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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih 
zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0775),

– ob upoštevanju člena 100 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0511/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Surova nafta ostaja eno 
najpomembnejših primarnih virov 
energije in tako bo še prihodnja desetletja. 
Istočasno pa bo za države članice postalo 
vse težje zagotoviti stalno zalogo surove 
nafte po razumni ceni.

Or. en
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Obrazložitev

N gre podcenjevati pomena tega predloga za povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo v 
nujnih primerih. Kljub temu, da mediji iz različnih razlogov namenjajo veliko več pozornosti 
drugim virom energije (jedrski, obnovljivim virom energije, plinu), ostaja nafta 
najpomembnejši primarni vir energije v EU.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Sklepi predsedstva Evropskega sveta 
9. oktobra 2008 poudarjajo željo Unije po 
vzpostavitvi mehanizmov za solidarnost 
med državami članicami v primeru motenj 
pri oskrbi z energijo in predlaga 
vzpostavitev vseh instrumentov, ki so za to 
potrebni. Na ravni Unije usklajen 
učinkovit sistem za vzdrževanje zalog 
surove nafte in/ali naftnih derivatov je 
prav tako pomemben dejavnik pri 
prenašanju načela energetske solidarnosti 
v prakso.

Or. en

Obrazložitev

Moralo bi biti jasno, da je ta predlog del instrumenta Unije za prenos energetske solidarnosti 
v prakso. Nedavna plinska kriza med Ukrajino in Rusijo je pokazalo, kako ranljive so 
nekatere države članice v primeru motenj pri oskrbi in da le enoten odziv EU na te težave 
lahko ublažo negativne učinke.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi olajšale finančno breme za 
končne uporabnike, bi države članice 
morale poskrbeti za tesno sodelovanje 



PR\764263SL.doc 7/23 PE418.361v01-00

SL

med osrednjimi organi za vzdrževanje 
zalog ter za vzpostavitev regionalnih 
organov za vzdrževanje zalog.

Or. en

Obrazložitev

Morda bo vzdrževanje minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov stroškovno 
učinkovitejše, če države članice povečajo sodelovanje. Skupni organi za vzdrževanje zalog za 
nekatere regije EU (Baltik, Atlantik, Sredozemlje, osrednja Evropa) so lahko zanimiva 
možnost za varčevanje z javnim denarjem in za zmanjšanje bremena za vzdrževanje naftnih 
zalog, ki ga nosijo končni uporabniki.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Državam članicam bi morala biti 
omogočena zadostna fleksibilnost pri 
izbiri ureditve vzdrževanja zalog, ki je 
najprimernejša za njihove geografske in 
organizacijske značilnosti, vendar bi bilo 
treba vseeno vzpostaviti vse potrebne 
mehanizme, da se omogoči, da ima 
Komisija vedno dostop do natančnih in 
zanesljivih podatkov o količini zalog.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je namen predloga v skladu z načelom subsidiarnosti državam 
članicam omogočiti fleksibilnost, da izberejo najprimernejše mehanizme za vzdrževanje zalog 
nafte, vendar pri tem istočasno zagotoviti sistem, ki je učinkovit in zanesljiv v primeru motenj 
v oskrbi, kakršnih še nismo izkusili.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Treba bi bilo povečati vlogo držav 
članic pri vzdrževanju obveznih zalog 
nafte in upravljanju z njimi v nujnih 
primerih.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ima le nekaj držav članic zaloge nafte, vendar so izkušnje s temi državami zelo 
pozitivne.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Isti cilji tudi narekujejo, da se 
sestavljanje in sporočanje statističnih 
podatkov razširi tudi na druge zaloge, ne le 
na varnostne in posebne zaloge, in da se 
določi, da se ti podatki predložijo 
tedensko.

(21) Isti cilji tudi narekujejo, da se 
sestavljanje in sporočanje statističnih 
podatkov razširi tudi na druge zaloge, ne le 
na varnostne in posebne zaloge. Države 
članice bi bilo treba spodbujati, da 
podatke o zalogah predložijo tedensko, 
obvezno pa bi jih morale posredovati 
najmanj enkrat mesečno. Stroške in 
prednosti tedenskega poročanja o 
komercialnih zalogah nafte bi bilo treba 
oceniti v študiji izvedljivosti, ki jo pripravi 
Komisija. Rezultate te ocene bi bilo treba 
upoštevati pri reviziji direktive.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je namen predloga v skladu z načelom subsidiarnosti državam 
članicam omogočiti fleksibilnost, da izberejo najprimernejše mehanizme za vzdrževanje zalog 
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nafte, vendar pri tem istočasno zagotoviti sistem, ki je učinkovit in zanesljiv v primeru motenj 
v oskrbi, kakršnih še nismo izkusili.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ker za posebne zaloge ni enotnega 
obveznega minimalnega obsega na ravni 
Skupnosti in glede na število novih 
mehanizmov, ki jih prinaša ta direktiva, bi 
morala biti uporaba te direktive predmet 
ocene relativno hitro po začetku njene 
veljavnosti.

(29) Ker za posebne zaloge ni enotnega 
obveznega minimalnega obsega na ravni 
Skupnosti in ob upoštevanju študije, ki je 
v izdelavi, o stroških in koristih ukrepov 
za povečanje transparentnosti naftnega 
trga, zlasti s tedenskim poročanjem o 
komercialnih zalogah nafte, in glede na 
število novih mehanizmov, ki jih prinaša ta 
direktiva, bi morala biti uporaba te 
direktive predmet ocene relativno hitro po 
začetku njene veljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je ravno začela študijo izvedljivosti o tedenskem poročanju o komercialnih zalogah 
nafte, ki preučuje morebitne učinke tedenskega poročanja in o zaželenem načinu. Rezultate te 
študije izvedljivosti bi bilo treba upoštevati pri reviziji. Le tedaj bi bilo treba odločiti, ali naj 
tedensko poročanje postane obvezno ali ne.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ker za posebne zaloge ni enotnega 
obveznega minimalnega obsega na ravni 
Skupnosti in glede na število novih 
mehanizmov, ki jih prinaša ta direktiva, bi 
morala biti uporaba te direktive predmet 
ocene relativno hitro po začetku njene 
veljavnosti.

(29) Ker za posebne zaloge ni enotnega 
obveznega minimalnega obsega na ravni 
Skupnosti in glede na število novih 
mehanizmov, ki jih prinaša ta direktiva, bi 
morala biti uporaba te direktive predmet 
ocene najpozneje v treh letih po začetku 
njene veljavnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti točen datum za revizijo, saj je treba učinkovitost oceniti hitro. Komisija 
predlaga revizijjo v roku treh let, vendar če je mogoče njeno učinkovitost oceniti prej, bi bilo 
treba to storiti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru, da se s sporazumom naložijo 
obveznosti državam članicam, na ozemlju 
katerih se nahajajo te zaloge, ali 
osrednjemu organu za vzdrževanje zalog, 
ki ga ustanovi ta država članica, vsebuje 
sporazum določbe, ki opredeljujejo: 
(a) odgovornosti države članice ali 
osrednjega organa za vzdrževanje zalog za 
zagotavljanje točnih podatkov o ravni 
zalog v vsakem trenutku;
(b) časovni okvir za posredovanje 
varnostnih zalog, ki so pridobljene, 
vzpostavljene, vzdrževane ali upravljane 
na njenem ozemlju državi članici, ki je 
zaupala te naloge;
(c) učinkovite, sorazmerne in odvračalne 
kazni v primeru, da država članica ali 
osrednji organ za vzdrževanje zalog ne 
izpolnjujeta pogojev iz sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti so se pojavili dvomi o učinkovitosti in zanesljivosti izvedbenih sporazumov med 
državami članicami za primer hudih motenj v oskrbi. Cilj veljavne zakonodaje je določitev 
jasnih pravil za ureditev tega, pri čemer ena država članica zaupa svojo obveznost drugi 
držav članici. Zato mora vsek sporazum vsebovati jasne določbe o nekaterih odgovornostih, 
ki bodo zagotovile učinkovito in zanesljivo izvrševanje v primeru krize.



PR\764263SL.doc 11/23 PE418.361v01-00

SL

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posebne zaloge se nanašajo izključno na 
kategorije naslednjih derivatov, kot so 
opredeljeni v točki 4 Priloge B k Uredbi št. 
****** Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne ****** o statistiki energetike: 

3. Posebne zaloge se nanašajo izključno na 
kategorije naslednjih derivatov, ki morajo 
biti v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
zlasti v zvezi s standardi goriva in 
varstvom okolja, kot so opredeljeni v točki 
4 Priloge B k Uredbi št. ****** 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
****** o statistiki energetike:

- plin iz rafinerije (neutekočinjeni), - plin iz rafinerije (neutekočinjeni),
- etan, - etan,

- UNP, - UNP,
- motorni bencin, - motorni bencin,

- letalski bencin, - letalski bencin,
- bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko 
reaktivno gorivo ali JP4), 

- bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko 
reaktivno gorivo ali JP4),

- reaktivno letalsko gorivo, - reaktivno letalsko gorivo,

- drugi kerozini, - drugi kerozini,
- plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano 
pogonsko gorivo), 

- plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano 
pogonsko gorivo),

- kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo 
žvepla), 

- kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo 
žvepla),

- beli špirit in posebni bencini, - beli špirit in posebni bencini,

- maziva, - maziva,
- bitumen, - bitumen,

- parafinski voski in - parafinski voski in
- naftni koks. - naftni koks.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da se lahko posebne zaloge nanašajo le na proizvode, ki so v skladu z 
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zakonodajo EU. Uvoženih izdelkov, ki še niso bili obdelani tako, da ustrezajo standardom 
goriva EU in zakonodajo varstva okolja, ni mogoče učinkovito uporabiti v primeru krize, ne 
da bi to ogrozilo delovanje skupnega trga in izvrševanje pravnega reda Skupnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak sporazum med državami članicami 
in osrednjim organom za vzdrževanje 
zalog vsebuje določbe, ki opredeljujejo: 
(a) odgovornosti države članice ali 
osrednjega organa za vzdrževanje zalog za 
zagotavljanje točnih podatkov o ravni 
zalog v vsakem trenutku;
(b) časovni okvir za posredovanje 
varnostnih zalog, ki so pridobljene, 
vzpostavljene, vzdrževane ali upravljane 
na njenem ozemlju državi članici, ki je 
zaupala te naloge;
(c) učinkovite, sorazmerne in odvračalne 
kazni v primeru, da država članica ali 
osrednji organ za vzdrževanje zalog ne 
izpolnjujeta pogojev iz sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti so se pojavili dvomi o učinkovitosti in zanesljivosti izvedbenih sporazumov med 
državami članicami za primer hudih motenj v oskrbi. Cilj veljavne zakonodaje je določitev 
jasnih pravil za ureditev tega, pri čemer ena država članica zaupa svojo obveznost drugi 
držav članici. Zato mora vsek sporazum vsebovati jasne določbe o nekaterih odgovornostih, 
ki bodo zagotovile učinkovito in zanesljivo izvrševanje v primeru krize.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji posredujejo 
tedensko statistično poročilo o količini 
komercialnih zalog na svojem nacionalnem
ozemlju. Pri tem pazijo na zaščito 
občutljivega značaja podatkov in ne 
omenjajo imen lastnikov zadevnih zalog.

1. Spodbujajo se države članice, da
Komisiji posredujejo tedensko statistično 
poročilo o količini komercialnih zalog na 
svojem nacionalnem ozemlju. Države 
članice Komisiji posredujejo vsaj mesečno 
statistično poročilo o količini 
komercialnih zalog na svojem 
nacionalnem ozemlju. Pri tem pazijo na 
zaščito občutljivega značaja podatkov in ne 
omenjajo imen lastnikov zadevnih zalog.

2. Komisija objavi tedensko statistično 
poročilo o komercialnih zalogah v 
Skupnosti na podlagi poročil, ki so jih 
posredovale države članice, pri čemer 
uporabi skupne ravni.

2. Komisija objavi tedensko statistično 
poročilo o komercialnih zalogah v 
Skupnosti na podlagi tedenskih ali 
mesečnih poročil, ki so jih posredovale 
države članice, pri čemer uporabi skupne 
ravni.

3. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 24(2) sprejme 
podrobno ureditev uporabe odstavkov 1 in 
2.

3. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 24(2) sprejme 
podrobno ureditev uporabe odstavkov 1 in 
2. Ta ureditev upošteva rezultat študije 
izvedljivosti o tedenskem poročanju in 
morebitne učinke ter opredeljuje zaželen 
način poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Tedensko poročanje o komercialnih zalogah usklajuje prakso EU s standardi ZDA in 
Japonske ter naj bi povečalo preglednost trga, zato prispeva k zmanjševanju spremenljivosti 
cene nafte. Vendar dodatno obremenjuje panogo. Pojavili so se dvomi o tem, ali ne bodo 
podatki manj točni, kar bi povečalo, ne pa zmanjšalo spremenljivost cen nafte. Ravnokar je 
bila začeta študija o tem vprašanju. Preden bodo na voljo rezultati, bi bilo treba spodbujati 
države članice, da preizkusijo tedensko poročanje, vendar bi morale imeti obveznost le za 
mesečno poročanje.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice skrbijo, da med 
izvajanjem nadzornih ukrepov iz odstavka 
1 osebe, odgovorne za vzdrževanje in 
upravljanje varnostnih in posebnih zalog na 
njihovem ozemlju, sodelujejo z osebami, ki 
jih zaposlijo ali pooblastijo službe
Komisije.

4. Države članice skrbijo, da med 
izvajanjem nadzornih ukrepov iz odstavka 
1 osebe, odgovorne za vzdrževanje in 
upravljanje varnostnih in posebnih zalog na 
njihovem ozemlju, sodelujejo s 
pooblaščenimi uslužbenci ali predstavniki 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Glede na občutljivost informacij o varnostnih zalogah nafte, mora biti povsem jasno, da 
morajo biti uslužbenci Komisije posebej pooblaščeni za izvedbo kontrolnih pregledov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar obstaja dejanska mednarodna 
odločitev o dajanju zalog v promet, lahko 
vsaka zadevna država članica uporablja 
svoje varnostne in posebne zaloge, da 
izpolni mednarodne obveznosti te 
odločitve. V tem primeru država članica 
takoj obvesti Komisijo, ki lahko skliče 
koordinacijsko skupino ali se po 
elektronski poti posvetuje z njenimi člani, 
da oceni učinke dajanja v promet.

3. Komisija tesno sodeluje z drugimi 
mednarodnimi organizacijami, ki imajo 
pristojnost, da sprejmejo odločitev o 
sprostitvi zalog, in okrepi večstransko in 
dvostransko usklajevanje o teh zadevah po 
vsem svetu. Kadar obstaja dejanska 
mednarodna odločitev o dajanju zalog v 
promet, lahko vsaka zadevna država 
članica uporablja svoje varnostne in 
posebne zaloge, da izpolni mednarodne 
obveznosti te odločitve. V tem primeru 
država članica takoj obvesti Komisijo, ki 
lahko skliče koordinacijsko skupino ali se 
po elektronski poti posvetuje z njenimi 
člani, da oceni učinke dajanja v promet.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na to, da je naftni trg globalen, je treba zagotoviti, da je Komisija seznanjena z vsako 
razpravo in odločitvijo v mednarodnih organizacijah, ki sta v zvezi z zalogami nafte. Komisija 
bi si tudi morala učinkovito prizadevati za mednarodno sodelovanje v teh zadevah, tako med 
članicami Mednarodne agencije za energijo kot tudi med tretjimi državami, ki niso njene 
članice, za zagotovitev usklajenega odziva na vsako večjo motnjo v oskrbi.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 
pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Koordinacijska skupina preuči položaj. 
Komisija ugotovi, ali obstaja velika motnja 
pri oskrbi.

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 
pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Vsaka država članica zagotovi, da ima 
lahko predstavnika na sestanku 
koordinacijske skupine v roku 24 ur od 
sklica sestanka. Koordinacijska skupina 
preuči položaj. Komisija ugotovi, ali 
obstaja velika motnja pri oskrbi.

Or. en

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da se lahko Evropska unija hitro odzove na veliko motnjo v oskrbi, in torej 
da so vse države članice prisotne pri razpravi, da se Komisiji omogoči, da ugotovi, ali je 
prišlo do velike motnje v oskrbi in katere ukrepe bi bilo treba sprejeti.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 
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pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Koordinacijska skupina preuči položaj. 
Komisija ugotovi, ali obstaja velika motnja 
pri oskrbi.

pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Koordinacijska skupina preuči položaj na 
podlagi zaveze k načelu solidarnosti med 
državami članicami. Komisija ugotovi, ali 
obstaja velika motnja pri oskrbi.

Or. en

Obrazložitev

Nedavna plinska kriza med Ukrajino in Rusijo je pokazala, da so države članice različno 
izpostavljene motnjam v oskrbi. Vendar je trg nafte globalen, zato morajo biti vsi ustrezni 
ukrepi v primeru motnje z oskrbo sprejeti na ravni EU ali Mednarodne agencije za energijo. 
Države članice so nedavno ob različnih priložnostih poudarile, da si želijo okrepiti 
solidarnost v energetskih zadevah, to načelo pa mora biti tudi ključni nagib pri vsaki odločitvi 
o sprostitvi zalog nafte.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 
pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Koordinacijska skupina preuči položaj. 
Komisija ugotovi, ali obstaja velika motnja 
pri oskrbi.

4. Če pride do težav z oskrbo Skupnosti ali 
države članice s surovo nafto in naftnimi 
derivati, Komisija v najkrajšem možnem 
času na zahtevo države članice ali na lastno 
pobudo skliče koordinacijsko skupino. 
Koordinacijska skupina preuči položaj. 
Komisija na podlagi objektivne ocene 
gospodarskih in družbenih vplivov 
situacije ugotovi, ali obstaja velika motnja 
pri oskrbi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da sprostitev varnostnih zalog temelji na objektivnih merilih, ki pretehtajo 
gospodarske in družbene posledice situacije in vpliv, ki bi ga sprostitev zalog lahko imela na 
ublažitev težav pri oskrbi. Samodejna sprožitev, ki bi temeljila na fiksnih merilih, sicer ne 
omogoča fleksibilnosti, ki je potrebna za reakcijo na različne vrste motenj pri oskrbi, vendar 
je treba tudi preprečiti, da bi se odločitev politizirala v nasprotju z gospodarskimi in 
družbenimi razlogi.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive bo Komisija ocenila njeno 
uporabo in predvsem preučila, ali je 
primerno vsem državam članicam 
predpisati obvezne minimalne posebne 
zaloge.

Najkasneje v treh letih po začetku 
veljavnosti te direktive bo Komisija ocenila 
njeno uporabo in predvsem preučila, ali je 
primerno vsem državam članicam 
predpisati obvezne minimalne posebne 
zaloge.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga revizijjo v roku treh let, vendar če je mogoče njeno učinkovitost oceniti 
prej, bi bilo treba to storiti.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive bo Komisija ocenila njeno 
uporabo in predvsem preučila, ali je 
primerno vsem državam članicam 
predpisati obvezne minimalne posebne 
zaloge.

V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive bo Komisija ocenila njeno 
uporabo in predvsem preučila:

(a) ali so podatki o zalogah točni in 
posredovani pravočasno;
(b) ali je treba o ravni komercialnih zalog 
nafte poročati tedensko ali mesečno;
(c) ali je primerno vsem državam članicam 
predpisati obvezne minimalne posebne 
zaloge za daljše časovno obdobje.

Or. en
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Obrazložitev

Revizija mora upoštevati najprimernejši obseg zalog (za 90 ali 120 dni), pa tudi rezultate
ocene izvedljivosti o tedenskem poročanju o komercialnih zalogah nafte, ki jo je Komisija 
ravno sprožila. Nadalje mora oceniti, ali so težave s poročanjem, ki so bile glavni razlog za 
to, da je Komsija predlagala novo zakonodajo, učinkovito odpravljene.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Nafta je glavni energetski vir Evropske unije. Gospodarstvo je zelo odvisno od neprekinjene 
in zanesljive oskrbe po dostopni ceni. Glede na veliko in rastočo odvisnost od uvoza je 
zanesljivost oskrbe izredno pomembna.

Komisija domneva, da se bo povpraševanje po nafti v EU še naprej povečevalo, čeprav le za 
0,25 % letno, vse do leta 2030. Nafta bo ostala glavni vir primarne energije v EU v letu 2030, 
njen delež v bruto energtski porabi pa bo približno 35 %. Uprava za energetsko informiranje 
ZDA ocenjuje, da bo svetovno povpraševanje leta 2030 več kot za tretjino večje kot leta 2006. 
Glede na to, da obrati za oskrbo in rafiniranje trenutno niso sposobni dohajati povečanja 
povpraševanja, bodo razmere na trgu ostale napete.

Ti dejavniki se morajo odražati pri izdelavi dosledne in realne evropske energetske politike. 
Sposobnost EU, da se odzove na vsako morebitno krizo pri oskrbi, mora biti del te politike. 
Zaloge nudijo pomembno varnost pred nenapovedanimi prekinitvami oskrbe. V najhujšem 
možnem primeru bi morala država izrabiti svoje zaloge, da prepreči dejansko fizično 
pomanjkanje nafte, ki bi ohromila nekatere ali vse sektorje gospodarstva in ogrozila njene 
vojaške zmogljivosti. V tem pogledu je ohranjanje zalog stvar temeljne nacionalne varnosti in 
bistvenih gospodarskih interesov, ki so pomembni za vso EU.

EU je že v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih postavila pravni okvir za 
spopadanje z dolgoročnim in kratkoročnim pomanjkanjem oskrbe z nafto:

- Direktiva Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija 2006 o obveznosti držav članic glede 
vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov1;

- Odločba Sveta 68/416/EGS z dne 20. decembra 1968 o sklenitvi in izvajanju 
posameznih sporazumov med vladami v zvezi z obveznostjo držav članic, da 
vzdržujejo minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov2;

- Direktiva Sveta 73/238/EGS z dne 24. julija 1973 o ukrepih za ublažitev učinkov 
težav pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati3.

Predlagana direktiva bi nadomestila zgornje zakonodajne akte.

2. Analiza problema

V zadnjih letih se je nevarnost motenj pri oskrbi z nafto povečala iz različnih razlogov, kot je 
denimo večje svetovno povpraševanje, proizvodna zmogljivost, ki je blizu povpraševanja, vse 
večja koncentracija naftnih virov v peščici (pogosto politično nestabilnih) držav, zlasti na 

                                               
1 UL L 217, 8.8.2006, str. 8
2 UL L 308, 23. 12. 1968, str. 19
3 UL L 228, 16. 8. 1973, str. 1
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Bližnjem vzhodu, pa tudi širitev geopolitičnih konfliktov, ki vključujejo energijo. Zaradi 
sedanjih svetovnih trendov in zmanjševanja notranjih virov nafte v EU je toliko 
pomembnejše, da se izboljša sistem EU za vzdrževanje zalog nafte. Analiza sedanjega sistema 
razkriva pomanjkljivosti, ki bi lahko preprečile njegovo dobro delovanje v primeru motnje pri 
oskrbi.

a. Različne oblike lastništva zalog
Trenutno so države članice proste pri urejanju vzdrževanja svojih zalog. To odraža nacionalne 
razlike v geografiji, infrastrukturi, zmožnostih rafiniranja in stanju oskrbe. Zaloge naft imajo 
lahko družbe in/ali vlade in/ali agencije. Po raziskavi Komisije je 62 % zalog EU v lasti 
družb, 35 % v lasti agencij in 3 % v lasti vlad.

Številne zaloge so v zasebni lasti, za račun vlade. Vseeno pa je mogoče zaloge nafte, ki jih 
imajo družbe, uporabiti za špekulativne namene. Ko dejanske cene padajo, to odvrača 
vzdrževanje zalog za špekulativne namene, glede na to, da trend padanja cen pomeni izgubo 
od vzdrževanja zalog. Poročevalec meni, da bi nekatere omejitve ali boljši regulativni 
predpisi, ki bi veljali za varnostne zaloge v lasti družb, izboljšali stanje.

Sistem EU dovoljuje tudi državam, da vzdržujejo zaloge na ozemlju druge države članice, pod 
pogojem, da obstaja dvostranski mednarodni sporazum. Leta 2007 denimo, so Danska, Irska 
in Švedska vzdrževale nekaj svojih zalog v Združenem kraljestvu v skladu z vrsto 
dvostranskih dogovorov. Ocenjuje se tudi, da se približno 11 % varnostnih zalog vzdržuje na 
podlagi sporazumov o "kuponih", v skladu s katerimi so zaloge v lasti druge države in tam 
tudi shranjene. Ti kuponi omogočajo imetniku, da v kriznih razmerah kupi zaloge po ceni, 
določeni v sporazumu. Sistem kuponov omogoča stroškovno učinkovito ravnanje v skladu z 
obveznostjo vzdrževanja zalog, vendar sistem mora dopuščati natančno poročanje o zalogah 
nafte in zanesljiv odziv v primeru motenj pri oskrbi. 

Ni zanesljivo, da bi vsi nacionalni sistemi v nujnih primerih lahko zagotovili popolno 
razpoložljivost in mobilnost vzdrževanih zalog za pokrivanje potreb. 

b. Tveganje neupravičenega okoriščanja

Vzdrževanje zalog stane, saj so potrebne investicije v infrastrukturo, pa tudi zaradi 
vzdrževanja obratov. Ocenjeno je bilo denimo, da strateške zaloge nafte ZDA, ki so shranjene 
v solnih jamah, zahtevajo vložek v infrastrukturo v višini 6 USD na sod1. Od sprostitve zalog 
nafte imajo koristi vse države, ki porabljajo nafto, saj je trg nafte globalen.

Glede na to, da so koristi skupne, stroški pa bremenijo le države, ki vzdržujejo zaloge nafte, 
obstaja tveganje neupravičenega okoriščanja: države članice, ki imajo morda manj zanesljive 
sisteme, lahko računajo na države, ki imajo trdne sporazume. Kljub temu ta položaj ogroža 
stanje pripravljenosti na izredne razmere v celi Evropski uniji.

                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", avtor: profesor Paul 
Stevens.
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Poročevalec meni, da mora Komisija, zato, da se zagotovi, da sistem zalog nafte EU deluje v 
primeru motenj pri oskrbi, imeti pristojnost, da preveri pravilno izvrševanje sistema in da 
države prisili, da ravnajo v skladu z zakonodajo EU.

c. Skladnost z metodologijo Mednarodne agencije za energijo

Mednarodna agencija za energijo (MAA), ki je bila ustanovljena leta 1974, upravlja 
vzporeden sistem. Čeprav je v splošnem mogoče uporabiti iste zaloge za izpolnjevanje tako 
obveznosti vzdrževanja zalog v okviru EU kot tudi v okviru MAA, razlike v metodologiji 
izračunavanja in poročanja nalagajo državam članicam EU, ki so članice tudi MAA, dodatno 
upravno breme.

d. Pojasnitev postopkov za nujne primere

Evropska unija nima usklajenih postopkov odzivanja, kar v praksi zelo oteži sprejemanje 
hitrih odločitev in učinkovitih ukrepov, ki so v primeru krize bistvenega pomena. EU nima 
jasnih pravil za sprostitev, pa tudi ni jasnega postopka odločanja na ravni EU. Dejansko je 
odločitev stvar nacionalnih vlad ter je v nujnih primerih vloga Komisije omejena le na 
posvetovanje z državami članicami.

Fiksen sklop meril, ki bi sprožil sprostitev varnostnih zalog nafte, bi ustvaril preglednost in 
zagotovil hiter odziv, vendar bi lahko tak sistem bil premalo prožen za ustrezen odziv na 
različne oblike omejitve oskrbe. Ad hoc odločitev, ki bi jo neodvisen organ prilagodil glede 
na okoliščine, bi lahko bila ustreznejša. Vseeno pa mora zakonodaja nuditi učinkovit 
mehanizem za sprejemanje odločitev o sprostitvi zalog nafte. V zvezi s tem je treba v veljavni 
zakonodaji pojasniti vlogo sistema EU v razmerju do MAA in njenih postopkov.

e. Zagotavljanje preglednosti trgov nafte

Obstajajo resne skrbi o zanesljivosti podatkov, kot tudi o pogostosti poročanja. Potrebni so 
točni in pravočasni podatki, da se poveča preglednost trga. Treba je zagotoviti potrošnikom, 
da na črpalki plačajo pravično ceno. Netočni podatki bi lahko povzročili napačne odločitve in 
povečali spremenljivost cen. Komisija se pritožuje nad redkim in poznim poročanjem držav 
članic. Istočasno obstajajo resni dvomi o tem, koliko so zaloge, o katerih se poroča, dejansko 
na razpolago za uporabo v nujnih primerih in kakšna količina bi bila potrebna na operativne 
namene sistema in torej ne bi bila na razpolago za potrošnjo.

Komisija predlaga, da države članice poročajo tedensko namesto mesečno. To bi uskladilo 
sistem EU s prakso v ZDA. Vendar se naftne družbe, pa tudi nekatere države članice, bojijo 
dodatnega upravnega bremena in trdijo, da bi tedenska objava zalog nafte povečala 
negotovost na trgu, saj so tedenska poročila o zalogah še manj točna. Ameriška izkušnja kaže, 
da so tedenski podatki pogosto retroaktivni popravki, ko se objavijo točnejši mesečni podatki. 
Kakovost podatkov bi morala imeti prednost pred količino.

3. Politične možnosti za izboljšanje sistema

Na zahtevo Komisije je bila opravljena ocena učinkov političnih možnosti, ki je sistematično 
preverila učinke pripravljenosti na izredne razmere, to je sposobnost EU, da se spopade z 
morebitno motnjo pri oskrbi z nafto, kot tudi s finančnim in upravnim bremenom, ki bi 
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bremenil države članice, panogo in Komisijo.

Ocenjene so bile naslednje štiri politične možnosti:

 Možnost 0: nobene spremembe politike, kar očitno ne bi pomenilo dodatnega 
finančnega ali upravnega bremena, vendar  ne more zagotoviti učinkovite 
pripravljenosti za izredne razmere na ravni EU.

 Možnost 1: okrepitev mehanizmov nadzora in usklajevanja v sedanjem sistemu.

 Možnost 2: oblikovanje centraliziranega sistema Skupnosti, skupaj z obveznostjo, da 
so varnostne zaloge v državni/javni lasti.

 Možnost 3: vzpostavitev posebnih varnostnih zalog EU, kar bo pomenilo obveznost za 
države članice, da imajo v lasti nujen delež varnostnih zalog v obliki zalog v lasti 
vlade ali agencije, vse pa bi bilo vzpostavljeno v okviru revidirane oblike obstoječega 
sistema.

Komisija daje prednost možnosti 3; vendar še ni politično sprejemljivo, da se državam 
članicam naloži, da ustvarijo posebne zaloge. Zato predlog Komisije temelji na tej možnosti, 
vendar zaenkrat državam članicam prepušča presojo o oblikovanju posebnih zalog.

Predlog predvideva klavzulo o pregledu, da bi bilo Komisiji omogočeno, da po določenem 
roku ugotovi, ali imajo države članice, ki ne oblikujejo posebnih zalog, prepričljive drugačne 
rešitve.

4. Predlogi poročevalca za izboljšave

Poročevalec podpira možnost 3. Vzpostavitev posebnih zalog za daljše časovno obdobje 
skupaj s spremembo računskih osnov za standarde MAA, omejitvijo uporabe komercialnih 
zlaog, omejitvijo sistema "kuponov" in izboljšanjem sistema sprejemanja odločitev v primeru 
krize, so pravi načini za zagotovitev, da se lahko sistem EU spopade s prihodnjimi izzivi v 
zvezi z nafto. V splošnem bi bilo treba povečati vlogo držav članic pri vzdrževanju zalog 
nafte in upravljanju z njimi v nujnih primerih.

V duhu te politične možnosti bi poročevalec rad predlaga nekatere spremembe k predlogu z 
namenom:

 povečanja preglednosti na trgu nafte v splošnem in zlasti v zvezi z razpoložljivimi 
zalogami nafte v zvezi njihovo lokacijo, količino in lastništvom, da se tako poveča 
zanesljivost sistema za nujne primere;

 zagotavljanja posredovanja in obdelave natančnih in pravočasnih podatkov o vseh 
varnostnih zalogah, zlasti o nenamenskih zalogah (člen 6, člen 15);

 določitve jasnih pravil za države članice, kar zadeva zaupanje upravljanja posebnih 
zalog zunaj nacionalnega ozemlja (člen 11);

 določitve ustreznega časovnega okvira in namena za revizijo zakonodaje (člen 23);
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 omogočanja Komisiji, da učinkovito preveri pravilno izvrševanje te zakonodaje (člen 
19, člen 22);

 določitve jasnega in hitrega postopka sprejemanja odločitev, ki bi EU omogočil, da 
sprejme ukrepe, ki bi dopolnjevale politiko izrednih razmer MAA, in da zagotovi 
ustrezne in nepolitične ali neprejudicirane odločitve v duhu energetske solidarnosti EU 
(člen 21);

 zagotovitve, da vsak sistem vzdrževanja zalog, kot je sistem "kuponov", omogoča 
natančno poročanje o razpoložljivih zalogah in je popolnoma zanesljiv v primeru 
motenj pri oskrbi (člen 8, člen 11).
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