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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde 
minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0775),

– der henviser til EF-traktatens artikel 100, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0511/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Mineralolie er og vil i de kommende 
årtier fortsat være en af de vigtigste 
primære energikilder. Samtidig vil det i 
stigende grad være en udfordring for
medlemsstaterne at sikre en konstant 
forsyning med mineralolie til en rimelig 
pris.
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Or. en

Begrundelse

Betydningen af dette forslag til styrkelse af energiforsyningssikkerheden i nødsituationer bør  
ikke undervurderes. Selv om offentlighedens og mediernes opmærksomhed af forskellige 
årsager koncentreres mere og mere om andre energikilder (atomkraft, vedvarende energi, 
gas), er olie fortsat den vigtigste primære energikilde i EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I formandskabets konklusioner fra 
Det Europæiske Råds møde den 9. 
oktober 2008 understreges Unionens 
ønske om at fastlægge mekanismer for 
solidaritet blandt medlemsstaterne i 
tilfælde af afbrydelser i 
energiforsyningen, og det foreslås at 
fastlægge alle nødvendige instrumenter 
med henblik herpå. Et effektivt system til 
opretholdelse af lagre af mineralolie 
og/eller mineralolieprodukter, som 
koordineres på fællesskabsplan, er også 
en vigtig del af omsættelsen af princippet 
om energisolidaritet i praksis.

Or. en

Begrundelse

Det bær være klart, at dette forslag er en del af Unionens instrument til at omsætte solidaritet 
på energiområdet i praksis.  Den seneste gaskrise mellem Ukraine og Rusland har vist, hvor 
sårbare visse medlemsstater er i tilfælde af forsyningsafbrydelse, og at kun en fælles reaktion 
fra EU's side på disse udfordringer kan mildne de negative følger. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at lette de endelige brugere for 
den finansielle byrde bør medlemsstaterne 
etablere et tættere samarbejde mellem de 
centrale oplagringsenheder og oprette 
regionale oplagringsenheder.

Or. en

Begrundelse

Det vil måske være mere omkostningseffektivt at opretholde minimumlagre af mineralolie 
og/eller mineralolieprodukter, hvis medlemsstaterne øger deres samarbejde.  Fælles 
oplagringsfaciliteter for visse af EU's regioner (Østersøområdet, Atlanterhavsområdet, 
Middelhavsområdet, Centraleuropa) ville måske være en interessant mulighed for at spare 
offentlige penge og mindske byrden for den endelige bruger i forbindelse med opretholdelsen 
af olielagre. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør gives medlemsstaterne 
tilstrækkelig fleksibilitet til at vælge de 
oplagringsordninger, som passer bedst til 
deres geografiske og organisatoriske 
særpræg samtidig med, at alle nødvendige 
mekanismer aktiveres, således at der på et 
hvilket som helst tidspunkt kan stilles 
nøjagtige og pålidelige oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om lagrenes 
størrelse.

Or. en
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Begrundelse

Det bør gøres klart, at formålet med forslaget er at skabe en fleksibel situation for 
medlemsstaterne i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, således at de kan vælge de 
mest hensigtsmæssige mekanismer til opretholdelse af olielagre, men samtidig give garanti 
for et system, som er effektivt og pålideligt i tilfælde af en forsyningsafbrydelse, som man 
hidtil ikke har været udsat for. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Medlemsstaternes rolle i forbindelse 
med opretholdelse og forvaltning af 
obligatoriske olielagre med henblik på 
nødsituationer bør styrkes.

Or. en

Begrundelse

På indeværende tidspunkt råder kun nogle få medlemsstater over olielagre, men disse 
medlemsstater har gjort meget positive erfaringer hermed.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre, 
og de bør udsendes ugentligt.

(21) For at opfylde de samme mål skal der 
ligeledes udarbejdes og sendes statistiske 
opgørelser til andre lagre end 
sikkerhedslagrene og de specifikke lagre. 
Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
forelægge opgørelser over disse lagre hver 
uge men bør i det mindste forelægge dem 
hver måned. Udgifterne og fordelene ved 
ugentlige beretninger om kommercielle 
olielagre bør vurderes ved hjælp af en 
feasibility-undersøgelse, som iværksættes 
af Kommissionen. Der bør tages hensyn 
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til resultatet af denne vurdering ved 
genbehandlingen af direktivet.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at formålet med forslaget er at skabe en fleksibel situation for 
medlemsstaterne i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, således at de kan vælge de 
mest hensigtsmæssige mekanismer til opretholdelse af olielagre, men samtidig give garanti 
for et system, som er effektivt og pålideligt i tilfælde af en forsyningsafbrydelse, som man 
hidtil ikke har været udsat for. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da der ikke findes et ensartet 
obligatorisk minimumsniveau på EU-plan 
for de specifikke lagre, og der med dette 
direktiv indføres en række nye 
mekanismer, bør gennemførelsen af 
direktivet evalueres relativt hurtigt efter 
ikrafttrædelsen heraf.

(29) Da der ikke findes et ensartet 
obligatorisk minimumsniveau på EU-plan 
for de specifikke lagre og i betragtning af, 
at den nuværende undersøgelse af 
udgifterne til og fordelene ved 
foranstaltninger til øget åbenhed på 
oliemarkedet, især ved ugentlig 
beretninger om de kommercielle olielagre, 
og da der med dette direktiv indføres en 
række nye mekanismer, bør 
gennemførelsen af direktivet evalueres 
relativt hurtigt efter ikrafttrædelsen heraf.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har netop iværksat en feasibility-undersøgelse om ugentlige beretninger om
kommercielle olielagre, som behandler de eventuelle følger af ugentlige beretninger og 
ønskelige vilkår. Der bør tages hensyn til resultaterne af denne feasibility-undersøgelse ved 
evalueringen. Først da bør der træffes afgørelse om, hvorvidt de ugentlige beretninger bliver 
obligatoriske eller ikke.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da der ikke findes et ensartet 
obligatorisk minimumsniveau på EU-plan 
for de specifikke lagre, og der med dette 
direktiv indføres en række nye 
mekanismer, bør gennemførelsen af 
direktivet evalueres relativt hurtigt efter 
ikrafttrædelsen heraf.

(29) Da der ikke findes et ensartet 
obligatorisk minimumsniveau på EU-plan 
for de specifikke lagre, og der med dette 
direktiv indføres en række nye 
mekanismer, bør gennemførelsen af 
direktivet evalueres inden for højst tre år
efter ikrafttrædelsen heraf.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes en konkret frist for evalueringen, eftersom dens effektivitet skal vurderes 
hurtigt.  Kommissionen foreslår en evaluering inden tre år, men hvis det er muligt at vurdere 
dens effektivitet tidligere, bør dette ske.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af at en aftale fastlægger, at 
disse forpligtelser skal pålægges de 
medlemsstater, på hvis område disse lagre 
befinder sig, eller den centrale 
oplagringsenhed, som medlemsstaten har 
oprettet, indeholder denne aftale 
bestemmelser, som fastlægger 
(a) medlemsstatens eller den centrale 
oplagringsenheds ansvar for at sikre 
nøjagtige oplysninger om lagrenes 
størrelse  på et givet tidspunkt;
(b) fristen for levering af disse 
sikkerhedslagre, som er erhvervet, 
oprettet, vedligeholdt eller forvaltet på 
dets område, til den medlemsstat, som har 
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uddelegeret disse opgaver;
(c) effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af, at 
medlemsstaten eller den centrale 
oplagringsenhed ikke opfylder de 
betingelser, der er fastlagt i aftalen.

Or. en

Begrundelse

Tidligere herskede der en vis tvivl om det effektive og pålidelige i gennemførelsen af aftaler 
mellem medlemsstaterne i tilfælde af en alvorlig forsyningsafbrydelse. Den nuværende 
lovgivning tilsigter fastlæggelsen af klare regler for ordninger, hvor en medlemsstat 
overdrager sin forpligtelse til en anden medlemsstat. Derfor skal enhver aftale indeholde 
klare bestemmelser om visse forpligtelser, som vil sikre en effektiv og pålidelig gennemførelse 
i krisesituationer.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De specifikke lagre klassificeres 
udelukkende i følgende produktkategorier 
som defineret i bilag B, punkt 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
******* af ******* om energistatistik: 

3. De specifikke lagre klassificeres 
udelukkende i følgende produktkategorier, 
som skal være i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, især vedrørende 
brændstofnormer og miljøbeskyttelse, 
som defineret i bilag B, punkt 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
******* af ******* om energistatistik:

- raffinaderigas (ikke i flydende form) - raffinaderigas (ikke i flydende form)
- ethan - ethan

- LPG - LPG
- motorbenzin - motorbenzin

- flybenzin - flybenzin
- jetbrændstof (af naphtha- eller JP-4-
typen) 

- jetbrændstof (af naphtha- eller JP-4-
typen)

- jetbrændstof af petroleumstypen - jetbrændstof af petroleumstypen

- anden petroleum - anden petroleum
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- gas- og dieselolie (destilleret 
brændselsolie) 

- gas- og dieselolie (destilleret 
brændselsolie)

- brændselsolie (med lavt og højt 
svovlindhold) 

- brændselsolie (med lavt og højt 
svovlindhold)

- mineralsk terpentin og ekstraktionsbenzin - mineralsk terpentin og ekstraktionsbenzin
- smøremidler - smøremidler

- bitumen - bitumen
- paraffinvokser og - paraffinvokser og

- jordoliekoks. - jordoliekoks.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at de specifikke lagre kun kan omfatte produkter, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. Importprodukter, som endnu ikke er blevet 
forarbejdet, således at de er i overensstemmelse med EU's brændselsnormer og 
miljølovgivningen kan ikke finde effektiv anvendelse i krisesituationer uden at bringe det 
fælles markeds funktion og gennemførelsen af gældende fællesskabslovgivning i fare.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver aftale mellem medlemsstaterne og 
de centrale oplagringsenheder omfatter 
bestemmelser, hvori fastlægges 
(a) medlemsstatens eller den centrale 
oplagringsenheds ansvar for at sikre 
nøjagtige oplysninger om lagrenes 
størrelse på et givet tidspunkt;
(b) fristen for levering af disse 
sikkerhedslagre, som er erhvervet, 
oprettet, vedligeholdt eller forvaltet på 
dens område, til den medlemsstat, som 
har uddelegeret disse opgaver;
(c) effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af, at 
medlemsstaten eller den centrale 
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oplagringsenhed ikke opfylder de 
betingelser, der er fastlagt i aftalen.

Or. en

Begrundelse

Tidligere herskede der en vis tvivl om det effektive og pålidelige i gennemførelsen af aftaler 
mellem medlemsstaterne i tilfælde af en alvorlig forsyningsafbrydelse. Den nuværende 
lovgivning tilsigter fastlæggelsen af klare regler for ordninger, hvor en medlemsstat 
overdrager sin forpligtelse til en anden medlemsstat. Derfor skal enhver aftale indeholde 
klare bestemmelser om visse forpligtelser, som vil sikre en effektiv og pålidelig gennemførelse 
i krisesituationer.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en ugentlig statistisk opgørelse over 
omfanget af de kommercielle lagre, der 
opbevares på deres nationale område. De 
sørger i den forbindelse for at beskytte 
følsomme oplysninger og afholder sig fra 
at nævne navne på ejerne af de pågældende 
lagre.

1. Medlemsstaterne tilskyndes til at sende
Kommissionen en ugentlig statistisk 
opgørelse over omfanget af de 
kommercielle lagre, der opbevares på deres 
nationale område. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen mindst en månedlig 
statistisk opgørelse over omfanget af de 
kommercielle lagre, der opbevares på 
deres nationale område. De sørger i den 
forbindelse for at beskytte følsomme 
oplysninger og afholder sig fra at nævne 
navne på ejerne af de pågældende lagre.

2. Kommissionen offentliggør en ugentlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
opgørelser, medlemsstaterne har indsendt, 
under anvendelse af aggregerede niveauer.

2. Kommissionen offentliggør en ugentlig 
statistisk opgørelse over de kommercielle 
lagre i Fællesskabet på grundlag af de 
ugentlige eller månedlige opgørelser, 
medlemsstaterne har indsendt, under 
anvendelse af aggregerede niveauer.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelserne for stk. 1 
og 2 efter forskriftsproceduren i artikel 24, 
stk. 2.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelserne for stk. 1 
og 2 efter forskriftsproceduren i artikel 24, 
stk. 2. Disse bestemmelser tager hensyn til 
resultatet af feasibility-undersøgelsen om 
ugentlige beretninger, tager fat på 
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eventuelle følger og fastlægger de 
ønskværdige vilkår for aflæggelsen af 
beretninger.

Or. en

Begrundelse

Ugentlige beretninger om kommercielle lagre bringer EU's praksis i overensstemmelse med 
amerikanske og japanske normer og formodes at øge åbenheden på markedet, hvilket igen 
bidrager til at mindske svingningerne i olieprisen. Men det pålægger industrien en yderligere 
byrde. Der er blevet givet udtryk for en vis tvivl om, at oplysningerne måske er mindre 
nøjagtige og følgelig øger prissvingningerne i stedet for at mindske dem. Der er lige blevet 
iværksat en feasibility-undersøgelse herom. Førend disse resultater foreligger, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at prøve proceduren med ugentlige beretninger men bør kun 
forpligtes til at aflægge beretning mindst hver måned.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved iværksættelse af 
kontrolforanstaltninger, jf. stk. 1, sørger 
medlemsstaterne for, at de personer, som er 
ansvarlige for vedligeholdelse og 
forvaltning af sikkerhedslagrene og de 
specifikke lagre på deres område, 
samarbejder med de personer, der er ansat 
af eller har fuldmagt fra Kommissionens 
tjenestegrene.

4. Ved iværksættelse af 
kontrolforanstaltninger, jf. stk. 1, sørger 
medlemsstaterne for, at de personer, som er 
ansvarlige for vedligeholdelse og 
forvaltning af sikkerhedslagrene og de 
specifikke lagre på deres område, 
samarbejder med de befuldmægtigede 
personer, der er ansat af Kommissionens 
tjenestegrene, eller har fuldmagt fra 
Kommissionens tjenegrene.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at oplysningerne om sikkerhedslagre er følsomme, bør det gøres absolut 
klart, at Kommissionens ansatte skal have særlige beføjelser til at gennemføre kontrolbesøg.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der foreligger en faktisk 
international beslutning om ibrugtagning af 
lagre, kan hver berørt medlemsstat bruge 
sine sikkerhedslagre og specifikke lagre til 
at opfylde de internationale forpligtelser, 
der følger af denne beslutning. I så fald 
underretter medlemsstaten straks 
Kommissionen, der kan indkalde 
koordinationsgruppen eller foretage en 
elektronisk høring af gruppens 
medlemmer, navnlig med henblik på at 
vurdere virkningerne af ibrugtagningen.

3. Kommissionen samarbejder tæt med 
andre internationale organisationer, der 
har beføjelser til at træffe beslutning om 
ibrugtagning af lagre, og styrker den 
multilaterale og bilaterale samordning af 
disse anliggender på verdensplan. Når der 
foreligger en faktisk international 
beslutning om ibrugtagning af lagre, kan 
hver berørt medlemsstat bruge sine 
sikkerhedslagre og specifikke lagre til at 
opfylde de internationale forpligtelser, der 
følger af denne beslutning. I så fald 
underretter medlemsstaten straks 
Kommissionen, der kan indkalde 
koordinationsgruppen eller foretage en 
elektronisk høring af gruppens 
medlemmer, navnlig med henblik på at 
vurdere virkningerne af ibrugtagningen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom oliemarkedet er et globalt marked, må der sørges for, at Kommissionen søger at 
være informeret om enhver drøftelse og beslutning i internationale organisationer om 
olielagrene.  Endvidere bør Kommissionen arbejde effektivt hen imod et internationalt 
samarbejde i disse spørgsmål mellem medlemmer af IEA og tredjelande, som ikke er medlem 
af IEA, således at der reageres på samordnet vis ved enhver større afbrydelse i 
olieforsyningen.  

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
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en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår, om der 
er tale om en større forsyningsafbrydelse.

en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Hver medlemsstat sikrer, at den 
repræsenteres på et møde i 
koordinationsgruppen inden for 24 timer 
efter mødeindkaldelsen.
Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår, om der 
er tale om en større forsyningsafbrydelse.

Or. en

Begrundelse

Det er særdeles vigtigt, at Den Europæiske Union kan reagere hurtigt på en større 
forsyningsafbrydelse, og derfor bør alle medlemsstater være til stede under drøftelserne for at 
gøre det muligt for Kommissionen at fastslå, om der er indtrådt en større 
forsyningsafbrydelse, og hvilke foranstaltninger der bør træffes.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår, om der 
er tale om en større forsyningsafbrydelse.

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen med udgangspunkt i det 
vedtagne princip om solidaritet mellem 
medlemsstaterne, og Kommissionen 
fastslår, om der er tale om en større 
forsyningsafbrydelse.

Or. en

Begrundelse

Den seneste gaskrise mellem Ukraine og Rusland har vist, at medlemsstaterne er sårbare på 
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forskellig v is over for afbrydelser i forsyningerne. Markedet for olie er imidlertid et globalt 
marked, og derfor bør enhver hensigtsmæssig reaktion på forsyningsafbrydelser besluttes på 
EU- eller IEA-plan. Medlemsstaterne har for nylig ved forskellige lejligheder understreget, at 
de ønsker at styrke solidariteten i energianliggender. Dette princip skal ligeledes stå i 
centrum for enhver afgørelse om ibrugtagning af olielagre.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår, om der 
er tale om en større forsyningsafbrydelse.

4. Når der opstår vanskeligheder i 
forsyningen med mineralolie eller 
mineralolieprodukter i Fællesskabet eller 
en medlemsstat, indkalder Kommissionen 
hurtigst muligt koordinationsgruppen på en 
medlemsstats anmodning eller på eget 
initiativ. Koordinationsgruppen undersøger 
situationen. Kommissionen fastslår baseret 
på en objektiv vurdering af situationens 
økonomiske og sociale følger, om der er 
tale om en større forsyningsafbrydelse.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at ibrugtagningen af sikkerhedslagre baseres på objektive kriterier, som 
vurderer de økonomiske og sociale følger af den nuværende situation og de følger, som 
ibrugtagningen af lagre måske vil få for afhjælpningen af forsyningsvanskeligheder. Ved 
automatisk udløsning baseret på fastlagte kriterier giver ikke den nødvendige fleksibilitet med 
hensyn til en reaktion på de forskellige former for forsyningsafbrydelser, og det må samtidig 
også undgås, at der sker en politisering af en beslutning i strid med økonomiske og sociale 
argumenter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse og 
undersøger navnlig, om det er 
hensigtsmæssigt at pålægge alle 
medlemsstater et obligatorisk 
minimumsniveau for specifikke lagre.

Allersenest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse og 
undersøger navnlig, om det er 
hensigtsmæssigt at pålægge alle 
medlemsstater et obligatorisk 
minimumsniveau for specifikke lagre.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår en evaluering inden tre år, men hvis det er muligt at vurdere dens 
effektivitet tidligere, bør dette ske.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse og 
undersøger navnlig, om det er 
hensigtsmæssigt at pålægge alle 
medlemsstater et obligatorisk 
minimumsniveau for specifikke lagre.

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
evaluering af dets gennemførelse og 
undersøger navnlig

(a) om oplysninger om lagre er nøjagtige 
og forelægges rettidigt;
(b) om der skal aflægges beretning om 
størrelsen af de kommercielle olielagre 
hver uge eller hver måned;
(c) om det er hensigtsmæssigt at pålægge 
alle medlemsstater et obligatorisk 
minimumsniveau for specifikke lagre over 
en længere periode.
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Or. en

Begrundelse

Ved evalueringen skal det fastslås, hvilken lagerkapacitet (90 eller 120 dage) der er den mest 
hensigtsmæssige, og ligeledes skal der foretages en evaluering af resultaterne af feasibility-
undersøgelsen om ugentlige beretninger om kommercielle olielagre, som er blevet iværksat af 
Kommissionen. Endvidere skal den evaluere, om problemerne i forbindelse med indberetning, 
som var den vigtigste grund for Kommissionen til at fremsætte forslag til nye retsakter, er 
blevet effektivt løst. 
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Mineralolie er Den Europæiske Unions vigtigste energikilde, og økonomien er helt afhængig 
af en kontinuerlig og pålidelig forsyning af olie til en rimelig pris. På baggrund af den store 
og stigende afhængighed af import er forsyningssikkerhed særdeles vigtig.

Kommissionen antager, at efterspørgslen efter olie i EU fortsat vil stige - dog kun med 0,25 % 
pr. år - indtil 2030. Olie vil fortsat være den vigtigste primære energikilde i EU i 2030 med en 
andel på omkring 35 % af bruttoenergiforbruget. Den amerikanske 
energiinformationsadministration anslår, at den internationale efterspørgsel i 2030 vil være en 
tredjedel større end i 2006. I betragtning af at udbuds- og raffineringskapaciteterne på 
indeværende tidspunkt ikke er i stand til at holde trit med stigningen i efterspørgslen, vil 
markedssituationen fortsat være anspændt.

Disse faktorer må afspejle sig i udarbejdelsen af en sammenhængende og realistisk europæisk 
energipolitik. En del af denne politik må være EU's evne til at reagere på enhver tænkelig 
pludselig forsyningskrise.  Lagrene udgør en vigtig stødpude mod uforudsete 
forsyningsafbrydelser. I værste fald kunne et land blive tvunget til at tømme sine lagre for at 
undgå en reel fysisk mangel på olie, hvilket ville lukke nogle eller alle økonomiske sektorer 
og have negative følger for landets militærkapacitet. Dette gør oplagring til et spørgsmål om 
grundlæggende nationale sikkerhedsinteresser og fundamentale økonomiske interesser, der er 
relevante for hele EU.

EU indførte allerede i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne en juridisk ramme 
for håndtering af lang- og kortsigtede mangler i olieforsyningen:

- Rådets direktiv 2006/67/EF af 24. juli 2006 om forpligtelse for medlemsstaterne til at 
opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter1;

- Rådets beslutning 68/416/EØF af 20. december 1968 om afslutning og gennemførelse 
af særlige mellemfolkelige aftaler om medlemsstaternes forpligtelse til at opretholde 
minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter2;

- Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske 
vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter3.

Forslaget til direktiv erstatter alle de tre ovennævnte retsakter.

2. Problemanalyse

De seneste år er risikoen for afbrydelser i olieforsyningen af flere årsager blevet større, såsom 

                                               
1 EUT L 217 af 8.8.2006, s. 8.
2 EFT L 308 af 23.12.1968, s. 19.
3 EFT L 228 af 16.8.1973, s. 1.
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den øgede globale efterspørgsel, produktionskapacitet nær ved forbrugerne, øget 
koncentration af olieressourcer i en række (ofte politisk ustabile) lande, hovedsageligt i 
Mellemøsten, såvel som en hurtig udvikling i geopolitiske energikonflikter.  De nuværende 
globale tendenser sammenholdt med et fald i EU's interne olieressourcer gør det endnu 
vigtigere at forbedre EU's olieoplagringsordning. En analyse af den nuværende ordning 
afslører mangler, der kan forhindre den i at fungere korrekt i tilfælde af en aktuel 
forsyningsafbrydelse.

a. Forskellige former for ejendomsret til lagre
På indeværende tidspunkt kan medlemsstaterne frit vælge deres oplagringsordninger. Denne 
situation afspejler de nationale forskelle med hensyn til geografi, infrastruktur, 
raffineringskapacitet og forsyningssituation. Olielagrene kan opretholdes af virksomheder 
og/eller regeringer og/eller agenturer. Ifølge Kommissionens undersøgelse opbevares 62 % af 
EU's lagre af virksomheder, 35 % af agenturer og 3 % af regeringen.

Mange lagre opretholdes af den private sektor på regeringens vegne. Ikke desto mindre kan 
olielagre, der opbevares af virksomheder, anvendes med henblik på udbytte i spekulativt 
øjemed. En nedgang i realpriserne har negative følger for opretholdelsen af lagre i spekulativt 
øjemed, eftersom udbyttet ved opretholdelse af lagre aftager ved faldende priser. Ordføreren 
mener, at visse restriktioner eller bedre regulerende normer for virksomhedsejede 
sikkerhedslagre ville forbedre situationen. 

EU's ordning gør det også muligt for et land at opretholde lagre på en anden medlemsstats 
område forudsat, at der findes en bilateral aftale herom mellem regeringerne. F. eks. 
opretholdt Danmark, Irland og Sverige i 2007 nogle af deres lagre i Det Forenede Kongerige i 
henhold til en række bilaterale aftaler. Det anslås også, at omkring 11 % af sikkerhedslagrene 
opretholdes via "tickets", hvor lagrene ejes og fysisk opbevares af et andet land. Disse 
"tickets" giver indehaveren ret til at købe lageret i en krisesituation til den pris, der er fastlagt 
i aftalen. Brugen af "tickets" kan være en meget omkostningseffektiv måde til at overholde 
oplagringsforpligtelserne på, men systemet skal give mulighed for nøjagtig indberetning om 
olielagre og for en pålidelig reaktion i tilfælde af forsyningsafbrydelser. 

Det er ikke sikkert, at alle de nationale ordninger kan garantere, at de lagre, der opretholdes til 
nødsituationer, er fuldt ud tilgængelige eller kan mobiliseres effektivt for at opfylde 
behovene. 

b. Risikoen for frihjulskørsel

Det koster penge at opretholde lagre, ikke mindst investeringer i infrastruktur men også at 
vedligeholde faciliteter. Det er f.eks. blevet anslået, at den amerikanske strategiske 
oliereserve, der blev opretholdt i saltgruber, kræver investeringsudgifter til infrastrukturer på 
omkring 6 US dollars pr. tønde1. Ibrugtagningen af olielagre vil sandsynligvis have fordele for 
alle olieforbrugende lande, eftersom oliemarkedet er et globalt marked.

                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE" af professor Paul Stevens.
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I betragtning af at fordelene er kollektive, men at udgifterne pålægges det land, der 
opretholder olielagre, er der risiko for frihjulskørsel. Medlemsstater, som måske har mindre 
pålidelige ordninger, kan regne med lande med solide ordninger. Ikke desto mindre gør denne 
situation det vanskeligt for hele EU at træffe forberedelser til et effektivt kriseberedskab.

For at sikre, at EU's olieoplagringsordning fungerer i tilfælde af forsyningsafbrydelser, er det 
efter ordførerens opfattelse vigtigt, at Kommissionen har beføjelser til at kontrollere, hvorvidt 
gennemførelsen heraf er korrekt, og til at pålægge medlemsstaterne at overholde EU's 
retsakter.

c. Forenelighed med IEA's regler

Det Internationale Energiagentur (IEA), som oprettedes i 1974, kører et parallelt system. Selv 
om de samme lagre generelt kan anvendes til overholdelse af EU's og IEA's 
oplagringsforpligtelser, lægger forskellene i reglerne for beregning og indberetning en 
yderligere administrativ byrde på de af EU's medlemsstater, som også er medlem af IEA.

d. Klarlæggelse af procedurer i nødsituationer

EU råder ikke over samordnede interventionsprocedurer, hvilket i praksis gør det meget 
vanskeligt at træffe hurtige beslutninger og effektive foranstaltninger, som er altafgørende i 
tilfælde af en krisesituation. EU har ingen klare regler for ibrugtagning af lagre, og der findes 
heller ingen klare beslutningsprocedurer på EU-plan. Rent faktisk påhviler det de nationale 
regeringer at træffe beslutning, og i tilfælde af en nødsituation er Kommissionens opgave via 
medlemsstaterne begrænset til samråd.

Medens et fast sæt kriterier, som ville afføde ibrugtagning af sikkerhedslagre, ville skabe 
åbenhed og sikre en hurtig reaktion, kunne der ved et sådant system måske være tale om 
manglende fleksibilitet, når der skal træffes hensigtsmæssige foranstaltninger ved forskellige 
former for begrænsninger i forsyningen.   En ad hoc-afgørelse, der træffes af et uafhængigt 
organ, og som er tilpasset omstændighederne, er måske mere hensigtsmæssig. Ikke desto 
mindre skal lovgivningen indeholde en effektiv mekanisme for afgørelser om ibrugtagning af 
olielagre. I denne forbindelse bør EU-systemets rolle i forhold til IEA og dets procedurer 
klarlægges i den nuværende lovgivning.

e. Sikring af åbenhed på oliemarkederne

Der hersker alvorlig bekymring med hensyn til pålideligheden af såvel oplysninger som 
informationskonsekvens. Det er nødvendigt med nøjagtige og rettidige oplysninger for at øge 
åbenheden på markedet. Der skal gives forbrugerne garanti for, at de betaler en rimelig pris 
ved benzintanken. Ukorrekte oplysninger kunne føre til forkerte beslutninger og øge 
prissvingningerne. Kommissionen klager over de uregelmæssige og forsinkede informationer 
fra medlemsstaterne. Samtidig hersker der alvorlig tvivl om, hvor mange af de "indberettede" 
lagre, der på indeværende tidspunkt er tilgængelige med henblik på ibrugtagning i 
nødsituationer, og hvor mange lagre, der er nødvendige i operationelt øjemed.

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne aflægger beretning hver uge i stedet for hver 
måned. Dette ville bringe EU's system i overensstemmelse med amerikansk praksis. 
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Imidlertid frygter olieselskaberne ligesom nogle medlemsstater en yderligere administrativ 
byrde og kræver, at offentliggørelse af olielagre hver uge vil øge usikkerheden på 
markederne, eftersom ugentlige beretninger om lagrene er endnu mere unøjagtige. 
Erfaringerne i USA viser, at ugentlige oplysninger ofte er ændringer med tilbagevirkende 
kraft forud for forelæggelsen af mere nøjagtige oplysninger på månedsbasis. Oplysningernes 
kvalitet bør prioriteres frem for kvantitet.

3. Politiske muligheder med henblik på en forbedring af systemet
Efter anmodning fra Kommissionen er der blevet gennemført en konsekvensanalyse af de 
politiske muligheder, og der er blevet foretaget en kontrol af virkningerne af, at EU har et 
effektivt kriseberedskab, dvs. EU's kapacitet til at håndtere en eventuel afbrydelse i 
olieforsyningen såvel som den finansielle og administrative byrde, som medlemsstaterne, 
erhvervslivet og Kommissionen står over for. 

Der blev overvejet følgende fire muligheder:

 Politisk mulighed 0: Opretholdelse af status quo, som pr. definition ikke ville medføre 
en yderligere finansiel eller administrativ byrde, men som ikke kan garantere, at EU 
har et effektivt kriseberedskab. 

 Politisk mulighed 1: Styrkelse af kontrol- og koordinationsmekanismerne inden for 
den nuværende ordning;

 Politisk mulighed 2: Oprettelse af en central EU-ordning med obligatorisk 
statslig/offentlig ejendomsret til sikkerhedslagrene;

 Politisk mulighed 3: Oprettelsen af visse specifikke EU-sikkerhedslagre vil betyde, at 
medlemsstaterne skal opretholde en obligatorisk del af sikkerhedslagrene i form af 
regerings- eller agenturejede lagre - inden for rammerne af en revideret udgave af den 
nuværende ordning. 

Kommissionen foretrækker den politiske mulighed 3. Det er dog endnu ikke politisk 
acceptabelt at pålægge medlemsstaterne at oprette specifikke lagre. Som følge heraf bygger 
Kommissionens forslag på denne mulighed, men det overlades i øjeblikket til 
medlemsstaterne at oprette specifikke lagre.

Forslaget indeholder bestemmelse om en revisionsklausul for at gøre det muligt for 
Kommissionen efter en vis frist at fastslå, om medlemsstater, der ikke opretter specifikke 
sikkerhedslagre, benytter andre løsninger, der er tilstrækkeligt pålidelige. 

4. Ordførerens forslag til forbedringer

Ordføreren går ind for den politiske mulighed 3. Oprettelsen af visse sikkerhedslagre for 
længere perioder sammen med ændringen af beregningsgrundlaget for IEA-normer, 
begrænset anvendelse af kommercielle lagre, begrænsning af "tickets" og forbedring af 
beslutningssystemet i krisesituationer er den rette måde til at sikre, at EU-ordningen kan tage 
fremtidens olieudfordringer op. Medlemsstaternes rolle i forbindelse med opretholdelse og 
forvaltning af obligatoriske olielagre med henblik på nødsituationer bør generelt styrkes.
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 Øget åbenhed generelt på oliemarkedet og især med hensyn til de tilgængelige 
olielagre, hvad angår deres placering, mængde og ejerforhold med henblik på at 
fremme krisemekanismens pålidelighed

 Garanti for forelæggelse og bearbejdning af nøjagtige og rettidige oplysninger om alle 
sikkerhedslagre, især om alle andre lagre end sikkerhedslagre (artikel 6, artikel 15) 

 Fastlæggelse af klare regler for medlemsstaterne med hensyn til overdragelse af 
forvaltningen af sikkerhedslagre uden for det nationale område (artikel 11)

 Fastlæggelse af en passende tidsramme for og omfanget af en evaluering af 
lovgivningen (artikel 23)

 Mulighed for Kommissionen for en effektiv kontrol med den korrekte gennemførelse 
af denne retsakt (artikel 19, artikel 22)

 Etablering af en klar og hurtig beslutningsprocedure, der gør det muligt for EU at 
træffe foranstaltninger som supplement til IEA's krisepolitik og sikrer 
hensigtsmæssige og ikke-politiserede eller partiske afgørelser i en ånd af 
energisolidaritet inden for EU (artikel 21)

 Garanti for, at alle oplagringssystemer, såsom brugen af "tickets", giver mulighed for 
nøjagtig informationer om tilgængelige lagre og er fuldt ud pålidelige i tilfælde af 
forsyningsafbrydelser (artikel 8, artikel 11).
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