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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind obligația statelor membre de 
a menține un nivel minimal de rezerve de petrol brut și/sau de produse petroliere
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0775),

– având în vedere articolul 100 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6–0511/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare (A6–0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Petrolul brut este și va rămâne 
pentru deceniile următoare una din cele 
mai importante surse de energie primară. 
În același timp, va fi o provocare din ce în 
ce mai mare pentru statele membre să 
asigure o aprovizionare constantă cu 
petrol brut la un preț rezonabil.
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Or. en

Justificare

Importanța prezentei propuneri de consolidare a securității aprovizionării cu energie în 
cazuri de urgență nu ar trebui subestimată. Chiar dacă atenția publicului și a canalelor 
media se concentrează, din diverse motive, mult mai mult pe alte surse de energie (nucleară, 
energie din surse regenerabile, gaz), petrolul rămâne cea mai importantă sursă de energie 
primară în UE.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Concluziile președinției Consiliului 
European din 9 octombrie 2008 
subliniază dorința Uniunii de a stabili 
mecanisme de solidaritate între statele 
membre în caz de disfuncționalități în 
aprovizionarea cu energie și sugerează 
instituirea tuturor instrumentelor 
necesare în acest sens. Un sistem eficient 
pentru menținerea stocurilor de petrol 
brut și/sau de produse petroliere, 
coordonat la nivel comunitar, este, de 
asemenea, o componentă importantă din 
procesul de aplicare a principiului 
solidarității energetice.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că prezenta propunere este unul dintre instrumentele Uniunii pentru a 
pune în practică solidaritatea în sectorul energetic. Recenta criză a gazului dintre Ucraina și 
Rusia a demonstrat cât de vulnerabile sunt unele state membre în caz de disfuncționalitate în 
aprovizionare și că doar un răspuns la aceste provocări din partea Uniunii Europene unite 
poate atenua efectele negative.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a reduce povara financiară a 
utilizatorilor finali, statele membre ar 
trebui să prevadă o cooperare mai strânsă 
între entitățile centrale de stocare, precum 
și înființarea unor entități regionale de 
stocare.

Or. en

Justificare

Menținerea unui nivel minim de rezerve de petrol brut și/sau de produse petroliere ar putea fi 
mai rentabilă dacă statele membre își intensifică cooperarea. Instalațiile comune de stocare 
pentru anumite regiuni ale UE (regiunea baltică, Cercul Atlantic, Marea Mediterană, Europa 
Centrală) ar putea fi o opțiune interesantă pentru economisirea banilor publici și reducerea 
eforturilor financiare ale utilizatorului final necesare pentru menținerea stocurilor petroliere.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În timp ce ar trebui să se acorde 
suficientă flexibilitate pentru ca statele 
membre să își aleagă cele mai potrivite 
acorduri de stocare în funcție de 
specificitățile lor geografice și 
organizatorice, ar trebui instituite toate 
mecanismele necesare pentru ca Comisia 
să primească mereu date corecte și sigure 
privind nivelurile stocurilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că propunerea are ca scop acordarea de flexibilitate statelor 
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membre, conform principiului subsidiarității, pentru ca acestea să aleagă cele mai potrivite 
mecanisme pentru stocurile de petrol, dar, în același timp, să asigure un sistem eficient și 
sigur în caz de disfuncționalitate neprevăzută în aprovizionare.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Rolul statelor membre în 
menținerea și gestionarea stocurilor 
obligatorii de petrol pentru situații de 
urgență ar trebui consolidat.

Or. en

Justificare

În prezent, doar câteva state membre dețin stocuri petroliere. Cu toate acestea, experiența în 
aceste state membre este pozitivă.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Aceste obiective impun totodată 
extinderea obligației de întocmire și de 
comunicare a situațiilor statistice și în 
cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice. Statele 
membre ar trebui să fie încurajate să 
comunice informații privind aceste stocuri 
în fiecare săptămână, dar ar trebui să le 
trimită cel puțin o dată pe lună. Costurile 
și beneficiile raportării săptămânale 
privind stocurile petroliere comerciale ar 
trebui să fie evaluate prin intermediul 
unui studiu de fezabilitate pregătit de 
către Comisie. Rezultatele acelei evaluări 
ar trebui luate în calcul la revizuirea 
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directivei.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că propunerea are ca scop acordarea de flexibilitate statelor 
membre, conform principiului subsidiarității, pentru ca acestea să aleagă cele mai potrivite 
mecanisme pentru stocurile de petrol, dar, în același timp, să asigure un sistem eficient și 
sigur în caz de disfuncționalitate neprevăzută în aprovizionare.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere absența unui nivel 
minim obligatoriu uniform la nivel 
comunitar al stocurilor specifice, precum și 
numărul de mecanisme noi instituite prin 
prezenta directivă, aplicarea acesteia 
trebuie să facă obiectul unei evaluări într-
un timp relativ scurt de la intrarea în 
vigoare.

(29) Având în vedere absența unui nivel 
minim obligatoriu uniform la nivel 
comunitar al stocurilor specifice și ținând 
seama de studiul actual privind costurile 
și beneficiile măsurilor pentru o mai mare 
transparență a pieței petroliere, în special 
prin prezentarea unui raport săptămânal 
privind stocurile petroliere comerciale, 
precum și numărul de mecanisme noi 
instituite prin prezenta directivă, aplicarea 
acesteia trebuie să facă obiectul unei 
evaluări într-un timp relativ scurt de la 
intrarea în vigoare.

Or. en

Justificare

Comisia tocmai a lansat un studiu de fezabilitate privind prezentarea unui raport săptămânal 
privind stocurile petroliere comerciale, raport care analizează impactul potențial al 
raportării săptămânale, precum și cele mai bune modalități.  Rezultatele acestui studiu de 
fezabilitate ar trebui luate în calcul la revizuire. Doar atunci ar trebui să se decidă dacă 
raportarea săptămânală devine obligatorie sau nu.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere absența unui nivel 
minim obligatoriu uniform la nivel 
comunitar al stocurilor specifice, precum și 
numărul de mecanisme noi instituite prin 
prezenta directivă, aplicarea acesteia 
trebuie să facă obiectul unei evaluări într-
un timp relativ scurt de la intrarea în 
vigoare.

(29) Având în vedere absența unui nivel 
minim obligatoriu uniform la nivel 
comunitar al stocurilor specifice, precum și 
numărul de mecanisme noi instituite prin 
prezenta directivă, aplicarea acesteia 
trebuie să facă obiectul unei evaluări în 
termen de cel târziu trei ani de la intrarea 
în vigoare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze o dată fixă pentru revizie, având în vedere că eficacitatea acesteia 
trebuie să fie evaluată rapid. Comisia propune o revizuire în termen de 3 ani. Totuși, dacă 
este posibil ca eficacitatea sa să fie evaluată mai devreme, acest lucru ar trebui făcut.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care printr-un acord aceste 
obligații se deleagă statului membru pe 
teritoriul căruia se află stocurile 
respective sau entității centrale de stocare 
instituite de acel stat membru, acest acord 
va cuprinde dispoziții care stabilesc: 
(a) responsabilitatea statului membru sau 
a entității centrale de stocare de a asigura 
mereu informații corecte privind nivelul 
stocurilor;
(b) calendarul pentru livrarea acestor 
stocuri de urgență achiziționate, 
constituite, întreținute sau gestionate pe 
teritoriul său către statul membru care a 
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delegat aceste sarcini;
(c) sancțiuni eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare, în cazul în care 
statul membru sau entitatea centrală de 
stocare nu îndeplinește condițiile 
specificate în acord.

Or. en

Justificare

În trecut au existat îndoieli în privința eficacității și siguranței aplicării acordurilor dintre 
statele membre în caz de disfuncționalitate gravă în aprovizionare. Legislația actuală are ca 
scop stabilirea unor norme clare pentru acorduri prin care un stat membru își deleagă 
obligația unui alt stat membru. În acest scop, orice acord trebuie să conțină dispoziții clare 
privind anumite responsabilități, ceea ce va asigura o aplicare eficace și sigură în cazul unei 
crize.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Stocurile specifice se compun exclusiv 
din următoarele categorii de produse, 
definite în anexa B punctul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. ******** al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ******** privind statisticile 
energetice: 

3. Stocurile specifice se compun exclusiv 
din următoarele categorii de produse, care 
trebuie să fie conform legislației 
comunitare, în special în privința 
normelor pentru carburanți și protecția 
mediului, definite în anexa B punctul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. ******** al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ******** privind statisticile 
energetice:

- gaze de rafinărie (nelichefiate), - gaze de rafinărie (nelichefiate),
- etan, - etan,

- GPL, - GPL,
- benzină auto, - benzină auto,

- benzină de aviație, - benzină de aviație,
- carburant turboreactor tip benzină (petrol 
turboreactor tip nafta sau JP4), 

- carburant turboreactor tip benzină (petrol 
turboreactor tip nafta sau JP4),
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- carburant turboreactor tip kerosen, - carburant turboreactor tip kerosen,
- petrol lampant, - petrol lampant,

- motorină/carburant diesel (păcură 
distilată), 

- motorină/carburant diesel (păcură 
distilată),

- păcură (cu conținut ridicat de sulf și cu 
conținut redus de sulf), 

- păcură (cu conținut ridicat de sulf și cu 
conținut redus de sulf),

- white spirit și benzine speciale, - white spirit și benzine speciale,
- lubrifianți, - lubrifianți,

- bitum, - bitum,
- parafine și - parafine și

- cocs de petrol. - cocs de petrol.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că stocurile dedicate pot acoperi doar produse care sunt în conformitate 
cu legislația UE. Importurile, care nu au fost încă procesate pentru a respecta normele UE 
pentru carburanți și legislația în domeniul mediului, nu pot fi utilizate în mod eficient în cazul 
unei crize, fără a pune în pericol funcționarea pieței comune și aplicarea acquis-ului 
comunitar.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice acord între statele membre și o 
entitate centrală de stocare conține 
dispoziții care stabilesc: 
(a) responsabilitatea statului membru sau 
a entității centrale de stocare de a asigura 
mereu informații corecte privind nivelul 
stocurilor;
(b) calendarul pentru livrarea acestor 
stocuri de urgență achizionate, 
constituite, întreținute sau gestionate pe 
teritoriul său către statul membru care a 
delegat aceste sarcini;

Adlib Express Watermark



PR\764263RO.doc 13/24 PE418.361v01-00

RO

(c) sancțiuni eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare, în cazul în care 
statul membru sau entitatea centrală de 
stocare nu îndeplinește condițiile 
specificate în acord.

Or. en

Justificare

În trecut au existat îndoieli în privința eficacității și siguranței aplicării acordurilor dintre 
statele membre în caz de disfuncționalitate gravă în aprovizionare. Legislația actuală are ca 
scop stabilirea unor norme clare pentru acorduri prin care un stat membru își deleagă 
obligația unui alt stat membru. În acest scop, orice acord trebuie să conțină dispoziții clare 
privind anumite responsabilități, ceea ce va asigura o aplicare eficace și sigură în cazul unei 
crize.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

Adlib Express Watermark



PE418.361v01-00 14/24 PR\764263RO.doc

RO

articolul 24 alineatul (2). articolul 24 alineatul (2). Aceste norme țin 
seama de rezultatele studiului de 
fezabilitate privind raportarea 
săptămânală, analizează impactul 
potențial și identifică cele mai bune 
modalități de raportare.

Or. en

Justificare

Raportarea săptămânală privind stocurile comerciale aliniază practica UE la standardele 
SUA și ale Japoniei și ar trebui să aibă ca rezultat o mai bună transparență a pieței, 
contribuind astfel la reducerea volatilității prețului la petrol. Cu toate acestea, raportarea 
săptămânală este o sarcină suplimentară pentru industrie. S-au exprimat anumite îndoieli cu 
privire la posibilitatea ca informațiile să fie mai puțin corecte, contribuind astfel la creșterea, 
și nu la reducerea volatilității prețului.  Un studiu de fezabilitate privind acest subiect tocmai 
a fost lansat. Înainte ca rezultatele să fie disponibile, statele membre ar trebui încurajate să 
încerce raportarea săptămânală, având totuși doar obligația de a prezenta un raport lunar 
cel puțin o dată pe lună.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, în cadrul 
desfășurării controalelor menționate la 
alineatul (1), persoanele responsabile cu 
menținerea și gestionarea stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice de pe 
teritoriile lor naționale colaborează cu 
angajații Comisiei sau cu persoanele 
mandatate de aceasta.

4. Statele membre se asigură că, în cadrul 
desfășurării controalelor menționate la 
alineatul (1), persoanele responsabile cu 
menținerea și gestionarea stocurilor de 
urgență și a stocurilor specifice de pe 
teritoriile lor naționale colaborează cu 
angajații sau agenții autorizați ai 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Având în vedere sensibilitatea informațiilor privind stocurile petroliere, ar trebui să fie foarte 
clar că angajații Comisiei trebuie să fie autorizați în mod special pentru efectuarea vizitelor 
de control.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia lucrează în strânsă cooperare 
cu alte organizații internaționale care au 
puterea de a lua o decizie privind 
eliberarea stocurilor și consolidează 
coordonarea multilaterală și bilaterală a 
acestor aspecte pe plan mondial. În 
situația existenței unei decizii 
internaționale efective de punere în 
circulație a stocurilor, statele membre 
implicate își pot utiliza stocurile de urgență 
și stocurile specifice în vederea îndeplinirii 
obligațiilor internaționale care decurg din 
respectiva decizie. În această situație, 
statele membre în cauză informează 
imediat Comisia, care poate convoca 
grupul de coordonare sau poate proceda la 
consultarea membrilor acestuia pe cale 
electronică în vederea evaluării efectelor 
acestei puneri în circulație a stocurilor.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că piața petrolului este globală, trebuie să se asigure faptul că 
Comisia încearcă să fie la curent cu orice discuție și decizie din organizațiile internaționale 
care se ocupă de stocurile petroliere. În plus, Comisia ar trebui să lucreze în mod eficient 
pentru o cooperare internațională pe aceste teme între membrii AIE, precum și țările terțe 
care nu sunt membre AIE, pentru a reacționa într-un mod coordonat la o disfuncționalitate
majoră în aprovizionarea cu petrol.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care intervin dificultăți în 
aprovizionarea Comunității sau a unui stat 

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

membru cu petrol brut sau cu produse 
petroliere, Comisia convoacă grupul de 
coordonare în cel mai scurt timp posibil, la 
solicitarea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă. Fiecare stat membru se 
asigură că poate fi reprezentat la o 
reuniune a grupului de coordonare în 
termen de 24 de ore după convocarea 
reuniunii. Grupul de coordonare 
examinează situația. Comisia stabilește 
dacă există sau nu o disfuncționalitate 
gravă în aprovizionare.

Or. en

Justificare

Este foarte important ca Uniunea Europeană să poată reacționa rapid în cazul unei 
disfuncționalități majore în aprovizionarea cu petrol și, de aceea, este foarte important ca 
toate statele membre să fie prezente la discuții, pentru a permite Comisiei să decidă dacă a 
avut loc o difuncționalitate majoră în aprovizionare și ce măsuri ar trebui luate.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Recenta criză a gazului dintre Ucraina și Rusia a demonstrat că statele membre sunt 
vulnerabile la grade diferite ale disfuncționalității în aprovizionare. Cu toate acestea, piața 
petrolului este globală și, astfel, orice răspuns corespunzător la o disfuncționalitate în 
aprovizionare trebuie dat la nivel UE sau AIE. Statele membre au subliniat recent, cu diverse 
ocazii, dorința lor de a consolida solidaritatea în probleme de energie, iar acest principiu 
trebuie să fie, de asemenea, argumentul-cheie pentru orice decizie de punere în circulație a 
stocurilor petroliere.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că punerea în circulație a stocurilor de urgență se bazează pe 
criterii obiective, care evaluează consecințele economice și sociale ale situației actuale, iar 
impactul unei puneri în circulație a stocului ar putea atenua orice dificultăți în aprovizionare. 
Având în vedere că declanșarea automată, bazată pe criterii fixe, nu permite flexibilitatea 
necesară pentru a reacționa la diverse tipuri de disfuncționalități în aprovizionare, trebuie să 
se evite luarea unei decizii politice în detrimentul argumentelor economice și sociale.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comisia propune o revizuire în termen de 3 ani. Totuși, dacă este posibil ca eficacitatea sa să 
fie evaluată mai devreme, acest lucru ar trebui făcut.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
procedează la o evaluare a implementării 
acesteia și examinează în special:

(a) dacă informațiile privind stocurile 
sunt corecte și transmise la timp;
(b) dacă nivelurile stocurilor petroliere 
comerciale vor fi raportate săptămânal 
sau lunar;
(c) oportunitatea impunerii tuturor statelor 
membre a unui nivel minim obligatoriu al 
stocurilor specifice pe o perioadă mai 
mare de timp.
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Or. en

Justificare

Revizuirea trebuie să ia în considerare cea mai potrivită capacitate a stocurilor (90 sau 120 
de zile), precum și rezultatele studiului de fezabilitate privind prezentarea unui raport 
săptămânal privind stocurile petroliere comerciale, care tocmai a fost lansat de Comisie. În 
plus, trebuie să evalueze dacă problemele de raportare, care au fost principala cauză pentru 
care Comisia a propus o nouă legislație, au fost rezolvate în mod eficient.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

Petrolul reprezintă principala resursă energetică a Uniunii Europene. Economia depide de 
aprovizionarea continuă și viabilă cu petrol la un preț abordabil. Având în vedere dependența 
în creștere de importuri, siguranța aprovizionării reprezintă un aspect de o importanță capitală.

Comisia estimează că cererea de petrol va continua să crească în UE – deși doar cu 0,25% 
anual – până în 2030. Petrolul va rămâne principala sursă de energie primară în Uniunea 
Europeană în 2030, reprezentând aproximativ 35% din consumul brut de energie. 
Administrația Informațiilor din Energie din SUA estimează că, în 2030, cererea la nivel 
mondial va fi cu peste o treime mai mare decât în 2006. Dat fiind faptul că capacitățile de 
aprovizionare și rafinare nu pot ține pasul, în prezent, cu creșterea cererii, situația pieței va 
rămâne una tensionată.

Acești factori trebuie avuți în vedere în elaborarea unei politici europene coerente și realiste în 
domeniul energiei. O parte a acestei politici trebuie să se refere la capacitatea UE de a 
reacționa la orice posibile crize subite de aprovizionare. Stocurile reprezintă un mijloc de 
amortizare important în cazul unor întreruperi neprevăzute în aprovizionarea cu petrol. În 
situații extreme, un stat ar putea fi nevoit să utilizeze la maximum stocurile disponibile pentru 
a evita o lipsă fizică completă a produselor petroliere, care ar putea determina închiderea 
parțială sau totală a sectoarelor economiei și ar putea compromite capacitățile sale militare. În 
acest sens, menținerea unor stocuri reprezintă o chestiune esențială de securitate națională și 
de interes economic fundamental pentru întreaga UE.

UE a pus în aplicare, deja la sfârșitul anilor '60 și începutul anilor '70, un cadru juridic pentru 
a face față crizelor pe termen scurt și lung în aprovizionarea cu petrol:

- Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligația statelor 
membre de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere1;

- Decizia 68/416/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind încheierea și 
punerea în aplicare a acordurilor individuale dintre guverne cu privire la obligația 
statelor membre de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere2;

- Directiva 73/238/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 privind măsuri pentru atenuarea 
efectelor provocate de dificultățile în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere3.

Directiva propusă vizează înlocuirea celor trei acte legislative menționate mai sus.

2. Analiza problemelor

                                               
1 JO L 217, 8.8.2006, p. 8
2 JO L 308, 23.12.1968, p. 19.
3 JO L 228, 16.8.1973, p. 1.
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În ultimii ani, riscul unor disfuncționalități în aprovizionarea cu petrol s-a accentuat din 
diverse motive, cum ar fi cererea mondială în creștere, capacitatea de producție aproximativ 
egală cu cererea, concentrarea resurselor petroliere în doar câteva țări (deseori instabile din 
punct de vedere politic), în special în Orientul Mijlociu, precum și proliferarea conflictelor 
geopolitice care includ aspecte legate de energie. Aceste tendințe globale actuale, cuplate cu 
diminuarea resurselor petroliere interne al UE, sporesc importanța îmbunătățirii sistemului de 
menținere a stocurilor europene de petrol. Analiza actualului sistem relevă anumite slăbiciuni 
care ar putea să împiedice funcționarea adecvată a acestuia în cazul unor disfuncționalități în 
aprovizionare:

a. Diverse forme de proprietate a stocurilor
În prezent, statele membre sunt libere să își stabilească propriile metode de gestionare a 
stocurilor. Această libertate reflectă diferențele naționale în materie de caracteristici 
geografice, infrastructură, zona de acoperire a rafinăriilor și situația aprovizionării. Stocurile 
de petrol pot fi deținute de companii și/sau stat și/sau agenții. Conform unui studiu al 
Comisiei, 62% din stocurile UE sunt deținute de companii, 35% de agenții, iar 3% de stat.

Numeroase stocuri sunt deținute de sectorul privat în numele statului. Totuși, stocurile de 
petrol deținute de companii ar putea fi utilizate în scop speculativ. În momentul în care 
prețurile reale scad, aceasta descurajează menținerea de stocuri în scopuri speculative, 
deoarece o tendință de scădere a prețurilor implică scăderea profiturilor rezultate din 
menținerea stocurilor. Raportorul consideră că anumite restricții sau norme de reglementare 
mai bune pentru stocurile de urgență deținute de sectorul privat ar putea îmbunătăți situația.

Sistemul comunitar permite, de asemenea, ca un stat membru să mențină stocuri pe teritoriul 
altui stat membru, cu condiția existenței unui acord guvernamental bilateral. De exemplu, în 
2007, Danemarca, Irlanda și Suedia mențineau o parte a stocurilor lor în Regatul Unit în 
temeiul unor acorduri bilaterale. Se estimează, de asemenea, că aproximativ 11% din stocurile 
pentru situații de urgență sunt menținute prin acorduri „tichet”, prin care stocurile sunt 
deținute și depozitate fizic pe teritoriul altui stat. Aceste „tichete” permit titularului să 
achiziționeze stocuri în situații de urgență la prețul stabilit anterior în acord. Acest sistem de 
„ticketing” poate constitui o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a se 
conforma obligației de menținere a unor stocuri, deși sistemul trebuie să permită o raportare 
detaliată a stocurilor de petrol și un răspuns fiabil în cazul unor disfuncționalități în 
aprovizionare. 

Există anumite îndoieli legate de capacitatea tuturor sistemelor naționale de a garanta că 
stocurile menținute pentru situații de urgență sunt pe deplin disponibile și pot fi mobilizate în 
mod eficient în aceste situații. 

b. Riscul de parazitism

Menținerea stocurilor înseamnă costuri bănești, dar și investiții în infrastructura aferentă și 
întreținerea instalațiilor. De exemplu, se estimează că rezervele strategice de petrol ale SUA 
păstrate în caverne de sare necesită costuri de investiții în infrastructură de ordinul a 6 USD 
pe baril1. Utilizarea stocurilor de petrol poate aduce beneficii tuturor țărilor consumatoare de 

                                               
1 „Cum răspund stocurile petroliere de urgență la provocarea generală a petrolului”, prof. Paul Stevens.
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petrol, din moment ce piața petrolului este una globală.

Având în vedere faptul că beneficiile sunt colective, dar costurile revin țării care deține 
stocurile de petrol, există riscul de parazitism: statele membre care dispun de sisteme care se 
dovedesc mai puțin viabile pot conta pe țările care beneficiază de acorduri solide. Totuși, 
această situație compromite gradul de pregătire pentru situații de urgență al întregii Uniuni 
Europene.

Pentru a garanta funcționarea sistemului comunitar de stocuri de petrol în cazul unor 
disfuncționalități în aprovizionare, raportorul consideră că este esențial ca Comisia să dețină 
competențe pentru a verifica punerea în aplicare adecvată a acestuia și pentru a obliga statele 
membre să se conformeze legislației UE în acest domeniu.

Compatibilitatea cu metodologia AIE

Agenția Internațională a Energiei (AIE), creată în 1974, utilizează un sistem paralel. Deși, în 
general, pot fi folosite aceleași stocuri pentru a se conforma obligațiilor de menținere a 
stocurilor ale AIE și ale UE, diferențele legate de metodologia de calcul și raportare reprezintă 
o sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre care sunt, de asemenea, membre 
ale AIE.

D. Clarificarea procedurilor pentru situațiile de urgență

UE nu dispune de proceduri de intervenție coordonate, ceea ce face ca luarea imediată a unor 
decizii și acțiunile efective, care sunt cruciale în momente de criză, să fie foarte greu de pus în 
practică. UE nu dispune de norme clare de utilizare a stocurilor și nu există nici un proces 
decizional clar la nivel comunitar în acest domeniu. În fapt, decizia rămâne la latitudinea 
guvernelor naționale, iar în situații de urgență rolul Comisiei este doar unul consultativ.

Deși un set bine determinat de criterii pentru utilizarea stocurilor de petrol în situații de 
urgență ar însemna transparență și ar asigura o reacție promptă, un astfel de sistem ar putea 
duce lipsă de flexibilitate a reacției adecvate în cazul unor limitări de natură diferită ale 
aprovizionării. Ar putea fi mai adecvată o decizie ad-hoc adaptată la contextul respectiv și 
luată de un organism independent. Totuși, cadrul juridic trebuie să ofere un mecanism eficient 
de luare a deciziilor în cazul utilizării stocurilor de petrol. În acest context, rolul și procedurile 
UE în raport cu AIE trebuie să fie clarificate în legislația actuală.

E. Asigurarea transparenței pieței petrolului

Există preocupări serioase legate de fiabilitatea datelor și frecvența raportărilor. Sunt necesare 
date exacte și la momentul oportun pentru a crește transparența pieței. Consumatorii trebuie să 
fie convinși că prețul pe care îl plătesc la pompă este cel corect. Datele inexacte ar putea duce 
la decizii eronate și ar putea crește volatilitatea prețurilor. Comisia reclamă raportările 
neregulate și decalate ale statelor membre. În același timp, există îndoieli serioase legate de 
numărul real al stocurilor „raportate” ca fiind disponibile pentru utilizare în situații de urgență 
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și al celor necesare în scopuri operaționale în cadrul sistemului și, prin urmare, indisponibile 
pentru consum.

Comisia propune ca statele membre să transmită raportări săptămânale, în loc de raportări 
lunare. Aceasta ar asigura alinierea sistemului UE la cel utilizat în SUA. Totuși, companiile 
petroliere, precum și unele state membre se tem de impunerea unei sarcini administrative 
suplimentare și susțin că raportarea săptămânală a stocurilor de petrol va duce la creșterea 
nesiguranței piețelor, din moment ce rapoartele săptămânale sunt și mai puțin exacte. 
Experiența SUA arată că datele săptămânale sunt deseori corectate retroactiv în momentul în 
care sunt disponibile datele lunare. Calitatea datelor ar trebui să primeze în fața cantității.

3. Opțiuni politice pentru îmbunătățirea sistemului

La solicitarea Comisiei, s-a întreprins o analiză a impactului opțiunilor politice, verificându-se 
sistematic efectele asupra gradului de pregătire pentru situații de urgență, adică capacitatea 
UE de a face față eventualelor disfuncționalități în aprovizionarea cu petrol, precum și 
costurile administrative și financiare ale statelor membre, ale industriei și ale Comisiei.

Cele patru opțiuni politice evaluate au fost următoarele:

 Opțiunea de politică 0: menținerea status quo-ului, ceea ce nu ar atrage după sine 
niciun cost financiar sau administrativ suplimentar, dar care nu poate garanta un grad 
de pregătire real pentru situații de urgență la nivelul întregii UE;

 Opțiunea de politică 1: înăsprirea controlului și a mecanismelor de coordonare din 
cadrul sistemului existent;

 Opțiunea de politică 2: crearea unui sistem comunitar centralizat în care proprietatea 
stocurilor pentru situații de urgență să revină în mod obligatoriu statului/autorităților 
publice;

 Opțiunea de politică 3: constituirea unor stocuri specifice pentru situații de urgență, 
ceea ce ar presupune obligativitatea ca statele membre să dețină parțial stocurile 
pentru situații de urgență sub forma de proprietate a statului sau a unei agenții – în 
cadrul unei versiuni revizuite a sistemului actual.

Opțiunea politică 3 este preferată de Comisie; totuși, deocamdată nu este acceptabil, din punct 
de vedere politic, ca statele membre să fie obligate să constituie stocuri specifice. Prin urmare, 
propunerea Comisiei ia această opțiune drept punct de plecare, însă, pentru moment, lasă 
constituirea de stocuri specifice la latitudinea statelor membre.

Se prevede totodată o clauză de revizuire care va permite Comisiei să stabilească, după un 
anumit timp, dacă statele membre care nu constituie stocuri specifice aplică alte soluții 
alternative eficiente.

4. Sugestiile raportorului pentru îmbunătățiri

Raportorul susține opțiunea politică 3. Constituirea unor stocuri specifice pentru perioade de 
timp mai îndelungate, precum și schimbarea bazei de calcul a standardelor AIE, restricțiile 
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legate de utilizarea stocurilor comerciale, limitarea „ticketing”-ului și îmbunătățirea 
sistemului decizional în cazul unor crize reprezintă modul corect de a se asigura că sistemul 
comunitar poate face față viitoarelor provocări legate de aprovizionarea cu petrol. În general, 
rolul statelor membre în menținerea și gestionarea stocurilor de petrol pentru situații de 
urgență ar trebui consolidat.

În spiritul acestei opțiuni politice, raportorul dorește să introducă o serie de amendamente la 
propunere, care vizează:

 îmbunătățirea transparenței pieței petrolului, în general, și, în special, a aspectelor 
referitoare la localizare, cantitate și proprietarii stocurilor de petrol disponibile, pentru 
a stimula fiabilitatea sistemului dedicat situațiilor de urgență;

 asigurarea furnizării și procesării unor date exacte și la momentul oportun referitoare 
la toate stocurile constituite pentru situațiile de urgență, în special stocurile specifice 
(articolul 6, articolul 15);

 stabilirea unor norme clare pentru statele membre în ceea ce privește gestionarea 
stocurilor lor specifice aflate pe teritoriul altui stat membru (articolul 11);

 stabilirea unui calendar și a unui domeniu de aplicare adecvat pentru revizuirea 
legislației în domeniu (articolul 23);

 să permită Comisiei să verifice efectiv punerea în aplicare adecvată a acestei legislații 
(articolul 19; articolul 22); 

 crearea unui proces decizional clar și rapid care să permită UE să ia măsuri care să 
vină în completarea politicilor AIE pentru situații de urgență și care să asigure luarea 
unor decizii neinfluențate politic și lipsite de prejudecăți, în spiritul solidarității UE în 
domeniul energiei (articolul 21);

 să se asigure că orice sistem de conservare a stocurilor, cum ar fi sistemul de 
„ticketing”, permite raportarea exactă a stocurilor disponibile și este extrem de fiabil 
în cazul unor disfuncționalități în aprovizionarea cu energie (articolul 8, articolul 11).

Adlib Express Watermark


	764263ro.doc

