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(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kohustatakse liikmesriike 
säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0775);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 100, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0511/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Toornafta jääb järgmisteks 
kümnenditeks üheks olulisemaks
primaarenergiaallikaks. Samas on 
liikmesriikidele üha suurenevaks 
väljakutseks mõistliku hinnaga toornafta 
järjepideva varustamise tagamine.
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Or. en

Selgitus

Ettepaneku tähtsust energiavarustuse tugevdamiseks eriolukordades ei tohiks alahinnata. 
Ehkki avalikkuse ja meedia tähelepanu keskendub erinevatel põhjustel üha enam teistele 
energiaallikatele (tuumaenergia, taastuvenergia, gaas), jääb nafta ELis kõige olulisemaks 
primaarenergiaallikaks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa Ülemkogu 9. oktoobri 
2008. aasta kohtumise järeldustes 
rõhutatakse Euroopa Liidu soovi luua 
energiavarustuse katkestuste puhuks 
liikmesriikide solidaarsust tagavad 
mehhanismid ning soovitab võtta selleks 
kasutusele kõik vajalikud vahendid. 
Ühenduse tasandil koordineeritud 
toornafta ja/või naftatoodete varude 
säilitamise tõhus süsteem aitab samuti 
oluliselt kaasa energiaalase solidaarsuse 
põhimõtte praktikas juurutamisele.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et see ettepanek on osa Euroopa Liidu vahendist, millega juurutatakse 
solidaarsus energiavaldkonnas praktikasse. Hiljutine gaasikriis Ukraina ja Venemaa vahel 
näitas, kui haavatavad on mõned liikmesriigid energiavarustuse katkemisel, ning et 
negatiivset mõju saab leevendada ainult ühine ELi reageering nendele probleemidele.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lõppkasutajate finantskoormuse 
leevendamiseks peaksid liikmesriigid 
tegema tihedat koostööd varude 
säilitamise üksustega ning piirkondlike 
varude säilitamise üksuste loomiseks.

Or. en

Selgitus

Toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarude säilitamine oleks kulutõhusam, kui 
liikmesriigid teeksid rohkem koostööd. Ühised varude hoidlad teatud ELi piirkondadele 
(Läänemeri, Atlandi piirkond, Vahemeri, Kesk-Euroopa) võiks olla huvitav võimalus riigi 
raha säästmiseks ja vähendaks lõppkasutajale kanduvat naftavarude säilitamise koormust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Samas kui liikmesriikidele tuleks 
anda piisav vabadus valida nende 
geograafilistele ja organisatsioonilistele 
eripäradele sobiv varude säilitamise kord, 
tuleks kasutusele võtta kõik vajalikud 
mehhanismid, et tagada igal ajal täpsete 
ja usaldusväärsete varude suurust 
käsitlevate andmete edastamine 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et ettepaneku eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vastavalt 
lähimuspõhimõttele valida kõige sobivam naftavarude säilitamise mehhanism, kuid samas 
tuleb tagada süsteem, mis oleks ettenägematu energiavarustuse katkemise korral tõhus ja 
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usaldusväärne.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Tugevdada tuleks liikmesriikide 
rolli eriolukordadeks kohustuslike 
naftavarude säilitamisel ja haldamisel.

Or. en

Selgitus

Praegu omavad ainult mõned liikmesriigid naftavarusid, kuid siiski on nende liikmesriikide 
kogemus väga positiivne.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud, ning kehtestada
nende kokkuvõtete esitamine kord nädalas.

(21) Samadel eesmärkidel tuleks ühtlasi 
laiendada statistiliste kokkuvõtete 
koostamist ja neist teavitamist, lisades 
kokkuvõttesse peale julgeoleku- ja 
erivarude ka muud varud. Liikmesriike 
tuleks julgustada esitama nende varude 
kohta kokkuvõtteid kord nädalas, kuid nad 
peaksid seda tegema vähemalt kord kuus. 
Kaubanduslikke naftavarusid käsitleva 
iganädalase teavitamise kulusid ja tulusid 
tuleks hinnata komisjoni ette valmistatud 
teostatavusuuringuga. Selle hindamise 
tulemusi tuleks võtta arvesse direktiivi 
läbivaatamisel.

Or. en
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Selgitus

Tuleb selgitada, et ettepaneku eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vastavalt 
lähimuspõhimõttele valida kõige sobivam naftavarude säilitamise mehhanism, kuid samas 
tuleb tagada süsteem, mis oleks ettenägematu energiavarustuse katkemise korral tõhus ja 
usaldusväärne.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et ühenduse tasandil 
puudub ühtne kohustuslik miinimumtase 
erivarudele ja käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse hulgaliselt uusi mehhanisme, 
tuleks käesoleva direktiivi rakendamist 
hinnata suhteliselt kiiresti pärast selle 
jõustumist.

(29) Arvestades, et ühenduse tasandil 
puudub ühtne kohustuslik miinimumtase 
erivarudele ja võttes arvesse praegust 
uurimust naftaturu läbipaistvuse 
suurendamise meetmete kulude ja tulude 
kohta, pidades eriti silmas kord nädalas 
kaubanduslikest naftavarudest 
teavitamist, ning et käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse hulgaliselt uusi mehhanisme, 
tuleks käesoleva direktiivi rakendamist 
hinnata suhteliselt kiiresti pärast selle 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Komisjon on just algatanud kaubanduslike naftavarude suuruse iganädalase teavitamise 
teostatavusuuringu, mis käsitleb iganädalase teavitamise võimalikke mõjusid ja soovitavat 
teavitamiskorda. Selle teostatavusuuringu tulemusi tuleks võtta arvesse direktiivi 
läbivaatamisel. Alles siis tuleks otsustada, kas iganädalane teavitamine muutub 
kohustuslikuks või mitte.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et ühenduse tasandil 
puudub ühtne kohustuslik miinimumtase 

(29) Arvestades, et ühenduse tasandil 
puudub ühtne kohustuslik miinimumtase 
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erivarudele ja käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse hulgaliselt uusi mehhanisme, 
tuleks käesoleva direktiivi rakendamist 
hinnata suhteliselt kiiresti pärast selle 
jõustumist.

erivarudele ja käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse hulgaliselt uusi mehhanisme, 
tuleks käesoleva direktiivi rakendamist 
hinnata hiljemalt kolme aasta jooksul
pärast selle jõustumist.

Or. en

Selgitus

Esitada tuleksläbivaatamise täpne kuupäev, kuna selle mõjusust tuleb kiiresti hinnata. 
Komisjon kavandab läbivaatamise teostada kolme aasta jooksul, kuigi selle mõjusust tuleks 
hinnata võimalusel varem.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – teine a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppega delegeeritakse need 
kohustused liikmesriigile, kelle 
territooriumil kõnealused varud asuvad, 
või selle liikmesriigi poolt asutatud varude 
säilitamise kesküksusele, sätestatakse 
selles kokkuleppes: 
(a) liikmesriigi või varude säilitamise 
kesküksuse vastutus, et tagada varude 
suurust käsitlevate täpsete andmete pidev 
kättesaadavus;
(b) oma territooriumil soetatud, 
moodustatud, säilitatud või hallatud 
julgeolekuvarude ülesanded delegeerinud 
liikmesriigile tarnimiseks kuluv aeg;
(c) tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused juhuks, kui
liikmesriik või varude säilitamise 
kesküksus ei täida kokkuleppes sätestatud 
tingimusi.

Or. en
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Selgitus

Varem on esinenud kahtlusi liikmesriikide vaheliste kokkulepete rakendamise mõjususes ja 
usaldusväärsuses, kui peaks tekkima tõsine energiavarustuse katkestus. Käesoleva sätte 
eesmärk on selge korra kehtestamine juhuks, kui üks liikmesriik delegeerib oma kohustused 
teisele liikmesriigile. Selleks peavad kokkulepped sisaldama selgeid sätteid teatavate 
vastutusalade kohta, mis tagavad kriisiolukorras tõhusa ja usaldusväärse rakendamise.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erivarud kuuluvad vaid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ****** määruse nr 
****** energiastatistika kohta B lisa 
punktis 4 määratletud järgmiste 
tootekategooriate hulka:

3. Erivarud kuuluvad vaid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ****** määruse nr 
****** energiastatistika kohta B lisa 
punktis 4 määratletud järgmiste 
tootekategooriate hulka, mis peavad 
vastama ühenduse õigusaktidele, eriti 
kütuse standardite ja keskkonnakaitse 
valdkonnas:

– naftatöötlemise heitgaas (veeldamata), – naftatöötlemise heitgaas (veeldamata),
– etaan, – etaan,

– veeldatud naftagaas, – veeldatud naftagaas,
– mootoribensiin, – mootoribensiin,

– lennukibensiin, – lennukibensiin,
– bensiini tüüpi reaktiivkütus (ligroiini 
tüüpi reaktiivkütus või JP4),

– bensiini tüüpi reaktiivkütus (ligroiini 
tüüpi reaktiivkütus või JP4),

– petrooleumi tüüpi reaktiivkütus, – petrooleumi tüüpi reaktiivkütus,

– muu petrooleum, – muu petrooleum,
– gaasi- ja diisliõli (kütteõli destillaat), – gaasi- ja diisliõli (kütteõli destillaat),

– kütteõli (nii kõrge kui ka madala 
väävlisisaldusega),

– kütteõli (nii kõrge kui ka madala 
väävlisisaldusega),

– lakibensiin ja tööstusbensiin, – lakibensiin ja tööstusbensiin,
– määrdeõlid, – määrdeõlid,

– bituumen, – bituumen,
– parafiinvahad ja – parafiinvahad ja

– naftakoks. – naftakoks.
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Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et erivarud saavad katta ainult tooteid, mis vastavad ELi õigusaktidele. 
Importtooteid, mida pole veel esitatud ELi kütusestandarditele ja keskkonnaalastele 
õigusaktidele vastavaks muutmiseks, ei saa kriisiolukorras ilma ühisturu toimimist ning 
ühenduse õigustiku rakendamist kahjustamata tõhusalt kasutada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi ja varude säilitamise 
kesküksuse vahelises kokkuleppes 
sätestatakse: 
(a) liikmesriigi või varude säilitamise 
kesküksuse vastutus, et tagada varude 
suurust käsitlevate täpsete andmete pidev 
kättesaadavus;
(b) oma territooriumil soetatud, 
moodustatud, säilitatud või hallatud 
julgeolekuvarude ülesanded delegeerinud 
liikmesriigile tarnimiseks kuluv aeg;
(c) tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused juhuks, kui 
liikmesriik või varude säilitamise 
kesküksus ei täida kokkuleppes sätestatud 
tingimusi.

Or. en

Selgitus

Varem on esinenud kahtlusi liikmesriikide vaheliste kokkulepete rakendamise mõjususes ja 
usaldusväärsuses, kui peaks tekkima tõsine energiavarustuse katkestus. Käesoleva sätte 
eesmärk on selge korra kehtestamine juhuks, kui üks liikmesriik delegeerib oma kohustused 
teisele liikmesriigile. Selleks peavad kokkulepped sisaldama selgeid sätteid teatavate 
vastutusalade kohta, mis tagavad kriisiolukorras tõhusa ja usaldusväärse rakendamise.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
iganädalased statistilised kokkuvõtted 
nende riigi territooriumil hoitavate 
kaubanduslike varude tasemete kohta. Nad 
tagavad tundlike andmete kaitse ega nimeta 
asjaomaste varude omanike nimesid.

1. Liikmesriike julgustatakse esitama
komisjonile iganädalased statistilised 
kokkuvõtted nende riigi territooriumil 
hoitavate kaubanduslike varude tasemete 
kohta. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
vähemalt igakuised statistilised 
kokkuvõtted nende riigi territooriumil 
hoitavate kaubanduslike varude suuruse 
kohta. Nad tagavad tundlike andmete 
kaitse ega nimeta asjaomaste varude 
omanike nimesid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga nädal 
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud kokkuvõtete põhjal, kasutades 
selleks tunnustatud tasemeid.

2. Komisjon avaldab ühenduse 
kaubanduslike varude kohta iga nädal 
statistilised kokkuvõtted liikmesriikide 
esitatud iganädalaste või igakuiste
kokkuvõtete põhjal, kasutades selleks 
tunnustatud tasemeid.

3. Komisjon võtab vastu kooskõlas artikli 
24 lõikes 2 esitatud regulatiivmenetlusega 
lõigete 1 ja 2 rakendamise korra.

3. Komisjon võtab vastu kooskõlas artikli 
24 lõikes 2 esitatud regulatiivmenetlusega 
lõigete 1 ja 2 rakendamise korra. See kord 
võtab arvesse iganädalase teavitamise 
teostatavusuuringu tulemused, käsitleb 
võimalikke mõjusid ja määrab soovitava 
teavitamiskorra.

Or. en

Selgitus

Kaubanduslikest varudest iganädalane teavitamine viib ELi praktika kooskõlla USA ja 
Jaapani standarditega ning see peaks suurendama turu läbipaistvust, ning seega aitama 
vähendada naftahindade muutlikkust. Siiski seab see täiendavaid takistusi tööstusele. On 
tõstatunud mõned kahtlused selle kohta, et andmed ei ole järsku piisavalt täpsed ning seetõttu 
hoopis suurendavad hindade muutlikkust selle vähendamise asemel. Sel teemal on just 
algatatud teostatavusuuring. Enne selle tulemuste selgumist tuleks liikmesriike julgustada 
katsetama iganädalast teavitamist, kuigi kohustus on teavitada vähemalt üks kord kuus.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
käsitletud kontrollitegevuste läbiviimisel 
teeksid nende territooriumil säilitatud ja 
hallatud erivarude eest vastutavad isikud 
koostööd komisjoni talituste värvatud või
volitatud isikutega.

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
käsitletud kontrollitegevuste läbiviimisel 
teeksid nende territooriumil säilitatud ja 
hallatud erivarude eest vastutavad isikud 
koostööd komisjoni volitatud ametnike või 
esindajatega.

Or. en

Selgitus

Nafta julgeolekuvarude alase teabe tundlikkuse tõttu tuleks teha täielikult selgeks, et 
komisjoni töötajad peavad selliste kontrollkülastuste teostamiseks omama vastavat volitust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eksisteerib kehtiv rahvusvaheline 
otsus varude ringlusesse laskmise kohta, 
võib iga asjaomane liikmesriik julgeoleku-
ja erivarusid kõnealusest otsusest 
tulenevate rahvusvaheliste kohustuste 
täitmise eesmärgil kasutada. Sellisel juhul 
teavitab liikmesriik viivitamata komisjoni, 
kes võib kokku kutsuda kooskõlastamise 
töörühma või alustada selle liikmetega 
elektroonilisel teel konsulteerimist eelkõige 
ringlusesse laskmise mõjude hindamise 
suhtes.

3. Komisjon teeb tihedat koostööd teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes 
saavad teha otsuseid varude vabastamise 
kohta, ning tugevdab neis küsimustes 
ülemaailmselt mitmepoolset ja 
kahepoolset koordineerimist. Kui 
eksisteerib kehtiv rahvusvaheline otsus 
varude ringlusesse laskmise kohta, võib iga 
asjaomane liikmesriik julgeoleku- ja 
erivarusid kõnealusest otsusest tulenevate 
rahvusvaheliste kohustuste täitmise 
eesmärgil kasutada. Sellisel juhul teavitab 
liikmesriik viivitamata komisjoni, kes võib 
kokku kutsuda kooskõlastamise töörühma 
või alustada selle liikmetega elektroonilisel 
teel konsulteerimist eelkõige ringlusesse 
laskmise mõjude hindamise suhtes.
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Or. en

Selgitus

Kuna naftaturg on globaalne, tuleb tagada, et komisjon püüaks olla kursis kõikide 
naftavarudega seotud arutelude ja otsustega rahvusvahelistes organisatsioonides. Lisaks 
peaks komisjon töötama tõhusalt nendes küsimustes rahvusvahelise koostöö saavutamiseks 
Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmete vahel ning samuti kolmandate riikide vahel, mis ei 
ole Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmed, et reageerida koordineeritult suurtele 
naftavarustuse katkestustele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga. Komisjon tegutseb tõsise 
tarnekatkestuse korral.

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kõik liikmesriigid tagavad, et nende 
esindajad saavad osaleda kooskõlastamise 
töörühma koosolekul 24 tunni jooksul 
pärast koosoleku kokkukutsumist.
Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga. Komisjon tegutseb tõsise 
tarnekatkestuse korral.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa Liit reageeriks kiiresti suurtele varustuse katkestustele ning 
et seetõttu osaleksid kõik liikmesriigid aruteludes, mis võimaldaksid komisjonil määrata, kas 
toimus suur varustuse katkestus ja milliseid meetmeid tuleks võtta.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga. Komisjon tegutseb tõsise 
tarnekatkestuse korral.

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga, tuginedes liikmesriikide 
solidaarsuse põhimõttele, ning komisjon
teeb kindlaks, kas on toimunud tõsine 
tarnekatkestus.

Or. en

Selgitus

Hiljutine gaasikriis Ukraina ja Venemaa vahel näitas, et liikmesriigid on erinevate 
energiavarustuse katkemise tasemete puhul väga haavatavad. Siiski on naftaturg globaalne ja 
seetõttu tuleb leida lahendus varustuse katkemisele ELi või Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
tasemel. Liikmesriigid on rõhutanud erinevatel puhkudel oma soovi tugevdada solidaarsust 
energeetikaküsimustes ning see põhimõte peab samuti olema naftavarude kasutuselevõtu 
otsuse puhul otsustava tähendusega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kooskõlastamise töörühm tutvub 
olukorraga. Komisjon tegutseb tõsise 
tarnekatkestuse korral.

4. Kui ühenduse või liikmesriigi toornafta 
või naftatoodetega varustamisel tekivad 
raskused, kutsub komisjon liikmesriigi 
palvel või omal algatusel võimalikult 
kiiresti kokku kooskõlastamise töörühma. 
Kooskõlastamise töörühm analüüsib 
olukorda ning komisjon teeb kindlaks, kas 
on toimunud tõsine tarnekatkestus,
tuginedes olukorra majandusliku ja 
sotsiaalse mõju objektiivsele hindamisele.
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Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et julgeolekuvarude kasutuselevõtt tugineb objektiivsetele kriteeriumidele, mis 
hindavad hetkeolukorra majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi ning seda, mis mõju võib 
varude kasutuselevõtul olla varustusprobleemide leevendamisele. Kuna fikseeritud 
kriteeriumidel põhinev automaatne käivitumine ei taga vajalikku paindlikkust eri tüüpi 
varustuskatkestustele reageerimisel, tuleb samuti vältida otsuse politiseeritust ning selle 
asemel tugineda majanduslikule ja sotsiaalsele põhjendatusele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist selle 
rakendamist ja tutvub eelkõige 
võimalusega kohandada kõikidele 
liikmesriikidele uus erivarude kohustuslik 
miinimumtase.

Komisjon hindab hiljemalt kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist selle rakendamist ja tutvub 
eelkõige võimalusega kohandada kõikidele 
liikmesriikidele uus erivarude kohustuslik 
miinimumtase.

Or. en

Selgitus

Komisjon kavandab läbivaatamise teostada kolme aasta jooksul, kuigi selle mõjusust tuleks 
hinnata võimalusel varem.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist selle 
rakendamist ja tutvub eelkõige
võimalusega kohandada kõikidele 
liikmesriikidele uus erivarude kohustuslik 
miinimumtase.

Komisjon hindab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist selle 
rakendamist ja tutvub eelkõige sellega,
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(a) kas varusid käsitlev teave on täpne ja 
õigeaegselt edastatud;
(b) kas kaubanduslike naftavarude 
suurusest tuleb teavitada kord nädalas või 
kord kuus;
(c) kas oleks asjakohane nõuda kõikidelt 
liikmesriikidelt erivarude kohustusliku 
miinimumtaseme pikaajalist säilitamist.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamisel tuleb käsitleda kõige sobivamaid varude mahtusid (90 või 120 päeva puhul) 
ning samuti komisjoni poolt just algatatud kaubanduslike naftavarude suuruse iganädalase 
teavitamise teostatavusuuringu tulemusi. Lisaks tuleb hinnata, kas teavitamise 
probleemidega, mis olid komisjoni poolt uue õigusakti algatamise peamiseks põhjuseks, on 
tõhusalt tegeletud.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Toornafta on Euroopa Liidu peamine energiaallikas. Majandus on väga sõltuv järjepidevatest, 
usaldusväärsetest ja mõistliku hinnaga toornaftatarnetest. Võttes arvesse suurt ja üha kasvavat 
sõltuvust impordist, on varustuskindlus eriti oluline.

Komisjon eeldab, et kuni 2030. aastani nõudlus toornafta järele ELis kasvab – olgugi vaid 
0,25 % võrra aastas. 2030. aastal on toornafta ELis peamine primaarenergia allikaks, mille 
osakaal on ligikaudu 35 % kogu energiatarbimisest. USA energiateabe ameti hinnangul on 
nõudlus maailmas 2030. aastal enam kui kolmandiku võrra suurem kui 2006. aastal.
Arvestades, et pakkumine ja naftatöötlemisvõimsus ei suuda praegu nõudlusega sammu 
pidada, jääb turuolukord pingeliseks.

Need asjaolud peavad peegelduma sidusa ja realistliku Euroopa energiapoliitika 
väljatöötamisel. Selle poliitika osaks peab olema ELi suutlikkus reageerida mis tahes 
võimalikele järskudele tõrgetele tarnimisel. Varud on oluline puhver ootamatute 
tarnekatkestuste vastu. Halvimal juhul võib sundida riiki varusid vähendama, et vältida 
tegelikku toornafta puudust, mis võiks tähendada osa või kõigi majandusharude seiskumist ja 
seada ohtu sõjalise suutlikkuse. Selles mõttes on varude olemasolu riikliku julgeoleku 
põhiküsimus ja kogu ELi majanduse põhihuvi.

EL kehtestas juba kuuekümnendate lõpus ja seitsmekümnendate alguses õigusliku raamistiku 
toornafta pikaajalise ja lühiajalise puudusega toimetulemiseks:

– nõukogu 24. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/67/EÜ, millega liikmesriike kohustatakse 
säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid;1

– nõukogu 20. detsembri 1968. aasta direktiiv 68/416/EMÜ liikmesriikide toornafta 
ja/või naftatoodete miinimumvarude säilitamise kohustusega seotud valitsustevaheliste 
üksiklepingute sõlmimise ja rakendamise kohta2;

– nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/238/EMÜ toornafta ja naftatoodete 
tarneraskuste mõju leevendamise meetmete kohta3.

Väljapakutud direktiiv asendab kõik kolm eespool nimetatud õigusakti.

2. Probleemi analüüs

Viimastel aastatel on naftatarnekatkestuste oht mitmel põhjusel kasvanud, milleks on näiteks 
suurenenud globaalne nõudlus, nõudluse piiril olev tootmisvõimsus, toornafta varude järjest 
suurenev koondumine käputäie (tihti poliitiliselt ebastabiilsete) riikide kätte, peamiselt Lähis-

                                               
1 ELT L 217, 8.8.2006, lk 8.
2 EÜT L 308, 23.12.1968, lk 19.
3 EÜT L 228, 16.8.1973, lk 1.
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Idas, aga ka energiaga seotud geopoliitiliste konfliktide arvu kasv. Need praegused globaalsed 
suundumused koos ELi-siseste toornaftavarude vähenemisega muudavad ELi naftavarude 
säilitamise süsteemi parandamise veelgi olulisemaks. Kehtiva süsteemi analüüs toob esile 
nõrkused, mis võivad tegelike tarnekatkestuste korral süsteemi nõuetekohast toimimist 
takistada:

a. Erinevad varude omandivormid
Praegu võivad liikmesriigid oma varude säilitamise üle ise otsustada. See peegeldab riikide 
vahelisi geograafilisi, infrastruktuuri, töötlemise ja pakkumisega seotud erinevusi.
Naftavarude säilitajaks võivad olla ettevõtted ja/või valitsused ja/või agentuurid. Komisjoni 
uuringu kohaselt säilitavad 62 % ELi varudest ettevõtted, 35 % agentuurid ja 3 % valitsused.

Suure osa varusid on valitsused andnud säilitamiseks erakätesse. Ettevõtete käes olevaid 
naftavarusid võib aga kasutada spekulatiivse kasu saamise eesmärgil. Kui reaalhinnad 
langevad, vähendab see spekuleerimist varudega, sest langev hind tähendab säilitatavate 
varudega kahjudega kauplemist. Raportöör usub, et olukorda parandaks teatavate piirangute 
või paremate regulatiivsete normide kehtestamine ettevõtete omanduses olevate 
julgeolekuvarude kohta.

ELi süsteem lubab riigil säilitada varusid teise liikmesriigi territooriumil, kui on olemas 
kahepoolne valitsustevaheline kokkulepe. Nii näiteks säilitasid Taani, Iirimaa ja Rootsi 
2007. aastal mitmete kahepoolsete kokkulepete alusel osad oma varud Ühendkuningriigis.
Hinnanguliselt on 11 % julgeolekuvarudest nn pileti peal, mis tähendab, et varud on füüsiliselt 
teise riigi territooriumil ja omandis. Pilet annab valdajale õiguse osta varusid kriisiolukorras 
kokkuleppes määratud hinnaga. Piletimüük võib olla väga kulutõhus moodus varudega seotud 
kohustuse täitmiseks, kuid süsteem peab võimaldama täpset naftavarude aruandlust ja 
usaldusväärset reageerimist tarnekatkestuste korral.

Ei ole kindel, kas kõik riiklikud süsteemid suudavad tagada, et säilitatavad varud oleksid 
eriolukorras vajaduse korral täielikult kättesaadavad ja kiiresti kasutusele võetavad.

b. Süsteemi ärakasutamise oht

Varude säilitamine nõuab raha, seda mitte üksnes infrastruktuuri investeerimise, vaid ka 
rajatiste ülalpidamise näol. Nii näiteks nõuavad soolakoobastes hoitavad USA strateegilised 
toornafta varud hinnanguliselt infrastruktuuri investeeringuid ligikaudu 6 dollarit barreli 
kohta1. Naftavarude vabastamine on tõenäoliselt kasulik kõigi naftat tarbivate riikide jaoks, 
sest naftaturg on globaalne turg.

Arvestades, et kasu on kollektiivne, kulud aga katab naftavarusid säilitav riik, on olemas 
süsteemi ärakasutamise oht: vähem usaldusväärsete süsteemidega liikmesriigid võivad loota 
kindla korraga riikidele. Selline olukord ohustab ettevalmistusi üleeuroopaliste 

                                               
1 „KUIDAS TOORNAFTA JULGEOLEKUVARUD SUHESTUVAD ÜLDISE TOORNAFTA 
VÄLJAKUTSEGA”, prof Paul Stevens.
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kriisisituatsioonide puhuks.

Tagamaks ELi naftavarude süsteemi toimimine tarnekatkestuste korral, usub raportöör, et 
komisjonil peab olema volitus kontrollida selle korrektset elluviimist ja sundida liikmesriike 
ELi õigusaktide täitmisele.

c. Sobivus IEA metoodikaga

Paralleelne süsteem on olemas 1974. aastal asutatud Rahvusvahelisel Energiaagentuuril 
(edaspidi „IEA”). Kuigi üldiselt võib ELi ja IEA kohustuslikeks varudeks kasutada samu 
varusid, tekitavad erinevused arvutusmetoodikas ja aruandluses täiendavat halduskoormust 
ELi liikmesriikidele, kes on ka IEA liikmed.

d. Selgitus eriolukordade korra kohta

Euroopa Liidul ei ole kooskõlastatud sekkumismenetlusi, mis oleksid kriisiolukorras 
otsustava tähtsusega, nende puudumine muudab kiired otsused ja tõhusad meetmed praktikas 
väga raskesti teostatavateks. ELil ei ole selgeid varude vabastamise reegleid ega ka selget 
otsustusprotsessi ELi tasandil. Tegelikult jääb otsus liikmesriikide valitsuste teha ja 
kriisiolukorras jääb komisjonile liikmesriike konsulteeriv roll.

Kui naftavarude vabastamise kindlaksmääratud kriteeriumid tähendaksid läbipaistvust ja 
tagaksid kiire reageerimise, võib selline süsteem olla liiga jäik, et reageerida asjakohaselt 
erinevatele tarnepiirangutele. Sobivam võiks olla sõltumatu asutuse igakordne otsus olenevalt 
asjaoludest. Sellegipoolest peab õigusaktides olema sätestatud tõhus naftavarude vabastamise 
otsustusmehhanism. Selles kontekstis tuleb ELi süsteemi seoses IEA ja selle korraga 
kehtivates õigusaktides täpsustada.

e. Naftaturgude läbipaistvuse tagamine

On tõsiseid kahtlusi seoses andmete usaldusväärsuse ja aruandluse sagedusega. Turu 
läbipaistvuse suurendamiseks on vaja täpseid ja õigeaegseid andmeid. Tarbijatele tuleb 
kinnitada, et nad maksavad bensiinijaamas õiglast hinda. Ebatäpsed andmed võivad viia 
valede otsusteni ja suurendada hinnakõikumisi. Komisjon kaebab liikmesriikide 
ebakorrapärase ja hilinenud aruandluse üle. Samal ajal on tõsiseid kahtlusi selle kohta, kui 
palju nn teatatud varudest saaks tegelikult kohe kriisiolukorras kasutusele võtta ja kui palju 
varusid oleks vaja süsteemi ülalpidamiseks, mis seega tarbimisse ei jõuaks.

Komisjon teeb liikmesriikidele ettepaneku esitada aruandlus kord nädalas, mitte kord kuus.
See viiks ELi süsteemi kooskõlla USA korraga. Naftaettevõtted ja ka mõned liikmesriigid 
kardavad aga täiendavat halduskoormust ja väidavad, et iganädalane naftavarude avaldamine 
suurendab ebakindlust turgudel, sest iganädalased aruanded varude kohta on veelgi 
ebatäpsemad. Ameerika Ühendriikide kogemus näitab, et iganädalased andmed on pigem 
tagantjärele parandused, mis lähtuvad täpsematest kuuandmetest. Tähtsam peaks olema 
andmete kvaliteet, mitte kvantiteet.

3. Poliitika võimalused süsteemi parandamiseks

Komisjoni palvel on teostatud mõju hindamine poliitika võimaluste kohta, kontrollides 
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süstemaatiliselt kriisiolukordadeks valmisoleku mõjusid, st ELi suutlikkust tulla toime 
võimalike naftatarnekatkestustega ning samuti liikmesriikide, tööstusharu ja komisjoni ees 
seisva finants- ja halduskoormusega.

Hinnati järgmist nelja poliitika võimalust:

 poliitiline valik 0: poliitika muutust ei toimu, ei kaasne täiendavat finants- või 
halduskoormust, kuid ei saa tagada ka tõhusat ELi-ülest kriisiolukordadeks 
valmisolekut;

 poliitiline valik 1: kontrollmehhanismide ja praeguse süsteemi kooskõlastamise 
tõhustamine;

 poliitiline valik 2: sellise tsentraliseeritud süsteemi loomine ühenduses, kus 
julgeolekuvarud on kohustuslikult riigiomand või avalik-õiguslik omand;

 poliitiline valik 3: praeguse süsteemi läbivaadatud versiooni raames Euroopa Liidu 
julgeoleku erivarude moodustamine, st liikmesriikide kohustus säilitada 
julgeolekuvarud, millest osa oleks valitsuse või vastava ameti hallata.

Komisjon eelistab poliitika võimalust nr 3, kuid praegu ei ole poliitiliselt võimalik kohustada 
liikmesriike erivarusid moodustama. Seepärast põhineb komisjoni ettepanek kõnealusel 
võimalusel, kuid jätab praegu erivarude moodustamise liikmesriikide otsustada.

Ettepanekus nähakse ette läbivaatamisklausel, mis võimaldab komisjonil pärast teatavat 
ajavahemikku hinnata, kas liikmesriigid, kes ei moodusta erivarusid, kohaldavad veenvaid 
alternatiivseid lahendusi.

4. Raportööri ettepanekud olukorra parandamiseks

Raportöör toetab poliitilist valikut nr 3: pikaajaliste julgeoleku erivarude moodustamine koos 
IEA standardite arvutamise aluste muutmise, kaubanduslike varude kasutamise ja nn 
piletisüsteemi piiramisega ning kriisiolukordade otsustusmehhanismi parandamisega on õige 
viis tulevastele toornaftaga seotud väljakutsetele vastamiseks ELi süsteemis. Üldiselt tuleks 
liikmesriikide rolli naftavarude säilitamisel ja haldamisel kriisiolukordades tugevdada.

Selle poliitika võimaluse kontekstis soovib raportöör lisada ettepanekusse mõned 
muudatused, mille eesmärk on:

 suurendada naftaturu läbipaistvust üldiselt, eriti olemasolevate naftavarude asukoha, 
koguse ja omandi suhtes, pidades silmas kriisisüsteemi usaldusväärsuse tõstmist;

 tagada kõigi julgeolekuvarude kohta täpsete ja õigeaegsete andmete esitamine ja 
töötlemine, eriti varude puhul, mis ei ole erivarud (artiklid 6 ja 15);

 seada liikmesriikidele selged reeglid erivarude säilitamiseks väljaspool riigi 
territooriumi (artikkel 11);

 määrata õigusakti hindamiseks kohane ajaline raamistik ja ulatus (artikkel 23);
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 võimaldada komisjonil tõhusalt kontrollida kõnealuse õigusakti nõuetekohast 
rakendamist (artiklid 19 ja 22);

 kehtestada selge ja kiire otsustusmehhanism, mis võimaldab ELil võtta täiendavaid 
meetmeid lisaks IEA eriolukordades rakendatavale poliitikale, ning tagada 
asjakohased ja mittepolitiseeritud või eelarvamuslikud otsused ELi 
energiasolidaarusse tähenduses (artikkel 21);

 tagada, et iga varude hoidmise süsteem, näiteks nn piletisüsteem, võimaldaks 
olemasolevate varude täpset aruandlust ja oleks tarnetõrgete korral täiesti 
usaldusväärne (artiklid 8 ja 11).
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