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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää 
raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0775),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 100 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0511/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Raakaöljy on edelleen ja on myös 
tulevina vuosikymmeninä tärkeimpiä 
primaarienergian lähteitä. Samaan 
aikaan jäsenvaltiot kohtaavat entistä 
suurempia haasteita kohtuuhintaisen 
raakaöljyn vakaiden toimitusten 
varmistamisessa.
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Or. en

Perustelu

Tämän ehdotuksen merkitystä energiatoimitusten varmuuden parantamisessa hätätilanteiden 
tapauksissa ei tule aliarvioida.  Vaikka kansalaiset ja tiedotusvälineet keskittyvät paljon 
suuremmassa määrin muihin energialähteisiin (ydinenergiaan, uusiutuvaan energiaan, 
kaasuun), raakaöljy on edelleen EU:n tärkeimpiä primaarienergian lähteitä. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) 9. lokakuuta 2008 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
korostetaan EU:n halua ottaa käyttöön 
jäsenvaltioiden välinen 
solidaarisuusmekanismi tilanteissa, joissa 
energian saanti häiriintyy, sekä ottaa 
käyttöön kaikki mainittua tarkoitusta 
varten tarvittavat välineet. Myös yhteisön 
tasolla koordinoitu raakaöljyn ja/tai 
öljytuotteiden varastojen ylläpitämistä 
koskeva tehokas järjestelmä on tärkeä 
energiasolidaarisuuden periaatteen 
täytäntöönpanon osatekijä. 

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että tämä ehdotus muodostaa osan EU:n välineistä, joiden avulla EU 
hoitaa energiasolidaarisuuden täytäntöönpanon. Ukrainan ja Venäjän välinen äskettäinen 
kaasukriisi on osoittanut joidenkin jäsenvaltioiden haavoittuvuuden energiansaannin 
häiriintymisen yhteydessä, sekä sen, että vain EU:n yhtenäinen reaktio mainittuihin 
haasteisiin voi vähentää kielteisiä vaikutuksia.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Loppukäyttäjiin kohdistuvan 
taloudellisen rasituksen helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
keskusvarastointilaitosten yhteistyön 
tiivistämisestä ja alueellisten 
varastointilaitosten perustamisesta. 

Or. en

Perustelu

Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistason säilyttäminen saattaisi olla 
kustannustehokkaampaa, jos jäsenvaltiot lisäisivät yhteistyötään. Tiettyjen EU:n alueiden 
(Itämeren maiden, Napapiirin maiden, Välimeren, Keski-Euroopan) yhteiset 
varastointilaitokset saattaisivat olla mielenkiintoinen vaihtoehto, jolla voidaan vähentää 
julkisten varojen käyttöä ja vähentää loppukäyttäjiin kohdistuvaa rasitusta, joka johtuu 
varaston ylläpitämisestä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vaikka jäsenvaltioille olisikin 
taattava riittävä joustavuus valita niiden 
maantieteellisten ja järjestelyä koskevien 
ominaispiirteiden mukaiset 
varastonomistusjärjestelyt, kaikki 
tarvittavat mekanismit olisi pantava 
täytäntöön, jotta komissio voi milloin 
tahansa saada täsmällisiä ja luotettavia 
tietoja varastojen tasosta. 

Or. en
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Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että ehdotuksen tarkoituksena on tarjota toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiolle mahdollisuus joustavuuteen siten, että jäsenvaltio voi valita 
asianmukaisimman varastojen säilyttämismekanismin, mutta että toisaalta tarkoituksen on 
varmistaa järjestelmä, joka on tehokas ja luotettava myös toistaiseksi kokemattoman 
energiansaannin häiriintymisen tapauksessa. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden roolia öljyn 
pakollisten varmuusvarastojen 
ylläpitämisessä ja hallinnassa olisi 
vahvistettava.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä vain harvat jäsenvaltiot ylläpitävät öljyn varmuusvarastoja, mutta mainittujen 
jäsenvaltioiden kokemukset ovat kuitenkin erittäin myönteisiä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Samoista syistä olisi vaadittava 
tilastollisten yhteenvetojen laatimista ja 
toimittamista myös muista varastoista kuin 
varmuusvarastoista ja erityisvarastoista 
sekä säädettävä, että nämä yhteenvedot on 
toimitettava viikoittain.

(21) Samoista syistä olisi vaadittava 
tilastollisten yhteenvetojen laatimista ja 
toimittamista myös muista varastoista kuin 
varmuusvarastoista ja erityisvarastoista.  
Jäsenvaltioita olisi kehotettava 
toimittamaan mainittuja varastoja 
koskevat yhteenvedot viikoittain, ja 
vähintään kuukausittain. Komission olisi 
laadittava soveltuvuustutkimus 
kaupallisten varastojen viikoittaisen 
raportoinnin kustannuksista ja hyödyistä. 
Mainitun arvioinnin tulokset olisi otettava 
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huomioon direktiivin tarkistamisen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että ehdotuksen tarkoituksena on tarjota toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiolle mahdollisuus joustavuuteen siten, että jäsenvaltio voi valita 
asianmukaisimman varastojen säilyttämismekanismin, mutta että toisaalta tarkoituksena on 
varmistaa järjestelmä, joka on tehokas ja luotettava myös toistaiseksi kokemattoman 
energiansaannin häiriintymisen tapauksessa. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Ottaen huomioon tällä direktiivillä 
käyttöön otettavien uusien mekanismien 
lukumäärä sekä se, ettei erityisvarastoja 
varten ole pakollista yhdenmukaista 
vähimmäistasoa yhteisön tasolla, tämän 
direktiivin soveltamista olisi arvioitava 
suhteellisen pian sen voimaantulon jälkeen.

(29) Ottaen huomioon tällä direktiivillä 
käyttöön otettavien uusien mekanismien 
lukumäärä ja käytettävissä oleva tutkimus 
öljymarkkinoiden avoimuuden 
lisäämistoimien kustannuksista ja 
hyödyistä, mitkä erityisesti aiheutuvat 
kaupallisten öljyvarastojen viikoittaisesta 
raportoinnista, sekä se, ettei 
erityisvarastoja varten ole pakollista 
yhdenmukaista vähimmäistasoa yhteisön 
tasolla, tämän direktiivin soveltamista olisi 
arvioitava suhteellisen pian sen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Komissio on äskettäin käynnistänyt kaupallisten öljyvarastojen viikoittaista raportointia 
koskevan soveltuvuustutkimuksen, jossa komissio tarkastelee viikoittaisen raportoinnin 
potentiaalisia vaikutuksia ja soveltuvia muotoja. Mainitun soveltuvuustutkimuksen tulokset 
olisi otettava huomioon direktiivin tarkistamisen yhteydessä. Vasta sen jälkeen olisi 
päätettävä siitä, säädetäänkö viikoittainen raportointi pakolliseksi vai ei.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Ottaen huomioon tällä direktiivillä 
käyttöön otettavien uusien mekanismien 
lukumäärä sekä se, ettei erityisvarastoja 
varten ole pakollista yhdenmukaista 
vähimmäistasoa yhteisön tasolla, tämän 
direktiivin soveltamista olisi arvioitava 
suhteellisen pian sen voimaantulon jälkeen.

(29) Ottaen huomioon tällä direktiivillä 
käyttöön otettavien uusien mekanismien 
lukumäärä sekä se, ettei erityisvarastoja 
varten ole pakollista yhdenmukaista 
vähimmäistasoa yhteisön tasolla, tämän 
direktiivin soveltamista olisi arvioitava 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistamisen täsmällinen päivämäärä olisi ilmoitettava, koska sen tehokkuutta on arvioitava 
nopeasti. Komissio ehdottaa tarkistamista kolmen vuoden kuluessa, mutta jos sitä voidaan 
arvioida aikaisemmin, sitä on arvioitava aikaisemmin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siinä tapauksessa, että mainitut velvoitteet 
siirretään sopimuksen perusteella niille 
jäsenvaltioille, joiden alueella mainitut 
varastot sijaitsevat, tai mainitun 
jäsenvaltion perustamalle 
keskusvarastointiyksikölle, mainittuun 
sopimukseen on sisällytettävä määräykset, 
joissa määritellään 
(a) jäsenvaltion tai 
keskusvarastointiyksikön vastuu 
varastojen tasoa koskevien täsmällisten 
tietojen antamisesta milloin tahansa;
(b) mainittujen varmuusvarastojen 
hankinnan, muodostamisen, 
ylläpitämisen ja hallinnan aikaraja sen 
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jäsenvaltion alueelle, joka on delegoinut 
mainitut tehtävät;
(c) tehokkaat, suhteelliset ja varoittavat 
seuraamukset siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltio tai keskusvarastointiyksikkö ei 
täytä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

Or. en

Perustelu

Aikaisemmin on ollut tiettyjä epäilyjä jäsenvaltioiden välisten täytäntöönpanosopimusten 
tehokkuudesta ja luotettavuudesta energiansaannin vakavan häiriintymisen yhteydessä. 
Voimassa oleva lainsäädäntö pyrkii asettamaan selkeät säännöt järjestelyille, joiden 
puitteissa jäsenvaltio delegoi velvoitteensa toiselle jäsenvaltiolle. Tätä tarkoitusta varten 
sopimukseen on sisällytettävä selkeät määräykset tietyistä vastuista, jotka varmistavat 
tehokkaan ja luotettavan täytäntöönpanon kriisien yhteydessä. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Erityisvarastot koostuvat yksinomaan 
seuraavista tuoteluokista, jotka 
määritellään energiatilastoista […] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […] liitteessä B 
olevassa 4 kohdassa: 

3. Erityisvarastot koostuvat yksinomaan 
seuraavista tuoteluokista, joiden on oltava 
erityisesti polttoainenormeja ja 
ympäristönsuojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisia, ja jotka 
määritellään energiatilastoista […] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […] liitteessä B 
olevassa 4 kohdassa:

- jalostamokaasu (nesteyttämätön), - jalostamokaasu (nesteyttämätön),

- etaani - etaani
- nestekaasu - nestekaasu

- moottoribensiini - moottoribensiini
- lentobensiini - lentobensiini

- bensiininomainen lentopetroli 
(teollisuusbensiininomainen lentopetroli tai 
JP4),

- bensiininomainen lentopetroli 
(teollisuusbensiininomainen lentopetroli tai 
JP4),
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- lentopetroli - lentopetroli
- muu petroli - muu petroli

- dieselöljy (kevyt polttoöljy), - dieselöljy (kevyt polttoöljy),
- polttoöljy (runsas  tai vähärikkinen), - polttoöljy (runsas  tai vähärikkinen),

- raskasbensiini ja muu teollisuusbensiini, - raskasbensiini ja muu teollisuusbensiini,
- voiteluaineet, - voiteluaineet,

- bitumi - bitumi
- parafiinivahat ja - parafiinivahat ja

- maaöljykoksi - maaöljykoksi

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että erityisvarastoissa voidaan säilyttää vain EU:n lainsäädännön 
mukaisia tuotteita. Tuontiöljyä, jota ei vielä ole käsitelty EU:n polttoainenormien ja 
ympäristölainsäädännön mukaiseksi, ei voida käyttää tehokkaasti kriisitilanteissa 
vaarantamatta yhteismarkkinoiden toimintaa ja yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion ja keskusvarastointilaitoksen 
väliseen sopimukseen on sisällytettävä 
määräykset, joissa määritellään 
(a) jäsenvaltion tai 
keskusvarastointiyksikön vastuu 
varastojen tasoa koskevien täsmällisten 
tietojen antamisesta milloin tahansa;
(b) mainittujen varmuusvarastojen 
hankinnan, muodostamisen, ylläpidon ja 
hallinnan aikaraja sen jäsenvaltion 
alueelle, joka on delegoinut mainitut 
tehtävät;
(c) tehokkaat, suhteelliset ja varoittavat 
seuraamukset siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltio tai keskusvarastointiyksikkö ei 
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täytä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

Or. en

Perustelu

Aikaisemmin on ollut tiettyjä epäilyjä jäsenvaltioiden välisten täytäntöönpanosopimusten 
tehokkuudesta ja luotettavuudesta energiansaannin vakavan häiriintymisen yhteydessä. 
Voimassa oleva lainsäädäntö pyrkii asettamaan selkeät säännöt järjestelyille, joiden 
puitteissa jäsenvaltio delegoi velvoitteensa toiselle jäsenvaltiolle. Tätä tarkoitusta varten 
sopimukseen on sisällytettävä selkeät määräykset tietyistä vastuista, jotka varmistavat 
tehokkaan ja luotettavan täytäntöönpanon kriisien yhteydessä. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viikoittainen tilastollinen 
yhteenveto niiden alueella ylläpidettävien 
kaupallisten varastojen tasoista. Niiden on 
huolehdittava tällöin arkaluonteisten 
tietojen suojaamisesta ja jätettävä 
nimeämättä kyseisten varastojen omistajat.

1. Jäsenvaltioita kehotetaan toimittamaan
komissiolle viikoittainen tilastollinen 
yhteenveto niiden alueella ylläpidettävien 
kaupallisten varastojen tasoista. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vähintään kuukausittainen 
tilastollinen yhteenveto niiden alueella 
ylläpidettävien kaupallisten varastojen 
tasoista. Niiden on huolehdittava tällöin 
arkaluonteisten tietojen suojaamisesta ja 
jätettävä nimeämättä kyseisten varastojen 
omistajat.

2. Komissio julkaisee viikoittaisen 
tilastollisen yhteenvedon kaupallisista 
varastoista yhteisössä jäsenvaltioiden sille 
toimittamien yhteenvetojen pohjalta ja 
kokonaistasoja käyttäen.

2. Komissio julkaisee viikoittaisen 
tilastollisen yhteenvedon kaupallisista 
varastoista yhteisössä jäsenvaltioiden sille 
toimittamien viikoittaisten ja 
kuukausittaisen raportointiyhteenvetojen
pohjalta ja kokonaistasoja käyttäen.

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdan 
soveltamissäännöt 24 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdan 
soveltamissäännöt 24 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. 
Mainituissa säännöissä on otettava 
huomioon viikoittaisten raportointien 
soveltuvuustutkimuksen tulokset ja 
määritettävä tarkoituksenmukaiset 
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raportointimuodot.

Or. en

Perustelu

Viikoittaiset ilmoitukset muuttaisivat EU:n käytännön vastaamaan USA:n ja Japanin 
käytäntöjä ja niiden oletetaan lisäävän markkinoiden avoimuutta, mikä puolestaan vähentäisi 
öljyn hinnan vaihtelua. Ne lisäisivät kuitenkin yritysten hallinnollista rasitusta. Jonkin verran 
on esitetty epäilyjä, joiden mukaan viikoittaiset tiedot olisivat vähemmän täsmällisiä ja näin 
ollen lisäisivät hintojen vaihtelua. Asiaa koskeva soveltuvuustutkimus on juuri käynnistetty. 
Ennen sen valmistumista jäsenvaltioita olisi kehotettava testaamaan viikoittaista 
ilmoittamista; jäsenvaltiot ovat edelleen velvoitettuja vain kuukausittaiseen ilmoittamiseen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että varmuusvarastojen ja erityisvarastojen 
ylläpidosta ja hallinnoinnista niiden 
alueella huolehtivat henkilöt tekevät 1 
kohdassa tarkoitettujen tarkastusten aikana 
yhteistyötä komission yksiköiden 
palveluksessa olevien tai niiden 
valtuuttamien henkilöiden kanssa.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että varmuusvarastojen ja erityisvarastojen 
ylläpidosta ja hallinnoinnista niiden 
alueella huolehtivat henkilöt tekevät 1 
kohdassa tarkoitettujen tarkastusten aikana 
yhteistyötä valtuutettujen komission 
yksiköiden palveluksessa olevien tai niiden 
valtuuttamien henkilöiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Kun öljyn varmuusvarastoja koskevien tietojen arkaluonteisuus otetaan huomioon, olisi 
tehtävä ehdottoman selväksi, että komission työntekijöillä on oltava valtuudet 
valvontakäynteihin.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos on tehty lainvoimainen 
kansainvälinen päätös varastojen liikkeelle 
laskemisesta, kukin asianomainen 
jäsenvaltio voi käyttää varmuusvarastojaan 
ja erityisvarastojaan kyseisestä päätöksestä 
johtuvien kansainvälisten velvoitteiden 
täyttämiseksi. Tällöin jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta välittömästi 
komissiolle, joka voi kutsua koolle 
koordinointiryhmän tai kuulla sen jäseniä 
sähköisesti muun muassa arvioidakseen 
liikkeellelaskun vaikutukset.

3. Komissio toimii läheisessä yhteistyössä 
muiden kansainvälisten järjestöjen 
kanssa, joilla on valtuudet tehdä 
päätöksiä varmuusvarastojen 
vapauttamisesta, ja vahvistaa 
varmuusvarastoja koskevaa 
maailmanlaajuista yhteistyötä sekä 
monenvälisellä että kahdenvälisellä 
tasolla. Jos on tehty lainvoimainen 
kansainvälinen päätös varastojen liikkeelle 
laskemisesta, kukin asianomainen 
jäsenvaltio voi käyttää varmuusvarastojaan 
ja erityisvarastojaan kyseisestä päätöksestä 
johtuvien kansainvälisten velvoitteiden 
täyttämiseksi. Tällöin jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta välittömästi 
komissiolle, joka voi kutsua koolle 
koordinointiryhmän tai kuulla sen jäseniä 
sähköisesti muun muassa arvioidakseen 
liikkeellelaskun vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Öljymarkkinoiden maailmanlaajuisuus huomioon ottaen on varmistettava, että komissio 
seuraa kaikkia kansainvälisten järjestöjen öljyvarastoja koskevia keskusteluja ja päätöksiä. 
Lisäksi komission olisi pyrittävä tehokkaasti harjoittamaan näitä asioita kansainvälistä 
yhteistyötä, sekä IEAn jäsenvaltioiden välillä että IEA:han kuulumattomien kolmansien 
maiden kanssa, jotta mahdolliseen merkittävään toimitushäiriöön voidaan reagoida 
koordinoidulla tavalla. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 
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saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta. Komissio arvioi, 
onko kyse merkittävästä toimitushäiriöstä.

saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Kukin jäsenvaltio 
varmistaa, että se voi olla edustettuna 
koordinointiryhmän kokouksessa 24 
tunnin sisällä kokouksen 
kokoonkutsumisesta. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta. Komissio arvioi, 
onko kyse merkittävästä toimitushäiriöstä.

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni voi reagoida nopeasti merkittävään 
toimitushäiriöön, ja sen vuoksi on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina 
kokouksissa, jotta komissio voi määrittää merkittävän toimitushäiriön mahdollisen 
esiintymisen ja sen, mihin toimiin sen vuoksi on ryhdyttävä. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 
saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta. Komissio arvioi, 
onko kyse merkittävästä toimitushäiriöstä.

4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 
saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta jäsenvaltioiden 
väliseen solidaarisuuden periaatteeseen 
sitoutumisen perusteella, ja komissio
arvioi, onko kyse merkittävästä 
toimitushäiriöstä.

Or. en

Perustelu

Ukrainan ja Venäjän välinen äskettäinen kaasukriisi on osoittanut, että jäsenvaltiot ovat eri 
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tavalla alttiita toimitushäiriöille. Öljymarkkinat sen sijaan ovat maailmanlaajuisia, ja sen 
vuoksi öljyn toimitushäiriöihin on reagoitava EU:n tai IEAn tasolla. Koska jäsenvaltiot ovat 
viime aikoina korostaneet eri yhteyksissä haluaan vahvistaa energia-asioita koskevaa 
solidaarisuutta, solidaarisuuden periaatteen on oltava avainasemassa myös kaikissa 
öljyvarastojen vapauttamista koskevissa päätöksissä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 
saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta. Komissio arvioi, 
onko kyse merkittävästä toimitushäiriöstä.

4. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden 
saannissa esiintyy vaikeuksia yhteisössä tai 
jossakin jäsenvaltiossa, komissio kutsuu 
koordinointiryhmän mahdollisimman pian 
koolle joko jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Koordinointiryhmä 
tarkastelee tilannetta, ja komissio arvioi 
tilanteen taloudellisen ja sosiaalisen 
vaikutuksen objektiivisen arvioinnin 
perusteella, onko kyse merkittävästä 
toimitushäiriöstä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että öljyvarastojen vapauttaminen perustuu objektiivisiin kriteereihin, joilla 
arvioidaan vallitsevan tilanteen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä varastojen 
vapauttamisen mahdollista vaikutusta toimitusongelmien lievittämiseen. Vaikka sidottuihin 
kriteereihin perustuva automaattinen reaktio ei salli tarvittavaa joustavuutta reagoida 
erityyppisiin toimitushäiriöihin, toisaalta on vältettävä päätösten politisoimista taloudellisten 
ja sosiaalisten syiden perusteella.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
arvioinnin sen soveltamisesta ja tarkastelee 

Komissio tekee viimeistään kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta arvioinnin sen 

Adlib Express Watermark



PE418.361v01-00 18/23 PR\764263FI.doc

FI

erityisesti, olisiko kaikki jäsenvaltiot 
velvoitettava ylläpitämään erityisvarastojen 
pakollista vähimmäistasoa.

soveltamisesta ja tarkastelee erityisesti, 
olisiko kaikki jäsenvaltiot velvoitettava 
ylläpitämään erityisvarastojen pakollista 
vähimmäistasoa.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa tarkistamista kolmen vuoden kuluessa, mutta jos sitä voidaan arvioida 
aikaisemmin, sitä on arvioitava aikaisemmin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
arvioinnin sen soveltamisesta ja tarkastelee 
erityisesti, olisiko kaikki jäsenvaltiot 
velvoitettava ylläpitämään erityisvarastojen 
pakollista vähimmäistasoa.

Komissio tekee kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
arvioinnin sen soveltamisesta ja tarkastelee 
erityisesti

(a) ovatko varastoja koskevat tiedot 
täsmällisiä ja oikea-aikaisesti toimitettuja;
(b) raportoidaanko kaupallisista 
öljyvarastoista viikoittain vai 
kuukausittain; 
(c) olisiko kaikki jäsenvaltiot velvoitettava 
ylläpitämään erityisvarastojen pakollista 
vähimmäistasoa pitemmällä aikavälillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on käsiteltävä varastojen asianmukaisinta kokoa (60 vai 120 vuorokautta) 
sekä komission juuri käynnistämää soveltuvuustutkimusta kaupallisten öljyvarastojen 
viikoittaisesta raportoinnista. Lisäksi komission on arvioitava, onko raportointiongelmiin, 
jotka olivat tärkein syy, minkä vuoksi komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, on puututtu 
tehokkaasti. 
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Öljy on Euroopan unionin tärkein energianlähde, ja unionin talous on läheisesti riippuvainen 
öljytoimitusten jatkuvuudesta ja luotettavuudesta kohtuullisin hinnoin. Toimitusvarmuudella 
on erityinen merkitys suuren ja yhä kasvavan tuontiriippuvuuden vuoksi.

Euroopan komissio olettaa, että öljyn kysyntä kasvaa EU:ssa edelleen vuoteen 2030 
mennessä, vaikkakin vain noin 0,25 prosenttia vuodessa. Öljy on myös vuonna 2030 EU:n 
tärkein primaarienergianlähde, jonka osuus bruttoenergiankulutuksesta on siinä vaiheessa 
noin 35 prosenttia. Yhdysvaltain energiatiedotusvirasto EIA (Energy Information 
Administration) laskee, että vuonna 2030 kysyntä on yli kolmanneksen suurempi kuin vuonna 
2006. Koska tarjonta ja jalostuskapasiteetti eivät pysty pysymään kysynnän kasvun tahdissa, 
markkinatilanne pysyy jännittyneenä.

Mainitut tekijät on otettava huomioon johdonmukaisen ja realistisen Euroopan 
energiapolitiikan valmistelussa. Osana edellä mainittuun sisältyy ehdottomasti EU:n kyky 
reagoida kaikkiin äkkinäisiin toimituskriiseihin. Varastot muodostavat tärkeän puskurin 
odottamattomia toimitushäiriöitä vastaan. Pahimmassa tapauksessa jokin valtio voisi joutua 
käyttämään omia varastojaan öljyn äkkinäisen puutteen torjumiseksi, koska viimeksi mainittu 
pysäyttäisi joitakin tai kaikki taloudenalat ja uhkaisi asianomaisen valtion sotilaallista 
toimintakykyä. Tässä mielessä varastojen ylläpitäminen edistää kansallista perusturvallisuutta 
ja koko EU:n kannalta merkittäviä tärkeitä taloudellisia etuja. 

EU on jo 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa ottanut käyttöön öljytoimitusten lyhyen ja 
pitkän aikavälin häiriintymisen torjumista koskevan oikeudellisen kehyksen:

- 24. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston direktiivi 2006/67/EY jäsenvaltioiden 
velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa1;

- neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1968, raakaöljy- ja/tai 
öljytuotevarastojen vähimmäistason ylläpitämistä koskevasta jäsenvaltioiden 
velvoitteesta tehtyjen yksittäisten hallitustenvälisten sopimusten tekemisestä ja 
täytäntöönpanosta (68/416/ETY)2;

- - neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, raakaöljyn ja 
öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi 
tarkoitetuista toimenpiteistä (73/238/ETY)3.

Ehdotettu direktiivi korvaisi edellä mainitut kolme säädöstä.

2. Ongelma-analyysi

                                               
1 EUVL L 217, 8.8.2006, s. 8.
2 EYVL L 308, 23.12.1968, s. 19.
3 EÝVL L 228, 16.08.1973, s. 1.
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Viime vuosina öljyntoimitushäiriöiden riski on kasvanut monista syistä, joista on mainittava 
maailmanlaajuinen kysyntä, lähellä kysyntää oleva tuotantokapasiteetti, öljyvarojen lisääntyvä 
keskittyminen harvoihin (monessa tapauksessa poliittisesti epävakaisiin) pääasiassa Lähi-idän 
maihin, sekä energiaan liittyvien geopoliittisten konfliktien yleistyminen. Mainittu 
maailmanlaajuinen kehitys yhdistettynä EU:n omien öljyvarojen vähenemiseen merkitsee sitä, 
että EU:n öljyvarastojen ylläpitämisjärjestelmän parantaminen on yhä tärkeämpää. Nykyisen 
järjestelmän analyysi on tuonut esille puutteita, jotka voivat estää järjestelmän moitteettoman 
toiminnan toimitushäiriön aikana.

a. Öljyvarastojen moninaiset omistusmuodot
Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita omat varastointijärjestelynsä. Mainittu tilanne kuvastaa 
maantieteellisiä sekä infrastruktuuriin, jalostuskapasiteettiin ja toimitustilanteeseen liittyviä 
kansallisia eroja. Öljyvarastoja ylläpitävät öljy-yhtiöt ja/tai viranomaiset ja/tai virastot. 
Komission tutkimuksen mukaan yritysten osuus varastoista on 65 prosenttia, virastojen osuus 
on 35 prosenttia ja viranomaisten osuus on 3 prosenttia.

Monessa tapauksessa yritykset pitävät yllä öljyvarastoja asianomaisen valtion puolesta. Siitä 
huolimatta yritysten hallussa olevia varastoja voidaan käyttää keinotteluun. Reaalihintojen 
alentuminen ehkäisee varastojen käyttöä keinottelutarkoituksiin, koska laskeva hinta muuttaa 
tuoton negatiiviseksi. Esittelijä katsoo, että yritysten hallussa oleville öljyvarastoille on 
asetettava tiettyjä rajoituksia tai niiden sääntelyä on tehostettava tilanteen parantamiseksi.

EU:n järjestelmä salli sen, että jäsenvaltio voi ylläpitää varastoja toisen jäsenvaltion alueella 
hallitusten kahdenvälisen sopimuksen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2007 Tanska, Irlanti ja 
Ruotsi sijoittivat osan varastoistaan Isoon-Britanniaan kahdenvälisten sopimusten perusteella. 
Toisen arvion mukaan n. 11 prosenttia varmuusvarastoista hallitaan maksusitoumusten avulla 
siten, että toinen jäsenvaltio omistaa ja säilyttää varastot omalla alueellaan. Nämä 
maksusitoumukset oikeuttavat haltijan ostamaan varaston kriisitilanteessa sopimuksessa 
määrättyyn hintaan. Maksusitoumukset voivat olla hyvin kustannustehokas tapa noudattaa 
varastojen ylläpitämisen velvoitetta, mutta järjestelmän on mahdollistettava täsmällinen 
tiedottaminen öljyvarastoista ja luotettava reagointi toimitushäiriöiden tapauksessa. 

Kansallisilla järjestelmillä ei ehkä pystytä takaamaan, että kriisitilanteen varalta ylläpidettävät 
varastot ovat täysin käytettävissä ja käyttöönotettavissa tarpeen mukaisesti. 

b. Vapaamatkustajariski

Varastojen ylläpitäminen aiheuttaa kustannuksia, jotka infrastruktuuri-investointien lisäksi 
liittyvät myös laitosten ylläpitoon. Esimerkkinä on arvio, jonka mukaan suolakaivoksiin 
sijoitetun Yhdysvaltojen Strategic Petroleum Reserven infrastruktuurin 
investointikustannukset ovat 6 USD tynnyriltä1. Öljyvarastojen vapauttaminen hyödyttää 
todennäköisesti kaikki öljyä kuluttavia maita, koska öljymarkkinat ovat maailmanlaajuiset.

                                               
1 Professori Paul Stevensin tutkimus "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL 
CHALLENGE".
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Koska hyödyt ovat yhteisiä, mutta kustannukset muodostuvat öljyä varastoivassa valtiossa, 
järjestelmä saattaa suosia vapaamatkustajia. Jäsenvaltiot, joiden järjestelmät eivät ehkä ole 
varmakäyttöisiä, voivat tukeutua luotettavia järjestelyjä käyttöönottaneisiin maihin. Tilanne 
vaarantaa kuitenkin koko EU:n kriisivalmiuden.

Sen takaamiseksi, että EU:n öljyvarastointijärjestelmä toimii toimitushäiriön tilanteessa, 
esittelijän mielestä on ehdottoman tärkeää, että komissiolla on valtuudet tarkistaa toiminnan 
asianmukainen täytäntöönpano ja velvoittaa jäsenvaltiot noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.

c. Yhdenmukaisuus IEAn menettelyjen kanssa

Vuonna 1974 perustettu Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) pitää yllä rinnakkaista 
järjestelmää. Vaikka yleensä ottaen samoja varastoja voidaan käyttää sekä EU:n että IEAn 
varastointivelvoitetta noudattaen, laskentajärjestelmien ja raportoinnin erot aiheuttavat 
ylimääräisen hallinnollisen rasitteen niille EU:n jäsenvaltioille, jotka ovat myös IEAn jäseniä.

d. Hätätilanteita koskevien menettelyjen selventäminen

EU:lla ei ole käytössään koordinoituja toimintamenettelyjä, minkä vuoksi sen on käytännössä 
hyvin vaikea tehdä nopeita päätöksiä ja ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin, jollaisia 
välttämättä tarvitaan kriisitilanteessa. EU:lla ei ole selkeitä vapauttamissääntöjä eikä mitään 
selkeää EU:n tasoista päätöksentekoprosessia. Todellisuudessa päätökset tehdään edelleen 
kansallisella tasolla ja hätätilanteen sattuessa komission rooli rajoittuu jäsenvaltioiden 
kuulemiseen.

Vaikka tiukasti määrätyt kriteerit, jotka laukaisisivat öljyn varmuusvarastojen vapauttamisen, 
edustaisivat avoimuutta ja varmistaisivat nopean reagoinnin, mainittuun järjestelmään ei 
sisälly joustavuutta reagoida asianmukaisesti erityyppisiin toimitusrajoituksiin. 
Riippumattoman elimen tapauskohtainen ja tilanteeseen sopeutettu päätös voisi olla 
asianmukaisempi vaihtoehto. Siitä huolimatta lainsäädännöllä on taattava tehokas mekanismi 
öljyvarastojen vapauttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Tässä yhteydessä EU:n 
järjestelmän roolia suhteessa IEAn järjestelmään ja sen menettelyihin on selvennettävä 
nykyisessä lainsäädännössä.

e. Öljymarkkinoiden avoimuuden varmistaminen

Sekä tietojen luotettavuudesta että raportintiheydestä on olemassa vakavia epäilyksiä. 
Markkinoiden avoimuuden lisääminen edellyttää täsmällisten ja oikea-aikaisten tietojen 
saatavuutta. Kuluttajat on saatava vakuuttuneiksi siitä, että he maksavat oikean hinnan 
polttoaineestaan. Väärät tiedot voisivat johtaa vääriin päätöksiin ja lisätä hintojen vaihtelua. 
Komissio on tyytymätön jäsenvaltioiden raportoinnin epäsäännöllisyyteen ja viivästymiseen. 
Samaan aikaan esiintyy vakavia epäilyksiä siitä, kuinka suuressa määrin "ilmoitetut" varastot 
ovat todellisuudessa käytettävissä kriisitilanteessa ja kuinka suuri osa tarvittaisiin järjestelmän 
operationaalisiin tarkoituksiin, mikä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole kulutuksen käytettävissä. 

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi annettava ilmoitus viikoittain, kun aikaisemmin 
ilmoitukset on annettu kuukausittain. Tämä saattaisi EU:n järjestelmän yhdenmukaiseksi 
Yhdysvaltojen käytännön kanssa. Öljy-yhtiöt ja myös jotkut jäsenvaltiot pelkäävät kuitenkin 
hallinnollisen rasituksen lisääntymistä ja väittävät, että viikoittaiset ilmoitukset öljyvarastoista 
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lisäävät markkinoiden epävarmuutta, koska viikoittaiset ilmoitukset ovat vielä 
epätäsmällisempiä. USA:sta saadut kokemukset osoittavat, että viikoittaiset ilmoitukset ovat 
monessa tapauksessa takautuvia korjauksia, kun taas kuukausittaiset ilmoitukset ovat 
täsmällisempiä. Tietojen laatu on tärkeämpi kuin tietojen määrä.

3. Järjestelmän parantamisen toimintavaihtoehdot

Komission pyynnöstä on laadittu toimintavaihtoehtojen vaikutusten arviointi, jonka 
yhteydessä kriisivalmiuden vaikutukset on tarkistettu täsmällisesti, mikä tarkoittaa EU:n 
kykyä reagoida mahdolliseen toimitushäiriöön, sekä jäsenvaltioihin, polttoainealaan ja 
komissioon kohdistuvaa rahoituksellista ja hallinnollista rasitusta.

Arvioidut toimintavaihtoehdot olivat seuraavat:

 Toimintavaihtoehto 0: Ei muutosta toimintalinjaan, mikä tarkoittaa vapautumista 
uudesta rahoituksellisesta ja hallinnollisesta rasituksesta, mutta toisaalta ei pystytä 
takamaan tehokasta EU:n laajuista kriisivalmiutta;

 Toimintavaihtoehto 1: Tehostetaan nykyisen järjestelmän valvonta- ja 
koordinointimekanismeja;

 Toimintavaihtoehto 2: Luodaan keskitetty yhteisön järjestelmä, johon liittyy velvoite 
varmuusvarastojen ylläpitämisestä valtion/julkisessa omistuksessa

 Toimintavaihtoehto 3: Perustetaan erityisiä EU:n varmuusvarastoja, minkä myötä 
jäsenvaltioita vaaditaan ylläpitämään pakollinen osuus varmuusvarastoista valtion tai 
viraston omistuksessa – nykyisen järjestelmän tarkistetun version puitteissa. 

Komissio kannattaa toimintavaihtoehtoa 3; jäsenvaltioiden velvoittaminen perustamaan 
erityisiä varastoja ei kuitenkaan toistaiseksi ole poliittisesti hyväksyttävä vaihtoehto. Sen 
vuoksi komission ehdotus pohjaa tähän vaihtoehtoon siten, että erityisvarastojen luominen 
jätetään toistaiseksi jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Ehdotukseen sisältyy uudelleentarkastelulauseke, jotta komissio voi määrittää tietyn ajan 
kuluttua, missä määrin ne jäsenvaltiot, jotka eivät luo erityisvarastoja, soveltavat 
asianmukaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

4. Esittelijän parannusehdotukset

Esittelijä kannattaa toimintavaihtoehtoa 3: Erityisten pitempiaikaisten erityisvarastojen 
luominen yhdistettynä sen kanssa, että laskentaperuste muutetaan IEAn normien mukaiseksi, 
kaupallisten varastojen rajoittaminen, maksusitoumusten rajoittaminen ja kriisitilanteita 
koskevan päätöksentekojärjestelmän parantaminen ovat oikeita keinoja varmistaa, että EU:n 
järjestelmä pystyy vastamaan tuleviin öljyhaasteisiin.  Jäsenvaltioiden roolia öljyn 
varmuusvarastojen ylläpitämisessä ja hallinnassa olisi vahvistettava kokonaisuudessaan.

Mainitun toimintavaihtoehdon hengessä esittelijä haluaa esittää mietintöehdotukseen joitakin 
tarkistuksia, joiden tarkoituksena on:
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 Vahvistaa öljymarkkinoiden avoimuutta yleensä ja erityisesti käytettävissä olevien 
öljyvarastojen avoimuutta, mikä koskee niiden sijaintia, laatua ja omistusta, 
tarkoituksena parantaa varmuusjärjestelmän luotettavuutta;

 Varmistaa täsmällisten ja oikea-aikaisten tietojen esittämisen ja käsittelyn erityisesti 
erityisvarastojen osalta (6 artikla; 15 artikla);

 Asettaa jäsenvaltioita koskevat selkeät säännöt, jotka koskevat erityisvarastojen 
hallinnan luovuttamista asianomaisen jäsenvaltion alueen ulkopuolelle (11 artikla);

 Määrittää lainsäädännön tarkistamisen laajuus ja asianmukainen aikaraja (23 artikla);

 Antaa komissiolle valtuudet valvoa tehokkaasti tämän lainsäädännön asianmukaista 
täytäntöönpanoa (19 artikla, 22 artikla);

 Mahdollistaa selkeä ja nopea päätöksentekoprosessi, jonka avulla EU voi toteuttaa 
IEAn varmuustoimia täydentäviä toimia ja varmistaa asianmukaiset, epäpoliittiset ja 
ennakkoluulottomat EU:n energiasolidaarisuuden hengessä tehtävät päätökset (21 
artikla)

 Varmistaa, että kaikki maksusitoumusten kaltaiset öljyvarastojen 
ylläpitämisjärjestelmät mahdollistavat käytettävissä olevien varastojen täsmällisen 
ilmoittamisen ja että ne ovat täysin luotettavia toimitushäiriöiden tapauksissa (8 
artikla, 11 artikla).
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