 
practice.

Or. en

Pagrindimas

It should be clear that this proposal is part of the Unions' instrument to put solidarity in the 
field of energy into practice. The recent gas crisis between Ukraine and Russia has shown 
how vulnerable some Member States are in case of a supply disruption and that only a united 
EU response to these challenges can mitigate the negative effects.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) In order to ease the financial burden 
on end-users, Member States should 
provide for closer cooperation among 
central stockholding entities and for the 
setting up of regional stockholding 
entities.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos Direktyva, įpareigojanti valstybes nares išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir 
(arba) naftos produktų atsargas (kodifikuota redakcija) Joint stockholding facilities for 
certain regions of the EU (Baltic, Atlantic Circle, Mediterranean Sea, Central Europe) might 
be an interesting option to save public money and lower the burden on end user for 
maintaining oil stocks.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) While sufficient flexibility should be 
given to Member States to choose the 
stock holding arrangements which are 
most suited to their geographical and 
organisational characteristics, all 
necessary mechanisms should be put in 
place to enable the provision to the 
Commission at any time of accurate and 
reliable data about stock levels.

Or. en

Pagrindimas

It should be made clear that the proposal aims to provide flexibility to Member States in line 
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with the subsidiarity principle to choose the most appropriate mechanisms for holding oil 
stocks, but at the same time to ensure a system, which is effective and reliable in case of 
supply disruption not yet experienced.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) The role of the Member States in 
maintaining and managing mandatory oil 
stocks for emergency situations should be 
strengthened.

Or. en

Pagrindimas

Currently only a few Member States possess oil stocks, however, the experience in these 
Member States is very positive.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną 
savaitę.

(21) Tais pačiais tikslais būtina parengti ir 
teikti statistines suvestines ne tik apie 
privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas 
atsargas, bei nustatyti, kad tokios 
suvestinės būtų teikiamos kiekvieną 
savaitę. Member States should be 
encouraged to submit summaries on these 
stocks on a weekly basis, but should at the 
very least submit them on a monthly basis.
The cost and benefits of weekly reporting 
on commercial oil stocks should be 
assessed by means of a feasibility study 
prepared by the Commission. The results 
of that assessment should be taken into 
account  when the Directive is reviewed.
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Or. en

Pagrindimas

It should be made clear that the proposal aims to provide flexibility to Member States in line 
with the subsidiarity principle to choose the most appropriate mechanisms for holding oil 
stocks, but at the same time to ensure a system, which is effective and reliable in case of 
supply disruption not yet experienced.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos 
lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias 
privalomas specialiųjų atsargų kiekis, ir 
kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų 
mechanizmų, direktyvos taikymas po jos 
įsigaliojimo turėtų būti įvertintas gana 
greitai.

(29) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos 
lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias 
privalomas specialiųjų atsargų kiekis, ir 
kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų 
mechanizmų, direktyvos taikymas po jos 
įsigaliojimo turėtų būti įvertintas gana 
greitai.

Or. en

Pagrindimas

The Commission has just launched a feasibility study on weekly reporting of commercial oil 
stocks, which looks at potential impacts of weekly reporting and desirable modalities. The 
results of this feasibility study should be taken into account in the review. Only then it should 
be decided, whether weekly reporting becomes mandatory or not.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos 
lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias 
privalomas specialiųjų atsargų kiekis, ir 
kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų 
mechanizmų, direktyvos taikymas po jos 

(29) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos 
lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias 
privalomas specialiųjų atsargų kiekis, ir 
kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų 
mechanizmų, direktyvos taikymas po jos 
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įsigaliojimo turėtų būti įvertintas gana 
greitai.

įsigaliojimo turėtų būti įvertintas gana 
greitai.

Or. en

Pagrindimas

A precise date for the revision should be given, since its effectiveness has to be assessed 
rapidly. The Commission proposes a review within 3 years, however, if it is possible to assess 
its effectiveness earlier, this should be done.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

In the event that an agreement delegates 
these obligations to the Member State 
within whose territory those stocks are 
located or to the central stockholding 
entity set up by that Member State, this 
agreement shall contain provisions, which 
set out
(a) the responsibility of the Member State 
or the central stockholding entity to 
ensure accurate data on the level of stocks 
at any time;
(b) the timeframe for delivering these 
emergency stocks acquired, constituted, 
maintained or managed on its territory to 
the Member State, which has delegated 
these tasks;
(c) effective, proportionate and dissuasive 
penalties, in case the Member State or 
central stock holding entity does not fulfil 
the conditions laid down in the 
agreement.

Or. en
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Pagrindimas

In the past, there have been some doubts about the effectiveness and reliability of 
implementing agreements between Members States in case of a severe supply disruption. The 
current legislation aims at setting clear rules for arrangements, whereby one Member State 
delegates its obligation to another Member State. For this purpose, any agreement must 
contain clear provisions regarding certain responsibilities, which will ensure an effective and 
reliable implementation in case of a crisis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Specialiosiomis atsargomis laikomi tik 
toliau išvardytų kategorijų, kaip apibrėžta 
************* Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. ****** dėl 
energetikos statistikos B priedo 4 punkte, 
produktai:

3. Specialiosiomis atsargomis laikomi tik 
toliau išvardytų kategorijų, kaip apibrėžta 
************* Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. ****** dėl 
energetikos statistikos B priedo 4 punkte, 
produktai:

- naftos perdirbimo dujos (nesuskystintos), - naftos perdirbimo dujos (nesuskystintos),

- etanas, - etanas,
- suskystintos naftos dujos (SND), - suskystintos naftos dujos (SND),

- automobilinis benzinas, - automobilinis benzinas,
- aviacinis benzinas, - aviacinis benzinas,

- benzininiai reaktyviniai degalai (pirminio 
benzino reaktyviniai degalai arba JP4)

- benzininiai reaktyviniai degalai (pirminio 
benzino reaktyviniai degalai arba JP4)

- aviacijos turbinų jėgainėse naudojamas 
distiliatas,

- aviacijos turbinų jėgainėse naudojamas 
distiliatas,

- žibalas, - žibalas,
- gazolis ir (arba) dyzelinas (distiliacinė 
alyva),

- gazolis ir (arba) dyzelinas (distiliacinė 
alyva),

- mazutas (daug ir mažai turintis sieros), - mazutas (daug ir mažai turintis sieros),

- vaitspiritas ir specialieji benzinai, - vaitspiritas ir specialieji benzinai,
- tepalai, - tepalai,

- bitumas, - bitumas,
- parafinai ir - parafinai ir

- naftos koksas. - naftos koksas.
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Or. en

Pagrindimas

It should be made clear that dedicated stocks can only cover products, which are conform 
with EU legislation. Imports, which have not yet been processed to make them comply with 
EU fuel standards and environmental legislation can not be used effectively in case of a crises 
without jeopardising the functioning of the common market and the implementation of the 
acquis communautaire.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Any agreement between Member States 
and a central stockholding entity shall 
contain provisions, which set out 
(a) the responsibility of the Member State 
or the central stockholding entity to
ensure accurate data on the level of stocks 
at any time;
(b) the timeframe for delivering these 
emergency stocks acquired, constituted, 
maintained or managed on its territory to 
the Member State, which has delegated 
these tasks;
(c) effective, proportionate and dissuasive 
penalties, in case the Member State or 
central stock holding entity does not fulfil 
the conditions laid down in the 
agreement.

Or. en

Pagrindimas

In the past, there have been some doubts about the effectiveness and reliability of 
implementing agreements between Members States in case of a severe supply disruption. The 
current legislation aims at setting clear rules for arrangements, whereby one Member State 
delegates its obligation to another Member State. For this purpose, any agreement must 
contain clear provisions regarding certain responsibilities, which will ensure an effective and 
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reliable implementation in case of a crisis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvieną savaitę 
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo 
tų atsargų savininkų pavadinimų.

1. Valstybės narės kiekvieną savaitę 
Komisijai siunčia valstybės narės 
teritorijoje laikomų komercinių atsargų 
dydžių suvestinę. Valstybės narės 
kiekvieną mėnesį Komisijai siunčia 
valstybės narės teritorijoje laikomų 
komercinių atsargų dydžių suvestinę.
Valstybės narės pasirūpina duomenų 
apsauga ir nenurodo tų atsargų savininkų 
pavadinimų.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę 
statistinę komercinių atsargų suvestinę.

2. Komisija, remdamasi valstybių narių jai 
pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę 
statistinę komercinių atsargų suvestinę.

3. Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, 
priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo 
priemones.

3. Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, 
priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo 
priemones. These rules shall take account 
of the results of the feasibility study on 
weekly reporting, address potential 
impacts and identify desirable reporting 
modalities.

Or. en

Pagrindimas

Weekly reporting on commercial stocks brings EU practice in line with US and Japanese 
standards and is supposed to increase market transparency, hence, contributes to reduce oil 
price volatility. However, it puts an additional burden on industry. Some doubts have been 
raised whether data might not be less accurate and hence increase instead of reduce price 
volatility. A feasibility study on that matter has just been launched. Before their results are 
available, Members States should be encouraged to test weekly reporting, however, should 
only be obliged to report at least every month.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės rūpinasi, kad atliekant 1 
dalyje numatytą patikrinimą, už jų 
teritorijoje privalomųjų ir specialiųjų 
atsargų priežiūrą ir administravimą 
atsakingi asmenys bendradarbiautų su 
Komisijos darbuotojais ar jos įgaliotais 
asmenimis.

4. Valstybės narės rūpinasi, kad atliekant 1 
dalyje numatytą patikrinimą, už jų 
teritorijoje privalomųjų ir specialiųjų 
atsargų priežiūrą ir administravimą 
atsakingi asmenys bendradarbiautų su 
Komisijos darbuotojais ar jos įgaliotais 
asmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Given the sensitivity of the information on emergency oil stocks, it should be made absolutely 
clear that Commission's employees have to be specifically authorised to carry out control 
visits.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai yra galiojantis tarptautinis 
sprendimas atsargas pateikti naudoti, 
kiekviena valstybė narė gali naudoti savo 
privalomąsias ir specialiąsias atsargas, kad 
galėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus 
pagal tokį sprendimą. Tokiu atveju 
valstybė narė nedelsdama informuoja 
Komisiją, kuri, siekdama įvertinti atsargų 
panaudojimo pasekmes, gali sušaukti 
koordinavimo grupę arba konsultuotis su 
jos nariais elektroniniu būdu.

3. The Commission shall work in close 
cooperation with other international 
organisations having the power to take a 
decision to release stocks and shall 
strengthen multilateral and bilateral 
coordination on these matters worldwide.
Kai yra galiojantis tarptautinis sprendimas 
atsargas pateikti naudoti, kiekviena 
valstybė narė gali naudoti savo 
privalomąsias ir specialiąsias atsargas, kad 
galėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus 
pagal tokį sprendimą. Tokiu atveju 
valstybė narė nedelsdama informuoja 
Komisiją, kuri, siekdama įvertinti atsargų 
panaudojimo pasekmes, gali sušaukti 
koordinavimo grupę arba konsultuotis su 
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jos nariais elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Given that the oil market is global, it has to be ensured that the Commission seeks to be 
aware of any discussion and decision in international organisations to deal with oil stocks.
Furthermore, the Commission should work effectively towards international cooperation on 
these matters, between members of the IEA as well as third countries, which are not member 
of the IEA, in order to react in a coordinated manner to any major oil supply disruption.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Every Member State 
shall ensure that it can be represented at a 
meeting of the Coordination Group within 
24 hours following the call for a meeting.
Koordinavimo grupė išnagrinėja padėtį. 
Komisija nustato, ar tai yra rimtas tiekimo 
sutrikimas.

Or. en

Pagrindimas

It is extremely important that the European Union can react rapidly to a major supply 
disruption, and, therefore, that all Member States are present in the discussions, in order to 
allow the Commission to determine whether a major supply disruption has occurred and what 
measures should be taken.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

Or. en

Pagrindimas

The recent gas crisis between Ukraine and Russia has shown that Member States are 
vulnerable to a different degree to supply disruptions. However, the market for oil is global, 
therefore, any appropriate answer to a supply disruption must be taken at EU or IEA level.
Member States have recently stressed at various occasion their desire to strengthen solidarity 
in energy matters, this principle must also be the key consideration for any decision to release 
oil stocks.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

4. Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios 
naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai 
ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, 
kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo 
iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia 
koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė 
išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai 
yra rimtas tiekimo sutrikimas.

Or. en
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Pagrindimas

It has to be ensured that the release of emergency stocks is based on objective criteria, which 
assess the economic and social consequences of the current situation and the impact a stock 
release may have to mitigate any supply difficulties. While automatic triggering based on 
fixed criteria does not allow of the necessary flexibility to react to different types of supply 
disruption it has also to be avoided that a decision is politicised against economic and social 
reasoning.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo 
Komisija įvertins jos taikymą ir išnagrinės 
galimybę reikalauti, kad visos valstybės 
narės turėtų privalomą mažiausią 
specialiųjų atsargų dydį.

Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo 
Komisija įvertins jos taikymą ir išnagrinės 
galimybę reikalauti, kad visos valstybės 
narės turėtų privalomą mažiausią 
specialiųjų atsargų dydį.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposes a review within 3 years, however, if it is possible to assess its 
effectiveness earlier, this should be done.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo 
Komisija įvertins jos taikymą ir išnagrinės 
galimybę reikalauti, kad visos valstybės 
narės turėtų privalomą mažiausią 
specialiųjų atsargų dydį.

Within three years of the entry into force of 
this Directive, the Commission shall 
review its implementation, looking in 
particular at

(a) whether data on stocks are accurate 
and transmitted on time;
(b) whether the levels of commercial oil 
stocks shall be reported on a weekly or on 
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a monthly basis;
(c) whether it would be appropriate to 
require all Member States to hold a 
compulsory minimum level of dedicated 
stocks covering a longer period of time.

Or. en

Pagrindimas

The review must consider the most appropriated capacity of stocks (90 or 120 days) as well 
as the results of the feasibility study on weekly reporting of commercial oil stocks, which has 
just been launched by the Commission. Furthermore, it has to evaluate, whether the reporting 
problems, which were the main cause for the Commission to propose new legislation, have 
been effectively addressed.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga

Nafta yra svarbiausias energijos šaltinis Europos Sąjungoje ir ekonomika yra labai 
priklausoma nuo jos nuolatinio, patikimo ir prieinamo tiekimo. Atsižvelgiant į didelę toliau 
didėjančią priklausomybę nuo naftos importo, naftos tiekimo saugumas yra ypač svarbus.

Komisija daro prielaidą, kad naftos paklausa iki 2030 m. ES ir toliau didės, nors tik 0,25 % 
per metus. 2030 m. nafta tebebus pagrindinis pirminės energijos šaltinis ES ir sudarys 
maždaug 35 % bendros suvartotos energijos. JAV energetikos informacijos administracija 
numato, kad 2030 m. naftos paklausa pasaulyje padidės daugiau nei trečdaliu, palyginti su 
2006 m. Atsižvelgiant į tai, kad naftos tiekimo ir perdirbimo pajėgumai šiuo metu negali
patenkinti didėjančios paklausos, padėtis rinkoje išliks įtempta.

Į šiuos veiksnius būtina atsižvelgti plėtojant darnią ir tikrovišką Europos energetikos politiką. 
Šios politikos dalis turi būti ES gebėjimas reaguoti į bet kokią galimą staigią tiekimo krizę. 
Atsargos yra svarbus veiksnys, sušvelninantis nenumatytus tiekimo sutrikimus. Pagal 
blogiausią scenarijų šalis galėtų būti priversta sumažinti savo atsargas, kad visiškai fiziškai 
nepritrūktų naftos, nes dėl to galėtų nustoti veikti keli ar visi ekonomikos sektoriai ir 
sumenktų kariniai pajėgumai. Šiuo požiūriu atsargų turėjimas yra pagrindinio nacionalinio 
saugumo klausimas ir susijęs su visai ES svarbiu pagrindiniu ekonominiu interesu.

ES jau septintojo dešimtmečio pabaigoje ir aštuntojo pradžioje priėmė teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ilgalaikis ir trumpalaikis naftos tiekimo trūkumas, tai:

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 2006/67/EB, įpareigojanti valstybes nares 
išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas1;

- 1968 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 68/416/EEB dėl atskirų tarpvyriausybinių 
susitarimų, susijusių su valstybių narių įsipareigojimu išlaikyti privalomąsias žalios 
naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, sudarymo ir įgyvendinimo2;

- 1973 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 73/238/EEB dėl priemonių žalios naftos ir 
naftos produktų tiekimo sunkumų padariniams sušvelninti3.

Siūloma direktyva būtų pakeisti visi trys minėti teisės aktai.

2. Problemos analizė

Pastaraisiais metais naftos tiekimo sutrikimų pavojus išaugo dėl daugelio priežasčių, kaip 
antai didėjančios pasaulinės paklausos, gamybos pajėgumų pagal paklausą, didėjančio naftos 
išteklių priklausymo kelioms (dažnai politiškai nestabilioms) šalims, daugiausia Artimųjų

                                               
1 OL L 217, 2006 8 8, p. 8
2 OL L 308, 1968 12 23, p. 19
3 OL L 228, 1973 8 16, p. 1
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Rytų šalims, taip pat dėl su energetika susijusių geopolitinių konfliktų plitimo. Dėl tokių 
pasaulinių tendencijų, o kartu ir dėl mažėjančių ES vidaus naftos išteklių tampa dar svarbiau 
gerinti ES naftos atsargų valdymo sistemą. Išanalizavus dabartinę sistemą aptikta trūkumų, 
kurie gali neleisti jai tinkamai veikti, jei iš tikrųjų sutriktų tiekimas:

a. Įvairios atsargų nuosavybės formos
Šiuo metu valstybės narės gali nevaržomai pasirinkti savo atsargų saugojimo tvarką. Tai rodo 
nacionalinius skirtumus geografiniu, infrastruktūros, perdirbimo aprėpties ir tiekimo padėties 
požiūriu. Naftos atsargas gali laikyti įmonės ir (arba) vyriausybės ir (arba) agentūros. 
Remiantis Komisijos tyrimu, 62 % ES atsargų laiko įmonės, 35 % agentūros ir 3 % 
vyriausybė.

Daug atsargų saugoma privačiose rankose vyriausybės vardu. Vis dėlto įmonių turimos naftos 
atsargos gali būti naudojamos spekuliatyviais tikslais. Krintant realioms kainoms, 
spekuliatyviais tikslais atgrasoma nuo atsargų laikymo, nes krintanti kaina reiškia neigiamą 
pelną dėl atsargų laikymo. Pranešėjas mano, kad tam tikri apribojimai ar geresnio 
reguliavimo normos, taikomos įmonių turimoms nenumatytiems atvejams skirtoms 
atsargoms, pagerintų padėtį.

Pagal ES sistemą taip pat leidžiama šaliai laikyti atsargas kitos valstybės narės teritorijoje, jei 
tik yra sudarytas dvišalis tarpvyriausybinis susitarimas. Pavyzdžiui, 2007 m. Danija, Airija ir 
Švedija visos laikė kažkiek savo atsargų JK pagal dvišalius susitarimus. Taip pat spėjama, kad 
maždaug 11 % neatidėliotiniems atvejams skirtų atsargų laikomos pagal įsipareigojimų 
perleidimo principą, kai atsargų savininkė yra kita šalis, kurioje šios atsargos fiziškai 
laikomos. Toks principas susiklosčius krizinei padėčiai leidžia turėtojui nusipirkti atsargų 
susitarime nurodyta kaina. Tai gali būti labai ekonomiškas būdas vykdyti atsargų laikymo 
įsipareigojimą, tačiau sistema turi leisti teikti tikslias naftos atsargų ataskaitas ir duoti 
patikimą atsakymą tiekimo sutrikimų atveju. 
Kyla abejonių dėl to, ar visos nacionalinės sistemos galėtų garantuoti, kad neatidėliotiniems 
atvejams saugomomis atsargomis būtų galima be išlygų pasinaudoti ir prireikus jas būtų 
galima veiksmingai sutelkti. 

b. Pelnymosi kitų sąskaita pavojus

Atsargų laikymas kainuoja pinigus, nes reikia ne tik investuoti į infrastruktūrą, bet ir išlaikyti 
patalpas. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad JAV druskos kavernose laikomam strateginiam naftos 
rezervui reikalingos infrastruktūros investicijų sąnaudos sudaro maždaug 6 JAV dolerius už 
barelį1. Naftos atsargų pateikimas į rinką galėtų turėti naudos visoms naftą naudojančioms 
šalims, nes naftos rinka yra pasaulinė.

Atsižvelgiant į kolektyvinę naudą, tačiau ir į tai, kad sąnaudų patiria naftą laikanti šalis, kyla 
pavojus, kad bus pelnomasi kitų sąskaita: valstybės narės, kurių sistemos ne tokios patikimos, 

                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", prof. Paul Stevens.
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gali pasikliauti patikimas sistemas turinčiomis valstybėmis narėmis. Tačiau tai kenkia visos 
ES energetiniam pasirengimui.

Siekiant užtikrinti, kad ES naftos atsargų sistema veiktų aprūpinimo sutrikimų atveju, 
pranešėjas mano, kad ypač svarbu Komisijai turėti įgaliojimus tikrinti jos teisingą 
įgyvendinimą ir įpareigoti valstybes nares paisyti ES teisės aktų.

c. Derėjimas su TEA metodika

1974 m. įsteigta Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) valdo paralelią sistemą. Nors 
apskritai tos pačios atsargos gali būti naudojamos norint įvykdyti ES ir ETA įsipareigojimus 
atsargų laikymo srityje, dėl skaičiavimo metodikos ir ataskaitų teikimo skirtumų ES 
valstybėms narėms, kurios taip pat yra TEA narės, tenka papildoma administracinė našta.

d. Neatidėliotinų atvejų procedūrų patikslinimas

ES nėra koordinuotų intervencinių procedūrų, kurios leistų greitai priimti sprendimus ir 
veiksmingai veikti ir kurios yra itin svarbios ištikus krizei, tačiau jas labai sunku įgyvendinti 
praktiškai. ES nėra aiškių atsargų pateikimo į rinką taisyklių ir ES lygmeniu nėra aiškaus 
sprendimų priėmimo proceso. Iš tikrųjų sprendimus šioje srityje priima nacionalinės 
vyriausybės, o neatidėliotinais atvejais Komisijos vaidmuo per valstybes nares yra tik 
konsultacinis.

Nors apibrėžti kriterijai, kurie leistų neatidėliotiniems atvejams skirtų naftos atsargų 
pateikimą į rinką, sukurtų skaidrumą ir užtikrintų greitą reagavimą, tokiai sistemai gali trūkti 
lankstumo tinkamai reaguoti į įvairius tiekimo suvaržymus. Nepriklausomo subjekto ad hoc
sprendimas, pritaikytas prie aplinkybių, galėtų būti tinkamesnė išeitis. Vis dėlto teisės aktuose 
turi būti reglamentuojamas veiksmingas sprendimų dėl naftos atsargų panaudojimo priėmimo 
mechanizmas. Šiomis aplinkybėmis dabar galiojančiuose teisės aktuose būtina patikslinti ES 
sistemos vaidmenį TEA atžvilgiu ir jos procedūras.

e. Naftos rinkų skaidrumo užtikrinimas

Rimtai susirūpinta duomenų patikimumu ir ataskaitų teikimo dažnumu. Norint padidinti 
rinkos skaidrumą, būtini tikslūs ir laiku pateikiami duomenys. Vartotojai turi būti tikri, kad jie 
moka teisingą kainą degalinėse. Dėl neteisingų duomenų gali būti priimami klaidingi 
sprendimai ir kainos gali tapti nepastovesnės. Komisija skundžiasi, kad valstybės narės retai ir 
pavėluotai teikia ataskaitas. Kartu rimtai abejojama, kiek iš „į ataskaitas įtrauktų“ atsargų iš 
tikrųjų gali būti panaudojama neatidėliotinais atvejais ir kiek jų reikėtų sistemai operaciniais 
tikslais, taigi ir kiek jų būtų neskirta vartojimui.

Komisija siūlo valstybėms narėms teikti ataskaitas kas savaitę, o ne kas mėnesį. Taip ES 
sistema atitiktų JAV praktiką. Tačiau naftos bendrovės ir kai kurios valstybės narės baiminasi 
papildomos administracinės naštos ir tvirtina, kad skelbimas apie naftos atsargas kas savaitę 
padidins rinkų netikrumą, nes savaitinės atsargų ataskaitos yra dar netikslesnės. Amerikos 
patirtis rodo, kad savaitiniai duomenys dažnai pataisomi atgaline data, o kas mėnesį teikiami 
duomenys tikslesni. Turi būti teikiama pirmenybė duomenų kokybei, o ne jų kiekiui.

3. Politinės sistemos tobulinimo alternatyvos
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Komisijos prašymu buvo atliktas politikos alternatyvų poveikio vertinimas, sistemingai 
tikrinant pasirengimo neatidėliotiniems atvejams pasekmes, t. y. ES gebėjimą susidoroti su 
galimais naftos tiekimo sutrikimais, taip pat valstybių narių, pramonės bei Komisijos 
finansinė ir administracinė našta.

Buvo įvertintos keturios politikos alternatyvos:

 0 politikos alternatyva: politika nesikeičia, dėl to neabejotinai nebūtų papildomos 
finansinės ir administracinės naštos, tačiau nebūtų įmanoma užtikrinti veiksmingo 
pasiregimo neatidėliotiniems atvejams visoje ES;

 1 politikos alternatyva: dabartinės kontrolės ir koordinavimo sistemos mechanizmų 
stiprinimas;

 2 politikos alternatyva: centralizuotos ES sistemos sukūrimas ir reikalavimo, kad 
privalomosios neatidėliotiniems atvejams skirtų išteklių atsargos būtų valstybės / 
viešoji nuosavybė, nustatymas;

 3 politikos alternatyva: kai kurių specialiųjų neatidėliotiniems atvejams skirtų atsargų 
sutelkimas, tam valstybėms narėms reikėtų turėti privalomą neatidėliotiniems atvejams 
skirtų išteklių, kurie priklausytų vyriausybei ar agentūrai, dalį, tam reikėtų pertvarkyti 
dabartinę sistemą.

Komisija pageidauja 3 varianto; tačiau vis dar politiškai nepriimtina įpareigoti valstybes nares 
sudaryti specialiuosius išteklius. Todėl Komisijos pasiūlyme plėtojama ši alternatyva, kol kas 
paliekant specialiųjų išteklių sudarymo klausimą valstybių narių nuožiūrai.

Pasiūlyme numatoma persvarstymo sąlyga, kad praėjus tam tikram laikui Komisija galėtų 
įvertinti, ar specialiųjų atsargų nesudarančios valstybės narės taiko įtikinamus alternatyvius 
sprendimus.

4. Pranešėjo pasiūlymai dėl tobulinimo

Pranešėjas remia 3 politikos alternatyvą: tam tikros specialiųjų išteklių dalies sudarymas 
ilgesniam laikotarpiui, kartu apskaičiavimo pagrindo pakeitimas TEA standartais, komercinių 
atsargų naudojimo apribojimas, įsipareigojimų perleidimo ribojimas ir sprendimų priėmimo 
sistemos krizės atveju tobulinimas yra teisingas būdas užtikrinti, kad ES sistemoje būtų 
galima spręsti būsimas su nafta susijusias problemas. Apskritai reikėtų stiprinti valstybių 
narių vaidmenį išlaikant ir valdant neatidėliotiniems atvejams skirtas naftos atsargas. 

Atsižvelgdamas į šią politikos alternatyvą pranešėjas norėtų pateikti kai kurių šio pasiūlymo 
pakeitimų, siekdamas:

 stiprinti skaidrumą naftos rinkoje apskritai ir visų pirma turimų naftos išteklių 
skaidrumą jų vietos, kiekio ir nuosavybės atžvilgiu, kad paskatintų neatidėliotinų 
atvejų sistemos patikimumą;
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 užtikrinti tikslių ir laiku pateikiamų duomenų apie visas neatidėliotiniems atvejams 
skirtas atsargas, visų pirma apie nespecialiąsias atsargas, pateikimą ir tvarkymą (6 str., 
15 str.);

 aiškių taisyklių nustatymo valstybėms narėms dėl specialiųjų išteklių valdymo ne jų 
nacionalinėje teritorijoje (11 str.);

 atitinkamo teisės aktų persvarstymo laikotarpio ir masto apibrėžimo (23 str.);

 sudarymo Komisijai galimybės veiksmingai tikrinti, ar šie teisės aktai įgyvendinami 
tinkamai (19 str.; 22 str.);

 aiškaus ir greito sprendimų priėmimo proceso nustatymo, kad ES galėtų imtis TEA 
neatidėliotinų atvejų politiką papildančių priemonių ir užtikrintų atitinkamus 
nepolitizuotus ar nežalingus sprendimus, atitinkančius ES energetinio solidarumo 
dvasią (21 str.);

 užtikrinimo, kad bet kokia atsargų laikymo sistema, kaip antai vykdoma 
įsipareigojimų perleidimo principu, leistų tiksliai pranešti apie turimas atsargas ir būtų 
visiškai patikima sutrikus tiekimui (8, 11 str.).
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