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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt 
jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0775),

– ņemot vērā EK līguma 100. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0511/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Jēlnafta joprojām ir un arī tuvākajās 
desmitgadēs būs viens no nozīmīgākajiem 
primārajiem energoresursiem. Vienlaikus 
dalībvalstīm būs arvien grūtāk pastāvīgi 
nodrošināt jēlnaftas piegādi par 
pieņemamu cenu.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu par zemu novērtēt šā priekšlikuma nozīmi, lai uzlabotu energoapgādes drošību 
ārkārtas gadījumos. Lai arī dažādu iemeslu dēļ sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanību 
arvien vairāk saista citi energoresursi (kodolenerģija, atjaunojamā enerģija, gāze), nafta 
joprojām ir viens no svarīgākajiem primārajiem energoresursiem Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropadomes 2008. gada 9. oktobra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos ir 
uzsvērta Eiropas Savienības vēlme 
izstrādāt dalībvalstu solidaritātes 
mehānismus gadījumiem, ja tiks 
pārtraukta energoapgāde, un izteikts 
ierosinājums šim nolūkam izmantot visus 
vajadzīgos mehānismus. Praksē īstenojot 
šo solidaritātes principu enerģētikas jomā, 
svarīga nozīme ir arī jēlnaftas un/vai 
naftas produktu krājumu nodrošināšanai, 
ko koordinē Kopienas mērogā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaprot, ka šis priekšlikums ir viens no ES instrumentiem, kā var praktiski īstenot 
solidaritāti enerģētikas jomā. Nesenā gāzes krīze starp Ukrainu un Krieviju pierādīja, cik 
neaizsargātas ir dažas dalībvalstis, ja pārtrauc piegādi, un ka tikai saskaņota ES rīcība, 
risinot šīs problēmas, var mazināt negatīvās sekas.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai atvieglotu finansiālo slogu 
tiešajiem patērētājiem, dalībvalstīm ir 
jānodrošina ciešāka sadarbība starp 
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centrālajām krājumu uzturēšanas 
struktūrām un jāizveido reģionālas 
krājumu uzturēšanas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis ciešāk sadarbotos, iespējams, varētu samazināt izmaksas saistībā ar jēlnaftas 
un/vai naftas produktu obligāto krājumu nodrošināšanu. Kopīgu uzkrājumu glabāšanas 
iekārtu izveide dažos ES reģionos (Baltijas jūras, Atlantijas okeāna, Vidusjūras un 
Viduseiropas reģionā) varētu būt interesants risinājums, kā ietaupīt valsts naudu un mazināt 
slogu, kas gulstas uz tiešajiem patērētājiem, veidojot naftas uzkrājumus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ļaujot dalībvalstīm pietiekami 
elastīgi izraudzīties krājumu glabāšanas 
veidu, kas vislabāk piemērots to 
ģeogrāfiskajām un organizatoriskajām 
īpatnībām, ir jāizmanto visi vajadzīgie 
mehānismi, lai panāktu, ka Komisijas 
rīcībā vienmēr ir precīzi un uzticami dati 
par uzkrājumu apmēriem.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāpasaka, ka priekšlikuma mērķis ir ļaut dalībvalstīm elastīgi rīkoties saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, izraugoties vispiemērotāko mehānismu, kā glabāt naftas uzkrājumus, 
vienlaikus izveidojot efektīvu un drošu sistēmu vēl nepieredzētiem gadījumiem, ja tiks 
pārtraukta piegāde.



PE418.361v01-00 8/23 PR\764263LV.doc

LV

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstīm vairāk jāiesaistās 
obligāto naftas krājumu veidošanā un 
pārvaldīšanā ārkārtas gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik tikai dažām dalībvalstīm ir naftas uzkrājumi, bet šī pieredze ir ļoti pozitīva.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem, un 
jāparedz, ka šie kopsavilkumi jāiesniedz 
reizi nedēļā.

(21) To pašu mērķu dēļ statistikas 
kopsavilkumu sagatavošana un iesniegšana 
ir jāpaplašina, to attiecinot ne vien uz 
drošības rezervēm un īpašajām rezervēm, 
bet arī uz citiem uzkrājumiem. Dalībvalstis 
jāmudina ik nedēļas iesniegt 
kopsavilkumu par šiem uzkrājumiem, bet 
katrā ziņā ne retāk kā reizi mēnesī.
Izmaksas un priekšrocības saistībā ar 
iknedēļas ziņošanu par komerciālajiem 
naftas uzkrājumiem ir jāizvērtē, veicot 
Komisijas sagatavoto priekšizpēti. 
Izvērtējuma rezultāti ir jāņem vērā, 
pārskatot direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāpasaka, ka priekšlikuma mērķis ir ļaut dalībvalstīm elastīgi rīkoties saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, izraugoties vispiemērotāko mehānismu, kā glabāt naftas uzkrājumus, 
vienlaikus izveidojot efektīvu un drošu sistēmu vēl nepieredzētiem gadījumiem, ja tiks 
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pārtraukta piegāde.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Tā kā attiecībā uz īpašajiem 
uzkrājumiem Kopienā nav noteikts vienots 
minimālais obligāto rezervju līmenis un
ņemot vērā šajā direktīvā paredzēto jauno 
mehānismu skaitu, šīs direktīvas 
piemērošana būtu jāpārskata diezgan drīz 
pēc tās stāšanās spēkā.

(29) Tā kā attiecībā uz īpašajiem 
uzkrājumiem Kopienā nav noteikts vienots 
minimālais obligāto rezervju līmenis un 
ņemot vērā pašreizējo pētījumu par 
izmaksām un priekšrocībām saistībā ar 
pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 
naftas tirgus pārredzamību, jo īpaši 
nodrošinot iknedēļas ziņošanu par 
komerciālajiem naftas uzkrājumiem, kā 
arī ņemot vērā šajā direktīvā paredzēto 
jauno mehānismu skaitu, šīs direktīvas 
piemērošana būtu jāpārskata diezgan drīz 
pēc tās stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Komisija tikko iesāka priekšizpēti saistībā ar iknedēļas ziņošanu par komerciālajiem naftas 
uzkrājumiem, kurā noskaidros iknedēļas ziņošanas iespējamo ietekmi un vēlamo norisi. Šīs 
priekšizpētes rezultātus ņems vērā, veicot pārskatīšanu. Tikai tad būs jāizlemj, vai ir jāievieš 
obligāta iknedēļas ziņošana.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Tā kā attiecībā uz īpašajiem 
uzkrājumiem Kopienā nav noteikts vienots 
minimālais obligāto rezervju līmenis un 
ņemot vērā šajā direktīvā paredzēto jauno 
mehānismu skaitu, šīs direktīvas 
piemērošana būtu jāpārskata diezgan drīz

(29) Tā kā attiecībā uz īpašajiem 
uzkrājumiem Kopienā nav noteikts vienots 
minimālais obligāto rezervju līmenis un 
ņemot vērā šajā direktīvā paredzēto jauno 
mehānismu skaitu, šīs direktīvas 
piemērošana būtu jāpārskata vēlākais triju 
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pēc tās stāšanās spēkā. gadu laikā pēc tās stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Vajag norādīt konkrētu pārskatīšanas termiņu, jo tās efektivitāte pēc iespējas ātrāk jāizvērtē. 
Komisija piedāvā veikt pārskatīšanu triju gadu laikā, bet, ja efektivitāti var izvērtēt agrāk, 
nevajag vilcināties.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar nolīgumu šie pienākumi 
nav deleģēti dalībvalstij, kuras teritorijā 
šīs rezerves atrodas, vai centrālajai 
uzkrājumu uzturēšanas struktūrai, kuru šī 
dalībvalsts izveidojusi, šajā nolīgumā 
ietver normas, kas paredz 
a) dalībvalsts vai centrālās uzkrājumu 
uzturēšanas struktūras pienākumu 
jebkurā laikā nodrošināt precīzus datus 
par uzkrājumu daudzumu;
b) termiņu, kādā var piegādāt drošības 
rezerves, kas iegādātas, izveidotas, 
uzturētas vai pārvaldītas tās teritorijā, 
dalībvalstij, kura ir deleģējusi šos 
uzdevumus;
c) iedarbīgas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas, ja dalībvalsts vai centrālā 
uzkrājumu uzturēšanas struktūra 
neievēro nolīgumā ietvertos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji bijušas šaubas par dalībvalstu noslēgto īstenošanas nolīgumu efektivitāti un 
uzticamību nopietnos piegādes pārtraukšanas gadījumos. Spēkā esošie tiesību akti paredz 
skaidru vienošanās kārtību, kad viena dalībvalsts deleģē savus pienākumus citai dalībvalstij. 
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Šim nolūkam ikvienā nolīgumā ir jāietver skaidri noteikumi attiecībā uz dažiem pienākumiem, 
kas nodrošinās efektīvu un uzticamu īstenošanu krīzes gadījumā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īpašie uzkrājumi pieder tikai un vienīgi 
šādām produktu kategorijām, kas noteiktas 
B pielikuma 4. punktā Eiropas Parlamenta 
un Padomes ******* Regulā (EK) 
Nr. ******* par enerģētikas statistiku: 

3. Īpašie uzkrājumi paredzēti tikai un 
vienīgi šādām produktu kategorijām, 
kurām jābūt saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, jo īpaši attiecībā uz degvielas 
standartiem un vides aizsardzības 
prasībām, kas noteiktas B pielikuma 
4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
******* Regulā (EK) Nr. ******* par 
enerģētikas statistiku:

– rafinēšanas fabriku gāze 
(nesašķidrināta),

– naftas pārstrādes gāze (nesašķidrināta),

– etāns, – etāns,

– sašķidrināta naftas gāze, – sašķidrināta naftas gāze,
– iekšdedzes dzinēju benzīns, – iekšdedzes dzinēju benzīns,

– aviācijas benzīns, – aviācijas benzīns,
– benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela 
(naftas vai JP4 tipa reaktīvo dzinēju 
degviela), 

– benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela 
(naftas vai JP4 tipa reaktīvo dzinēju 
degviela),

– petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela, – petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela,
– cita veida/apgaismes petroleja, – pārējā petroleja,

– gāzeļļa/dīzeļeļļa (destilēts mazuts), – gāzeļļa/dīzeļeļļa (destilēts mazuts),
– mazuts (ar augstu un zemu sēra saturu), – mazuts (ar augstu un zemu sēra saturu),

– vaitspirts un rūpnieciskais spirts, – vaitspirts un rūpnieciskais spirts,
– smērvielas, – smērvielas,

– bitumens, – bitumens,
– parafīna vaski un – parafīna vasks un

– naftas kokss. – naftas kokss.

Or. en
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Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka īpašie uzkrājumi var būt paredzēti tikai produktiem, kas atbilst ES 
tiesību aktu prasībām. Krīzes gadījumā faktiski nevar izmantot ievestos produktus, kas vēl nav 
pārstrādāti un līdz ar to neatbilst ES degvielas standartiem un vides tiesību aktu prasībām, jo 
tie apdraud kopējā tirgus darbību un acquis communautaire īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkāds nolīgums starp dalībvalsti un 
centrālo uzkrājumu uzturēšanas struktūru 
ietver normas, kas paredz 
a) dalībvalsts vai centrālās uzkrājumu 
uzturēšanas struktūras pienākumu 
jebkurā laikā nodrošināt precīzus datus 
par uzkrājumu daudzumu;
b) termiņu, kādā var piegādāt drošības 
rezerves, kas iegādātas, izveidotas, 
uzturētas vai pārvaldītas tās teritorijā, 
dalībvalstij, kura ir deleģējusi šos 
uzdevumus;
c) iedarbīgas, samērīgas un preventīvas 
sankcijas, ja dalībvalsts vai centrālā 
uzkrājumu uzturēšanas struktūra 
neievēro nolīgumā ietvertos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji bijušas šaubas par dalībvalstu noslēgto īstenošanas nolīgumu efektivitāti un 
uzticamību nopietnos piegādes pārtraukšanas gadījumos. Spēkā esošie tiesību akti paredz 
skaidru vienošanās kārtību, kad viena dalībvalsts deleģē savus pienākumus citai dalībvalstij. 
Šim nolūkam ikvienā nolīgumā ir jāietver skaidri noteikumi attiecībā uz dažiem pienākumiem, 
kas nodrošinās efektīvu un uzticamu īstenošanu krīzes gadījumā.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis Komisijai reizi nedēļā 
nosūta statistikas kopsavilkumu par to 
teritorijā turēto komerciālo uzkrājumu 
līmeņiem. Tās šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašnieku nosaukumus.

1. Dalībvalstis tiek mudinātas reizi nedēļā 
nosūtīt Komisijai statistikas kopsavilkumu 
par to teritorijā glabāto komerciālo 
uzkrājumu daudzumu. Dalībvalstis vismaz 
reizi mēnesī nosūta Komisijai statistikas 
kopsavilkumu par to teritorijā glabāto 
komerciālo uzkrājumu daudzumu. Tās 
šajā sakarībā nodrošina datu 
konfidencialitāti un nenorāda attiecīgo 
uzkrājumu īpašniekus.

2. Komisija reizi nedēļā publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos
līmeņus.

2. Komisija reizi nedēļā publicē statistikas 
kopsavilkumu par komerciālajiem 
uzkrājumiem Kopienā, pamatojoties uz 
kopsavilkumiem, ko tai nosūtījušas 
dalībvalstis, un izmantojot apkopotos 
daudzumus.

3. Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā 
paredzēto reglamentēšanas procedūru 
pieņem 1. un 2. punkta piemērošanas 
kārtību.

3. Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru pieņem 1. un 
2. punkta piemērošanas kārtību. Šajos 
noteikumos ņem vērā rezultātus, kas gūti 
iknedēļas ziņošanas priekšizpētē, 
iespējamo ietekmi un vēlamo ziņošanas 
norisi.

Or. en

Pamatojums

Paredzot iknedēļas ziņojumus par komerciālajiem krājumiem, tuvinās ES regulējumu ASV un 
Japānas normām, kam vajadzētu uzlabot tirgus caurskatāmību, kas savukārt mazinās naftas 
cenas svārstības. Bet tas vienlaikus būs papildu slogs šai nozarei. Pastāv arī bažas, ka šie 
dati nebūs tik precīzi, un tas drīzāk veicinās, nevis mazinās cenas svārstības. Ir tikko uzsākta 
šā jautājuma priekšizpēte. Kamēr nav gūti rezultāti, jāmudina dalībvalstis panākt iknedēļas 
ziņojumu sniegšanu, lai gan pašlaik obligāti jāziņo tikai reizi mēnesī. 
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, īstenojot 
1. punktā paredzētās kontroles darbības, 
personas, kuras ir atbildīgas par drošības 
rezervju un īpašo uzkrājumu uzturēšanu un 
pārvaldību to teritorijā, sadarbojas ar 
Komisijas dienestu nodarbinātajām vai 
pilnvarotajām personām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, īstenojot 
1. punktā paredzētās pārbaudes, personas, 
kuras ir atbildīgas par drošības rezervju un 
īpašo uzkrājumu uzturēšanu un pārvaldību 
to teritorijā, sadarbojas ar Komisijas 
pilnvarotajiem darbiniekiem vai 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka informācija par naftas drošības rezervēm ir konfidenciāla, pilnībā jāapzinās, 
ka Komisijas darbiniekiem ir jāsaņem īpašs pilnvarojums pārbaudes apmeklējumu veikšanai.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir pieņemts faktisks starptautisks 
lēmums par uzkrājumu nodošanu apritē, 
katra attiecīgā dalībvalsts var izmantot 
savas drošības rezerves un īpašos 
uzkrājumus, lai izpildītu starptautiskās 
saistības, kas izriet no šāda lēmuma. Šādā 
gadījumā dalībvalsts nekavējoties informē 
Komisiju, kura var sasaukt koordinācijas 
grupu vai apspriesties ar tās locekļiem 
elektroniskā veidā, lai novērtētu ietekmi, 
ko rada nodošana apritē.

3. Komisija strādā ciešā sadarbībā ar 
citām starptautiskām organizācijām, kam 
ir pilnvaras pieņemt lēmumu par 
uzkrājumu izmantošanu, un šajā sakarībā 
visā pasaulē veicina daudzpusēju un 
divpusēju koordinēšanu. Ja ir pieņemts 
faktisks starptautisks lēmums par 
uzkrājumu nodošanu apritē, katra attiecīgā 
dalībvalsts var izmantot savas drošības 
rezerves un īpašos uzkrājumus, lai izpildītu 
starptautiskās saistības, kas izriet no šāda 
lēmuma. Šādā gadījumā dalībvalsts 
nekavējoties informē Komisiju, kura var 
sasaukt koordinācijas grupu vai 
apspriesties ar tās locekļiem elektroniskā 
veidā, lai novērtētu ietekmi, ko rada 
nodošana apritē.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā naftas tirgus aptver visu pasauli, Komisijai jābūt informētai par jautājumiem, ko 
apspriež starptautiskas organizācijas, un par tajās pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar naftas 
krājumiem. Turklāt Komisijai aktīvi jāveicina starptautiskā sadarbība šajā jomā starp 
Starptautiskās Enerģētikas aģentūras dalībvalstīm un trešām valstīm, lai saskaņoti rīkotos 
gadījumos, kad ir vērojami nopietni naftas piegādes traucējumi.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju. 
Komisija nosaka, vai pastāv būtiski 
piegādes traucējumi.

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Katra dalībvalsts nodrošina savu 
pārstāvniecību koordinācijas grupas
sanāksmē 24 stundu laikā pēc 
uzaicinājuma. Koordinācijas grupa 
novērtē situāciju. Komisija nosaka, vai 
pastāv būtiski piegādes traucējumi.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi ātri reaģēt uz nopietniem piegādes traucējumiem, tāpēc 
visām dalībvalstīm ir jāpiedalās apspriešanā, lai Komisija varētu noteikt, vai piegāde ir 
tiešām nopietni traucēta un kādi pasākumi būtu jāveic.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
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jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju. 
Komisija nosaka, vai pastāv būtiski 
piegādes traucējumi.

jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju, 
ievērojot dalībvalstu solidaritātes 
principu. Komisija nosaka, vai pastāv 
būtiski piegādes traucējumi.

Or. en

Pamatojums

Nesenā gāzes krīze starp Ukrainu un Krieviju pierādīja, ka naftas piegādes pārtraukšana 
dažādā mērā skar dalībvalstis. Bet tā kā naftas tirgus aptver visu pasauli, uz piegādes 
pārtraukšanu pienācīgi jāreaģē ES vai Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) līmenī. 
Dalībvalstis nesen atkārtoti paudušas gribu stiprināt solidaritāti enerģētikas jomā, un tam 
jābūt galvenajam apsvērumam, pieņemot lēmumu izmantot naftas uzkrājumus.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju. 
Komisija nosaka, vai pastāv būtiski 
piegādes traucējumi.

4. Ja Kopienas vai kādas dalībvalsts 
jēlnaftas vai naftas produktu piegādē rodas 
grūtības, Komisija pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes pēc 
iespējas ātrāk sasauc koordinācijas grupu. 
Koordinācijas grupa novērtē situāciju. 
Komisija, pamatojoties uz saimniecisko 
un sociālo seku novērtēšanu, nosaka, vai 
pastāv būtiski piegādes traucējumi.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka drošības rezerves izmantošana balstās uz objektīviem kritērijiem, 
novērtējot saimnieciskās un sociālās sekas konkrētos apstākļos, kā arī to, kā uzkrājumu 
izmantošana var mazināt traucētas piegādes negatīvo ietekmi. Lai gan automātiska 
reaģēšana, balstoties uz konkrētiem kritērijiem, negarantē vajadzīgo elastīgumu atkarībā no 
piegādes traucējumu veida, tomēr jāatturas pieņemt politizētus lēmumus, neņemot vērā 
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saimnieciskos un sociālos apsvērumus.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija veiks novērtējumu par tās 
piemērošanu un izskatīs iespēju noteikt 
visām dalībvalstīm īpašo uzkrājumu 
obligāto minimālo līmeni.

Vēlākais triju gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija veiks novērtējumu 
par tās piemērošanu un izskatīs iespēju 
noteikt visām dalībvalstīm īpašo 
uzkrājumu obligāto minimālo līmeni.

Or. en

Pamatojums

Komisija piedāvā veikt pārskatīšanu triju gadu laikā, bet, ja efektivitāti var izvērtēt agrāk, 
nevajag vilcināties.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija veiks novērtējumu par tās 
piemērošanu un izskatīs iespēju noteikt 
visām dalībvalstīm īpašo uzkrājumu 
obligāto minimālo līmeni.

Triju gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija veiks tās piemērošanas 
novērtējumu, jo īpaši nosakot, vai

a) informācija par uzkrājumiem ir precīza 
un savlaicīga;
b) ziņojumus par komerciālo naftas 
uzkrājumu daudzumu sniegt reizi nedēļā 
vai reizi mēnesī;
c) noteikt visām dalībvalstīm īpašo 
uzkrājumu obligāto minimālo daudzumu 
ilgākam laikposmam.

Or. en
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Pamatojums

Šajā novērtējumā jāapsver vispiemērotākais uzkrājumu lielums (90 vai 120 dienām), kā arī 
jāizvērtē rezultāti, kas gūti, veicot nesen Komisijas uzsākto priekšizpēti saistībā ar iknedēļas 
ziņojumiem par komerciālajiem naftas uzkrājumiem. Turklāt ir jānoskaidro, vai ir atrisinātas 
ziņojumu sniegšanas problēmas, kas bija galvenais pamudinājums Komisijai ierosināt jaunu 
tiesību aktu pieņemšanu.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Nafta ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības enerģijas avotiem, un tās ekonomika lielā 
mērā ir atkarīga no pastāvīgām un drošām naftas piegādēm par pieņemamu cenu. Ņemot vērā 
augsto (un arvien pieaugošo) atkarību no importa, naftas piegādes drošība ir īpaši svarīga.

Komisija prognozē, ka pieprasījums pēc naftas ES turpinās pieaugt, lai gan līdz 2030. gadam 
tikai par 0,25 % gadā. Nafta ar aptuveni 35 % no kopējā enerģijas patēriņa 2030. gadā 
joprojām būs galvenais ES primārās enerģijas avots. Saskaņā ar ASV Enerģētikas 
informācijas pārvaldes aprēķiniem 2030. gadā pieprasījums pēc naftas visā pasaulē būs vairāk
nekā par trešdaļu augstāks nekā 2006. gadā. Ņemot vērā, ka naftas piegādes un pārstrādes 
jaudas pašlaik atpaliek no pieprasījuma pieauguma, saglabāsies saspringta tirgus situācija.

Šiem faktoriem jābūt atspoguļotiem saskaņotas un reālistiskas Eiropas enerģētikas politikas 
izstrādē. Šīs politikas ietvaros ir jānosaka ES reaģēšanas spējas iespējamas pēkšņas piegādes 
krīzes gadījumos. Svarīgs nodrošinājums pret negaidītiem piegādes pārtraukumiem ir naftas 
uzkrājumi. Sliktākajā gadījumā valstij ir jāiztukšo savi uzkrājumi, lai izvairītos no pilnīga 
fiziska naftas trūkuma, kas novestu pie dažu vai visu valsts ekonomikas nozaru slēgšanas un 
apdraudētu tās militārās spējas. Šajā nozīmē uzkrājumu nodrošināšana ir tieši saistīta ar 
dalībvalstu drošības un ekonomikas pamatinteresēm, kas ir būtiskas visai ES.

ES jau sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā ieviesa tiesisko regulējumu 
rīcībai ilgtermiņa un īstermiņa naftas piegādes pārtraukumu gadījumos:

- Padomes 2006. gada 24. jūlija Direktīva 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek 
pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves1;

- Padomes 1968. gada 20. decembra Lēmums 68/416/EEK par atsevišķu nolīgumu 
slēgšanu un īstenošanu starp valdībām attiecībā uz dalībvalstu pienākumu uzturēt 
minimālos jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumus2;

- Padomes 1973. gada 24. jūlija Direktīva 73/238/EEK par pasākumiem, kas veicami, 
lai mazinātu sekas, ko rada jēlnaftas un naftas produktu apgādes grūtības3.

Ierosinātā direktīva aizstās visus trīs iepriekšminētos tiesību aktus.

2. Problēmas analīze

Pēdējos gados naftas piegādes pārtraukumu risks ir pieaudzis vairāku iemeslu dēļ, piemēram, 
visā pasaulē pieaugošais pieprasījums, ražošanas jaudas ir gandrīz vienā līmenī ar 
pieprasījumu, arvien vairāk naftas resursu koncentrējas nedaudzās (bieži vien politiski 
nestabilās) Tuvo Austrumu valstīs, kā arī ģeopolitisko konfliktu izplatīšanās, kuros tiek 

                                               
1 OV L 217, 8.8.2006., 8. lpp.
2 OV L 308, 23.12.1968., 19. lpp.
3 OV L 228, 16.8.1973., 1. lpp.
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izmantoti energoresursi. Šo globālo tendenču dēļ savienojumā ar izsīkstošajiem ES iekšējiem 
naftas resursiem ES naftas krājumu uzturēšanas sistēmas uzlabošana kļūst par vēl svarīgāku 
jautājumu. Pašreizējās sistēmas analīze atklāj tās vājumu, kas var kavēt tās atbilstošu darbību 
gadījumā, ja naftas piegāde tiek reāli pārtraukta.

a. Dažādas uzkrājumu īpašumtiesību formas
Pašreiz dalībvalstis var brīvi noteikt kārtību, saskaņā ar kuru uzkrājumi tiek uzturēti. Tas 
atspoguļo valstu atšķirības ģeogrāfijas, infrastruktūras, naftas pārstrādes jaudu pārklājuma un 
piegādes situācijas kontekstā. Naftas uzkrājumus drīkst uzturēt uzņēmumi un/vai valdības 
un/vai dienesti. Saskaņā ar Komisijas pārskatu 62 % no ES krājumiem uztur uzņēmumi, 35 % 
— dienesti, bet 3 % — valdības.

Daudz uzkrājumu atrodas privātpersonu rīcībā, kuras darbojas valstu valdību vārdā. Tomēr 
naftas uzkrājumus, kurus uztur uzņēmumi, var izmantot, lai gūtu spekulatīvu peļņu. Kad 
reālās cenas krītas, uzņēmumi nav ieinteresēti uzturēt krājumus spekulatīvos nolūkos, jo 
krītošās cenu tendences dēļ krājumu uzturēšana nes zaudējumus. Referents uzskata, ka 
situāciju varētu uzlabot noteiktu ierobežojumu vai labāku reglamentējošo normu piemērošana 
kritiskām situācijām paredzētiem krājumiem, kas atrodas uzņēmumu īpašumā.

ES sistēma ļauj arī valstij uzturēt uzkrājumus citas dalībvalsts teritorijā, ar nosacījumu, ka ir 
noslēgts divpusējs starpvaldību nolīgums. Piemēram, Dānija, Īrija un Zviedrija 2007. gadā 
saskaņā ar divpusējo vienošanos sēriju daļu no saviem uzkrājumiem uzturēja Apvienotajā 
Karalistē. Ir arī aprēķināts, ka aptuveni 11 % no kritiskām situācijām paredzēto krājumu tiek
uzturēti, izmantojot deleģējuma vienošanās, kad krājumi pieder citai valstij un fiziski tiek tajā 
uzturēti. Šīs biļetes dod tiesības turētājam krīzes situācijā nopirkt krājumu par nolīgumā 
norādīto cenu. „Biļešu” metode var nodrošināt ļoti efektīvu veidu, kā izpildīt pienākumu 
uzturēt krājumus, tomēr sistēmai ir jāpieļauj precīza ziņošana par naftas krājumiem un droša 
atbilde piegāžu pārtraukumu gadījumos.
Nav šaubu par to, ka visu valstu sistēmām ir jāgarantē, ka krājumi, kas tiek uzturēti kritiskām 
situācijām, būs pilnībā pieejami un vajadzības gadījumā tos varēs efektīvi mobilizēt.

b. Iedzīvošanās risks

Krājumu uzturēšanai ir nepieciešami līdzekļi — ne tikai investīcijām infrastruktūrā, bet arī, lai 
uzturētu objektus. Piemēram, ir aprēķināts, ka ASV stratēģiskajām naftas rezervēm, kas tiek 
uzturētas sāls dobumos, nepieciešamās investīciju izmaksas infrastruktūrai ir aptuveni 6 USD 
uz vienu barelu1. Atbrīvojot naftas krājumus, ieguvējas, acīmredzot, būs visas naftas 
patērētājvalstis, jo naftas tirgus ir globāls.

Pieņemot, ka ieguvumi ir kopēji, bet izmaksas ir jāsedz tai valstij, kura uztur naftas krājumus, 
pastāv iedzīvošanās risks: tās dalībvalstis, kurām, iespējams, ir mazāk drošas sistēmas, var 
paļauties uz tām valstīm, kurām ir stabila kārtība. Tomēr šādi tiek kompromitēta ES kopējā 

                                               
1 „HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE”, profesors Paul Stevens.
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gatavība reaģēt uz kritiskām situācijām.

Lai nodrošinātu, ka ES naftas krājumu sistēma piegāžu pārtraukuma gadījumā funkcionētu, 
referents uzskata, ka ir būtiski, lai Komisijai būtu pilnvaras pārbaudīt tās pareizu ieviešanu un 
uzlikt dalībvalstīm par pienākumu ievērot ES tiesību aktus.

c. Saderība ar IEA metodoloģiju

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA), kas izveidota 1974. gadā, vada līdzīgu sistēmu. Lai 
gan kopumā ES un IEA pienākumu izpildīšanai attiecībā uz krājumu uzturēšanu var izmantot 
vienus un tos pašu krājumus, aprēķinu metodoloģiju un pārskatu veidošanas atšķirības uzliek 
papildu administratīvo slogu uz tām ES dalībvalstīm, kuras ir arī IEA dalībvalstis.

d. Kritisko situāciju procedūru skaidrošana

ES trūkst saskaņotu iejaukšanās procedūru, kā dēļ tūlītēja lēmumu pieņemšana un efektīva 
rīcība, kam krīzes situācijās ir izšķiroša nozīme, praksē kļūst ļoti grūti realizējama. ES 
nepastāv ne skaidri noteikumi attiecībā uz atbrīvošanu, ne arī patiesi skaidrs lēmumu 
pieņemšanas process ES līmenī. Būtībā lēmumu pieņemšana paliek dalībvalstu ziņā un 
kritisku situāciju gadījumā Komisijas loma caur dalībvalstīm aprobežojas ar konsultāciju 
sniegšanu.

Kaut arī noteiktu kritēriju kopums, kas varētu izraisīt kritiskām situācijām paredzēto naftas 
krājumu atbrīvošanu, radītu pārredzamību un nodrošinātu tūlītēju reakciju, šādai sistēmai, 
iespējams, trūks elastīguma, lai atbilstoši reaģētu uz dažādu veidu piegāžu ierobežojumiem.
Daudz piemērotāks varētu būt ad hoc lēmums, kuru pieņemtu neatkarīga institūcija atbilstoši 
situācijai. Tomēr tiesību aktos par naftas krājumu atbrīvošanu ir jāparedz efektīvs lēmumu 
pieņemšanas mehānisms. Šajā kontekstā pašreizējos tiesību aktos ir jāizskaidro ES sistēmas 
loma attiecībā uz IEA un tās procedūrām.

e. Naftas tirgu pārredzamības nodrošināšana

Pastāv nopietnas bažas par datu drošību, kā arī pārskatu periodiskumu. Lai palielinātu tirgus 
pārredzamību, ir nepieciešami precīzi un savlaicīgi dati. Klientiem ir jābūt pārliecinātiem, ka 
viņi par iegūto naftu maksā taisnīgu cenu. Pamatojoties uz nekorektiem datiem, var tikt 
pieņemti nepareizi lēmumi un cenas var kļūt nepastāvīgākas. Komisija sūdzas par to, ka 
dalībvalstis pārskatus iesniedz reti un ar nokavēšanos. Tajā pašā laikā pastāv nopietnas šaubas 
par to, cik daudz no pārskatos uzrādītajiem krājumiem ir faktiski pieejami lietošanai kritiskās 
situācijās un cik daudz būs nepieciešami sistēmai operatīviem nolūkiem, un tāpēc nebūs 
pieejami patēriņam.

Komisija ierosina, ka dalībvalstīm pārskatus vajadzētu sniegt nevis reizi mēnesī, bet gan reizi 
nedēļā. Tādējādi ES sistēma tiktu saskaņota ar ASV praksi. Tomēr naftas kompānijas, kā arī 
dažas dalībvalstis baidās no papildu administratīvā sloga un apgalvo, ka naftas krājumu 
publicēšana katru nedēļu palielinās nenoteiktību tirgos, jo iknedēļas pārskati par krājumiem ir 
vēl neprecīzāki. ASV pieredze liecina, ka pēc precīzāku ikmēneša datu iesniegšanas atklājas, 
ka iknedēļas dati bieži vien ir tikai retrospektīvi labojumi. Galvenā nozīme ir datu kvalitātei, 
nevis to daudzumam.
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3. Sistēmas uzlabošanas politiskās iespējas

Pēc Komisijas pieprasījuma tika veikts politisko alternatīvu ietekmes izvērtējums, sistemātiski 
pārbaudot ietekmi uz sagatavotību kritiskām situācijām, t. i., ES spēju atrast risinājumu 
iespējama naftas piegādes pārtraukuma gadījumā, kā arī tikt galā ar finansiālo un 
administratīvo slogu, ar ko saskaras dalībvalstis, nozare un Komisija.

Tika noteiktas šādas četras politiskās alternatīvas:

 Nulles politiskā alternatīva: nekādas politiskas izmaiņas, kas acīmredzami nav 
saistītas ar papildu finansiālo un administratīvo slogu, bet nevar garantēt efektīvu ES 
mēroga sagatavotību kritiskām situācijām;

 1. politiskā alternatīva: kontroles un koordinācijas mehānismu pastiprināšana esošās 
sistēmas ietvaros;

 2. politiskā alternatīva: centralizētas ES sistēmas izveidošana, kur kritiskām 
situācijām paredzētie krājumi obligāti atrodas valsts/sabiedrības īpašumā;

 3. politiskā alternatīva: specializētu kritiskām situācijām paredzētu ES krājumu 
izveidošana, kas nozīmē, ka dalībvalstīm daļa no kritiskām situācijām paredzēto 
krājumu būtu obligāti jāuztur valdības vai aģentūras īpašumā esošu krājumu veidā, 
pārskatītas esošās sistēmas ietvaros.

Komisija dod priekšroku 3. politiskajai alternatīvai, tomēr neskatoties uz to nav politiski 
pieņemams dalībvalstīm likt veidot specializētus krājumus. Tādējādi Komisijas priekšlikums 
tiek balstīts uz šo alternatīvu, tajā pašā laikā specializēto krājumu veidošana pašreiz ir atstāta 
dalībvalstu ziņā.

Priekšlikumā ir paredzēta pārskatīšanas klauzula, lai ļautu Komisijai pēc kāda laika novērtēt, 
vai tās dalībvalstis, kuras neveido specializētos krājumus, izmanto pārliecinošus alternatīvus 
risinājumus.

4. Referenta ieteiktie uzlabojumi

Referents atbalsta 3. politisko alternatīvu: Specializēto krājumu izveidošana ilgākam 
laikposmam savienojumā ar aprēķinu bāzes maiņu IEA standartiem, komerciālo krājumu 
izmantošanas ierobežošana, „biļešu” metodes ierobežošana un lēmumu pieņemšanas sistēmas 
uzlabošana krīžu gadījumā ir pareizais ceļš, lai nodrošinātu, ka ES sistēma nākotnē spēs 
veiksmīgi risināt ar naftas piegādēm saistītās problēmas. Kopumā būtu jāstiprina dalībvalstu 
loma attiecībā uz kritiskām situācijām paredzēto naftas krājumu uzturēšanu un pārvaldīšanu.

Saistībā ar šo politisko alternatīvu referents vēlas šajā priekšlikumā veikt dažus grozījumus ar 
mērķi:

 palielināt vispārējo naftas tirgus, jo īpaši pieejamo naftas krājumu pārredzamību 
attiecībā uz to atrašanās vietu, daudzumu un īpašumtiesībām, ar nolūku veicināt 
kritisko situāciju novēršanas sistēmas drošību;
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 nodrošināt precīzu un savlaicīgu datu iesniegšanu un apstrādi par visiem kritiskām 
situācijām paredzētajiem krājumiem, īpaši nespecializētajiem krājumiem (6. un 
15. pants);

 izstrādāt dalībvalstīm skaidrus noteikumus attiecībā uz specializēto krājumu 
pārvaldības uzticēšanu ārpus savas valsts teritorijas (11. pants);

 noteikt tiesību akta izskatīšanai atbilstošus termiņus un darbības jomu (23. pants);

 dot iespēju Komisijai reāli pārbaudīt, vai šis tiesību akts tiek pareizi ieviests (19. un
22. pants);

 nodrošināt skaidru un ātru lēmumu pieņemšanas procesu, ļaujot ES veikt pasākumus, 
kas papildina IEA kritisko situāciju novēršanas darbības plānu, un nodrošinot 
atbilstošu un nepolitizētu un objektīvu lēmumu pieņemšanu ES enerģētiskās 
solidaritātes gaisotnē (21. pants);

 nodrošināt, ka katra krājumu uzturēšanas sistēma, piemēram, „biļešu” metode, ļauj 
sagatavot precīzus pārskatus par pieejamajiem krājumiem, un naftas piegāžu 
pārtraukuma gadījumā ir pilnīgi droša (8. un 11. pants).
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