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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.



PR\764263HU.doc 3/24 PE418.361v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................20



PE418.361v01-00 4/24 PR\764263HU.doc

HU



PR\764263HU.doc 5/24 PE418.361v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0775),

– tekintettel az EK-Szerződés 100. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0511/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése szerinti módosítására;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha az általa jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kőolaj továbbra is az egyik 
legfontosabb elsődleges energiaforrás, és 
ez a következő évtizedekben sem fog 
változni. Ugyanakkor egyre nagyobb 
kihívást fog jelenteni a tagállamok 
számára, hogy ésszerű áron biztosítsák a 
folyamatos kőolajellátást.
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Or. en

Indokolás

Nem szabad alábecsülni e javaslat fontosságát az energiaellátás vészhelyzetekben fennálló 
biztonságának megerősítése szempontjából. Bár a lakosság és a média figyelme különböző 
okokból sokkal inkább más energiaforrásokra (atomenergia, megújuló energia, gáz) 
összpontosul, az EU-ban továbbra is az olaj a legfontosabb elsődleges energiaforrás.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Tanács 2008. október 9-i 
elnökségi következtetései hangsúlyozzák 
az Unió az iránti vágyát, hogy az 
energiaellátás megszakadásának esetére 
szolidaritási mechanizmust hozzon létre a 
tagállamok között, és az e célból szükséges 
valamennyi eszköz bevezetését javasolja. A 
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés 
közösségi szinten koordinált, hatékony 
rendszere is fontos része az energiával 
kapcsolatos szolidaritás elve gyakorlati 
megvalósításának.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez a javaslat az energia területén a szolidaritás gyakorlati 
megvalósítását szolgáló uniós eszköz részét képezi. Az Ukrajna és Oroszország közötti
közelmúltbeli gázválság rámutatott arra, milyen kiszolgáltatottak egyes tagállamok az ellátás 
megszakadása esetén, és kizárólag az e kihívásokra adott, egységes uniós válasz képes a 
negatív hatások csökkentésére.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A végfelhasználóikra nehezedő 
pénzügyi teher könnyítése érdekében a 
tagállamoknak a központi készletezési 
szervek között szorosabb 
együttműködésről, valamint regionális 
készletezési szervek létrehozásáról kell 
gondoskodniuk.

Or. en

Indokolás

Lehetséges, hogy költséghatékonyabb lenne a minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezés, ha a tagállamok fokoznák az együttműködésüket. Az EU bizonyos régióinak 
(Baltikum, atlanti kör, Földközi-tenger, Közép-Európa) közös készletezési létesítményei
érdekes lehetőséget nyújthatnának a közpénzek megtakarítására, valamint az olajkészletezés 
végfelhasználókra nehezedő terhének csökkentésére.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Noha elegendő rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára, hogy 
megválaszthassák a saját földrajzi és 
szervezeti jellemzőikhez leginkább illő 
készletezési szabályokat, minden 
szükséges mechanizmust be kell vezetni 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
Bizottságnak bármikor pontos és 
megbízható adatokat nyújtsanak a 
készletek szintjéről.

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat célja az, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban 
rugalmasságot biztosítson a tagállamok számára az olajkészletezés leginkább megfelelő 
mechanizmusainak megválasztására, ám ugyanakkor célja egy olyan rendszer biztosítása is, 
amely hatékony és megbízható az ellátás korábban nem tapasztalt megszakadása esetén.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Meg kell erősíteni a tagállamok 
szerepét a vészhelyzetek esetére szolgáló, 
kötelező olajkészletek fenntartásában és 
kezelésében.

Or. en

Indokolás

Jelenleg csupán néhány tagállam rendelkezik olajkészletekkel, azonban az e tagállamokban 
szerzett tapasztalatok igen pozitívak.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is, és rendelkezni kell e 
kimutatások közlésének heti 
rendszerességéről.

(21) Ugyanebből a célból a statisztikai 
kimutatások készítésének és közlésének 
kötelezettségét ki kell terjeszteni a 
biztonsági és a speciális készleteken kívüli 
készletekre is. A tagállamokat ösztönözni 
kell arra, hogy e készletekről heti 
rendszerességgel, de legalább havonta
kimutatásokat nyújtsanak be. A 
kereskedelmi olajkészletekről történő heti 
jelentéstétel költségét és hasznát a 
Bizottság által készített 
megvalósíthatósági tanulmány útján kell 
értékelni. Ezen értékelés eredményeit az 
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irányelv felülvizsgálatakor figyelembe kell 
venni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat célja az, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban 
rugalmasságot biztosítson a tagállamok számára az olajkészletezés leginkább megfelelő 
mechanizmusainak megválasztására, ám ugyanakkor célja egy olyan rendszer biztosítása is, 
amely hatékony és megbízható az ellátás korábban nem tapasztalt megszakadása esetén.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel egyfelől közösségi szinten nincs 
egységesen meghatározva a speciális 
készletek kötelező minimális mennyisége, 
másfelől ez az irányelv számos új 
mechanizmust vezet be, indokolt 
végrehajtását a hatályba lépését követően 
viszonylag gyorsan értékelni.

(29) Mivel egyfelől közösségi szinten nincs 
egységesen meghatározva a speciális 
készletek kötelező minimális mennyisége, 
és figyelembe véve az olajpiac 
átláthatóságának növelését szolgáló –
nevezetesen a kereskedelmi 
olajkészletekről történő heti jelentéstétel
útján megvalósuló – intézkedések 
költségeire és hasznára irányuló jelenlegi 
tanulmányt, másfelől pedig ez az irányelv 
számos új mechanizmust vezet be, indokolt 
végrehajtását a hatályba lépését követően 
viszonylag gyorsan értékelni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság épp most indított megvalósíthatósági tanulmányt a kereskedelmi olajkészletekről 
történő heti jelentéstételről, amely a heti jelentéstétel lehetséges hatásait és kívánatos 
módozatait vizsgálja. E megvalósíthatósági tanulmány eredményeit a felülvizsgálat során 
figyelembe kell venni. Csak ezután lehet arról dönteni, hogy kötelezővé váljon-e a heti 
jelentéstétel.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel egyfelől közösségi szinten nincs 
egységesen meghatározva a speciális 
készletek kötelező minimális mennyisége, 
másfelől ez az irányelv számos új 
mechanizmust vezet be, indokolt 
végrehajtását a hatályba lépését követően 
viszonylag gyorsan értékelni.

(29) Mivel egyfelől közösségi szinten nincs 
egységesen meghatározva a speciális 
készletek kötelező minimális mennyisége, 
másfelől ez az irányelv számos új 
mechanizmust vezet be, indokolt 
végrehajtását a hatályba lépését követően 
legkésőbb három éven belül értékelni.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatra nézve pontos dátumot kell megadni, mivel annak hatékonyságát gyorsan 
értékelni kell. A Bizottság 3 éven belüli felülvizsgálatot javasol, ám ha hatékonyságának 
értékelése korábban is lehetséges, ezt meg kell tenni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha egy megállapodás e 
kötelezettséget átruházza arra a 
tagállamra, amelynek területén a
készletek találhatók, vagy az említett 
tagállam által létrehozott központi 
készletezési szervre, ennek a 
megállapodásnak olyan rendelkezéseket 
kell tartalmaznia, amelyek meghatározzák
a) a tagállam vagy a központi készletezési 
szerv arra irányuló felelősségét, hogy 
bármikor pontos adatokat biztosítson a 
készletek szintjéről;
b) a területén megszerzett, létrehozott, 
fenntartott vagy kezelt biztonsági
készleteknek az e feladatokat átruházó 
tagállamhoz való juttatására vonatkozó 
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időkeretet;
c) hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat arra az esetre, ha a tagállam 
vagy a központi készletezési szerv nem 
teljesíti a megállapodásban foglalt 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A múltban bizonyos kételyek merültek fel a tagállamok közötti megállapodásoknak az ellátás 
súlyos mértékű megszakadása esetén történő végrehajtása hatékonyságával és 
megbízhatóságával kapcsolatban. A jelenlegi jogszabályok célja, hogy világos szabályokat 
határozzanak meg azon rendelkezéseket illetően, amelyek révén egy tagállam egy másik 
tagállamra ruházza át a kötelezettségét. Ennek céljából minden megállapodásnak egyértelmű 
rendelkezéseket kell tartalmaznia bizonyos felelősségeket illetően, amelyek válság esetén 
biztosítják a hatékony és megbízható végrehajtást.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Speciális készletek kizárólag az alábbi, 
az energiastatisztikáról szóló, …-i 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet B. melléklete 4. pontjában 
meghatározott termékekből tárolhatók:

(3) Speciális készletek kizárólag az alábbi, 
az energiastatisztikáról szóló, …-i 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet B. melléklete 4. pontjában 
meghatározott termékekből tárolhatók, 
amelyeknek meg kell felelniük a közösségi 
– különösen az üzemanyagokra vonatkozó 
normákról és a környezetvédelemről szóló 
– jogszabályoknak:

- finomítói gáz (nem cseppfolyósított), - finomítói gáz (nem cseppfolyósított),
- etán, - etán,

- propán-bután gáz, - propán-bután gáz,
- motorbenzin, - motorbenzin,

- repülőbenzin, - repülőbenzin,
- benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag 
(nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag 
vagy JP4),

- benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag 
(nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag 
vagy JP4),



PE418.361v01-00 12/24 PR\764263HU.doc

HU

- kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag, - kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag,
- egyéb kerozin, - egyéb kerozin,

- gázolaj/dízelolaj (fűtőolaj párlat), - gázolaj/dízelolaj (fűtőolaj párlat),
- (alacsony és magas kéntartalmú) fűtőolaj, - (alacsony és magas kéntartalmú) fűtőolaj,

- lakkbenzin és SBP, - lakkbenzin és SBP,
- kenőanyagok, - kenőanyagok,

- bitumen, - bitumen,
- paraffinviaszok és - paraffinviaszok és

- petrolkoksz. - petrolkoksz.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a speciális készletek kizárólag olyan termékekre terjedhetnek ki, 
amelyek megfelelnek az EU jogszabályainak. Az olyan behozatalok, amelyeket még nem 
dolgoztak fel annak érdekében, hogy az EU üzemanyagokra vonatkozó előírásainak és 
környezetvédelmi jogszabályainak megfeleljenek, válság esetén nem használhatók fel 
ténylegesen anélkül, hogy a közös piac működését és a közösségi vívmányok végrehajtását ne
veszélyeztetnék.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és valamely központi 
készletezési szerv között létrejött 
valamennyi megállapodásnak olyan 
rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek meghatározzák
a) a tagállam vagy a központi készletezési 
szerv azon felelősségét, hogy bármikor 
pontos adatokat biztosítson a készletek 
szintjéről;
b) a területén megszerzett, létrehozott, 
fenntartott vagy kezelt biztonsági 
készleteknek az e feladatokat átruházó 
tagállamhoz való juttatására vonatkozó 
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időkeretet;
c) hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat arra az esetre, ha a tagállam 
vagy a központi készletezési szerv nem 
teljesíti a megállapodásban foglalt 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A múltban bizonyos kételyek merültek fel a tagállamok közötti megállapodásoknak az ellátás 
súlyos mértékű megszakadása esetén történő végrehajtása hatékonyságával és 
megbízhatóságával kapcsolatban. A jelenlegi jogszabályok célja, hogy világos szabályokat 
határozzanak meg azon rendelkezéseket illetően, amelyek révén egy tagállam egy másik 
tagállamra ruházza át a kötelezettségét. Ennek céljából minden megállapodásnak egyértelmű 
rendelkezéseket kell tartalmaznia bizonyos felelősségeket illetően, amelyek válság esetén 
biztosítják a hatékony és megbízható végrehajtást.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön tárolt kereskedelmi készletek 
mennyiségéről hetente készített statisztikai 
kimutatásokat. Ennek során gondoskodnak 
az adatok bizalmas jellegének védelméről, 
és tartózkodnak a szóban forgó készletek 
tulajdonosai nevének említésétől.

(1) A tagállamokat arra ösztönzik, hogy 
közöljék a Bizottsággal a területükön tárolt 
kereskedelmi készletek mennyiségéről 
hetente készített statisztikai kimutatásokat. 
A tagállamok legalább havonta statisztikai 
kimutatást küldenek a Bizottságnak az 
országuk területén található kereskedelmi 
készletek szintjéről. Ennek során 
gondoskodnak az adatok bizalmas 
jellegének védelméről, és tartózkodnak a 
szóban forgó készletek tulajdonosai 
nevének említésétől.

(2) A Bizottság a tagállamok által neki 
küldött kimutatások alapján hetente 
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(2) A Bizottság a tagállamok által heti vagy 
havi rendszerességgel neki küldött 
jelentési kimutatások alapján hetente 
statisztikai kimutatást készít a Közösség 
területén tárolt kereskedelmi készletekről, 
megjelölve az összesített mennyiségeket.

(3) A Bizottság a 24. cikk (2) 3. A Bizottság a 24. cikk (2) bekezdésében 
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bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban megállapítja az (1) 
és a (2) bekezdés végrehajtásának 
szabályait.

említett szabályozási eljárással 
összhangban megállapítja az (1) és a (2) 
bekezdés végrehajtásának szabályait. Ezek 
a szabályok figyelembe veszik a heti 
jelentéstételről szóló megvalósíthatósági 
tanulmány eredményeit, foglalkoznak a 
lehetséges hatásokkal és azonosítják a 
jelentéstétel kívánatos módozatait.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi készletekről történő heti jelentéstétel összehangolja az uniós gyakorlatot az 
egyesült államokbeli és japán normákkal, és várhatóan növelni fogja a piac átláthatóságát, 
ezáltal hozzájárulva az olajárak ingadozásának csökkentéséhez. Az iparágra azonban további 
terhet ró. Bizonyos kételyek merültek fel a tekintetben, hogy az adatok esetleg nem lesznek-e 
kevésbé pontosak, és ezáltal az áringadozást annak csökkentése helyett esetleg növelik. Ebben 
a kérdésben épp most kezdték meg egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Amíg 
ennek eredményei rendelkezésre nem állnak, a tagállamokat ösztönözni kell a heti 
jelentéstétel tesztelésére, azonban csak arra kell őket kötelezni, hogy legalább havonta 
tegyenek jelentést.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések során a területükön lévő 
biztonsági és speciális készletek tárolásáért 
és kezeléséért felelős személyek 
együttműködjenek a Bizottság szolgálatai 
által alkalmazott vagy megbízott 
személyekkel.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések során a területükön lévő 
biztonsági és speciális készletek tárolásáért 
és kezeléséért felelős személyek 
együttműködjenek a Bizottság szolgálatai 
által alkalmazott vagy megbízott, 
felhatalmazással rendelkező
személyekkel.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a biztonsági olajkészletekre vonatkozó információk érzékeny jellegére, teljességgel 
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egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság alkalmazottainak kifejezett felhatalmazással kell 
rendelkezniük az ellenőrző látogatások elvégzésére.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha van hatályos nemzetközi döntés a 
készletek forgalomba hozataláról, akkor 
minden érintett tagállam felhasználhatja a 
biztonsági és a speciális készleteit az ebből 
a döntésből fakadó nemzetközi 
kötelezettségei teljesítésére. Ilyen 
esetekben a tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, amely 
összehívhatja az egyeztető csoport ülését, 
vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz 
fordulhat, különösen a forgalomba hozatal 
hatásainak értékelése céljából.

(3) A Bizottság szorosan együttműködik 
más nemzetközi szervezetekkel, amelyek 
hatáskörrel rendelkeznek a készletek 
forgalomba hozatalára vonatkozó döntés 
meghozatalára, és világszerte megerősíti e 
kérdések többoldalú és kétoldalú 
koordinálását. Ha van hatályos nemzetközi 
döntés a készletek forgalomba hozataláról, 
akkor minden érintett tagállam 
felhasználhatja a biztonsági és a speciális 
készleteit az ebből a döntésből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei teljesítésére. 
Ilyen esetekben a tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, amely 
összehívhatja az egyeztető csoport ülését, 
vagy elektronikus úton ennek tagjaihoz 
fordulhat, különösen a forgalomba hozatal 
hatásainak értékelése céljából.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az olajpiac globális jellegére, biztosítani kell, hogy a Bizottság törekedjen az 
olajkészletek kezelésével foglalkozó nemzetközi szervezetekben megvalósuló valamennyi 
egyeztetés és határozat ismeretére. Ezenfelül a Bizottságnak hatékonyan kell törekednie az e 
kérdésekben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagjai, valamint az IEA tagjai közé nem 
tartozó harmadik országok között folytatott nemzetközi együttműködésre, annak érdekében, 
hogy az olajellátás bárminemű, súlyos mértékű megszakadására koordinált módon tudjanak 
reagálni.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet. A Bizottság megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. 
Minden tagállam gondoskodik arról, hogy 
az ülés összehívását követően 24 órán 
belül képviseltetni tudja magát az 
egyeztető csoport ülésén. Az egyeztető 
csoport megvizsgálja a kialakult helyzetet. 
A Bizottság megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió képes legyen gyorsan reagálni az ellátás súlyos 
mértékű megszakadása esetén, és hogy ezért az összes tagállam jelen legyen a 
megbeszéléseken, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Bizottság megállapíthassa, hogy az 
ellátás súlyos mértékű megszakadása következett-e be, és milyen intézkedéseket kell tenni.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet. A Bizottság megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport a tagállamok közötti 
szolidaritás elvére vonatkozó 
kötelezettségvállalás alapján megvizsgálja 
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megszakadása. a kialakult helyzetet. A Bizottság 
megállapítja, hogy bekövetkezett-e az 
ellátás súlyos mértékű megszakadása.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban Ukrajna és Oroszország között kialakult gázválság rámutatott arra, hogy a 
tagállamok különböző mértékben kiszolgáltatottak az ellátás megszakadása esetén. Az olaj 
piaca azonban világszintű, ezért az ellátás megszakadásával kapcsolatos bármely megfelelő 
választ az EU vagy az IEA szintjén kell megadni. A tagállamok a közelmúltban több 
alkalommal hangsúlyozták az iránti vágyukat, hogy az energiaügyekben megerősítsék a 
szolidaritást, és ezt az elvet az olajkészletek forgalomba hozatalára irányuló bármely 
döntésnél is kulcsfontosságú szempontnak kell tekinteni.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet. A Bizottság megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

(4) Ha nehézségek adódnak a Közösség 
vagy egy tagállam kőolaj- vagy 
kőolajtermék-ellátásában, a Bizottság 
valamely tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezésére a lehető leghamarabb 
összehívja az egyeztető csoport ülését. Az 
egyeztető csoport megvizsgálja a kialakult 
helyzetet. A Bizottság a helyzet gazdasági 
és társadalmi hatásának objektív 
értékelése alapján megállapítja, hogy 
bekövetkezett-e az ellátás súlyos mértékű 
megszakadása.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a biztonsági készletek forgalomba hozatala objektív kritériumokon 
alapuljon, amelyek figyelembe veszik az aktuális helyzet gazdasági és társadalmi 
következményeit, valamint azt, hogy milyen hatást gyakorolhat a készletek forgalomba 
hozatala az ellátási nehézségek csökkentésére. Noha a folyamat rögzített kritériumokon 
alapuló automatikus elindítása nem biztosítja az ellátás megszakadásának különböző 
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típusaira adott válaszhoz szükséges rugalmasságot, azt is el kell kerülni, hogy a döntés a 
gazdasági és szociális indokok alapul vétele helyett politikai jellegűvé váljon.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a hatályba lépését követő 
három éven belül értékeli az irányelv 
alkalmazását; ennek keretében különösen 
azt vizsgálja meg, hogy indokolt-e 
valamennyi tagállam számára kötelezően 
tárolandó minimális mennyiséget előírni a 
speciális készletek vonatkozásában.

A Bizottság legkésőbb a hatályba lépését 
követő három éven belül értékeli az 
irányelv alkalmazását; ennek keretében 
különösen azt vizsgálja meg, hogy 
indokolt-e valamennyi tagállam számára 
kötelezően tárolandó minimális 
mennyiséget előírni a speciális készletek 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 3 éven belüli felülvizsgálatot javasol, ám ha hatékonyságának értékelése 
korábban is lehetséges, ezt meg kell tenni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a hatályba lépését követő 
három éven belül értékeli az irányelv 
alkalmazását; ennek keretében különösen 
azt vizsgálja meg, hogy indokolt-e 
valamennyi tagállam számára kötelezően 
tárolandó minimális mennyiséget előírni a 
speciális készletek vonatkozásában.

A Bizottság a hatályba lépését követő 
három éven belül értékeli az irányelv 
alkalmazását; ennek keretében különösen 
azt vizsgálja meg, hogy

a) a készletekre vonatkozó adatok 
pontosak és időben beérkeztek-e;
b) a kereskedelmi olajkészletek szintjéről 
heti vagy havi rendszerességgel tegyenek 
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jelentést;
c) indokolt-e valamennyi tagállam számára 
hosszabb időszakra vonatkozóan, 
kötelezően tárolandó minimális 
mennyiséget előírni a speciális készletek 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatnak mérlegelnie kell a készletek leginkább megfelelő kapacitását (90 vagy 120
nap), valamint a kereskedelmi olajkészletekről történő heti jelentéstételre vonatkozóan a 
Bizottság által épp most elindított megvalósíthatósági tanulmány eredményeit. Ezenfelül 
értékelnie kell, hogy eredményesen kezelték-e a jelentéstételi problémákat, amelyek fő okát 
képezték annak, hogy a Bizottság új jogszabályra tett javaslatot.



PE418.361v01-00 20/24 PR\764263HU.doc

HU

INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az Európai Unióban az olaj a legfontosabb energiaforrás, és a gazdaság alapvetően függ 
annak folyamatos, megbízható és megfizethető ellátásától. A behozataltól való függés nagy és 
egyre növekvő mértékét figyelembe véve különösen fontos az olajellátás biztonsága.

A Bizottság azt feltételezi, hogy az olajigény az EU-ban 2030-ig tovább fog nőni – bár csupán 
évi 0,25%-kal. Az olaj 2030-ban továbbra is az elsődleges energiaforrás lesz az EU-ban, és a 
bruttó energiafogyasztás körülbelül 35%-át fogja kitenni. Az Egyesült Államok 
Energiainformációs Hivatalának becslései szerint a világszintű kereslet 2030-ban több mint 
harmadával fogja meghaladni a 2006-os szintet. Tekintettel arra, hogy az ellátási és finomító 
kapacitás jelenleg képtelen lépést tartani a kereslet növekedésével, a piaci helyzet feszült 
marad.

Ezeknek a tényezőknek meg kell jelenniük az egységes és reális európai energiapolitika 
kidolgozása során. E politika részét kell képeznie az EU azon kapacitásának, hogy az ellátás 
bármilyen lehetséges, hirtelen válsága esetén reagáljon. A készletek fontos védelmet 
jelentenek az ellátás váratlan megszakadása ellen. A legrosszabb esetben egy ország arra 
kényszerülne, hogy saját készleteit lehívja az olaj tényleges fizikai hiányának elkerülésére, 
ami a gazdaság néhány vagy összes ágazatának leállását eredményezné, és veszélyeztetné 
katonai képességét. Ebben az értelemben a készletezés az egész EU számára jelentős, 
alapvető nemzetbiztonsági és gazdasági érdek.

Az EU már a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején jogi keretet vezetett be az 
olajellátás rövid és hosszú távú hiányának kezelésére:

- A Tanács 2006. július 24-i 2006/67/EK irányelve a tagállamok minimális kőolaj-
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről1;

- A Tanács 1968. december 20-i határozata a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy 
kőolajtermék-készletezési kötelezettségére vonatkozó egyedi kormányközi 
megállapodások megkötéséről és végrehajtásáról2;

- A Tanács 1973. július 24-i 73/238/EGK irányelve a kőolaj- és kőolajtermék-ellátás 
problémáinak hatását mérséklő intézkedésekről3.

A javasolt irányelv mindhárom fenti jogszabály helyébe lépne.

2. A probléma elemzése

Az elmúlt években az olajellátás megszakadásának kockázata több okból is nőtt, mint például 

                                               
1 HL L 217., 2006.8.8., 8. o
2 HL L 308., 1968.12.23., 19. o.
3 HL L 228., 1973.8.16., 1. o.
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a növekvő világszintű kereslet, a kereslethez közelítő termelési kapacitás, az olajkészletek 
néhány (gyakran politikailag instabil) országban történő növekvő koncentrációja, főként a 
Közel-Keleten, valamint az energiával kapcsolatos geopolitikai konfliktusok elszaporodása. 
Ezek a jelenlegi globális tendenciák az EU belső olajkészleteinek csökkenésével együtt még 
fontosabbá teszik az EU olajkészletezési rendszerének javítását. A jelenlegi rendszer elemzése 
olyan gyenge pontokra mutat rá, amelyek megakadályozhatják annak megfelelő működését az 
ellátás tényleges megszakadása esetén:

a. A készletek tulajdoni viszonyainak sokfélesége
A tagállamok jelenleg szabadon választhatják meg készletezési szabályaikat. Ebben 
megjelennek a földrajz, infrastruktúra, a finomítási lefedettség és az ellátási helyzet 
szempontjából fennálló nemzeti különbségek. Az olajkészletezést társaságok és/vagy 
kormányok és/vagy ügynökségek végezhetik. Egy bizottsági felmérés szerint az EU 
készleteinek 62%-át társaságok, 35%-át ügynökségek, 3%-át pedig kormányok tartják.

Sok készlet van magánkézben, a kormány megbízásából. Mindazonáltal a társaságok által 
készletezett olaj esetleg spekulatív nyerészkedésre használható fel. Ha a valós árak esnek, az 
visszaveti a spekulatív célú készletezést, mivel a csökkenő árak a készletezésből származó 
negatív profitra utalnak. Az előadó úgy gondolja, hogy a társaságok birtokában levő 
biztonsági készletekre vonatkozóan bevezetendő bizonyos korlátozások vagy jobb 
szabályozási normák javítanák a helyzetet.

Az EU rendszere lehetővé teszi azt is, hogy valamely ország egy másik tagállam területén 
tartson készleteket, feltéve, hogy kétoldalú kormányközi megállapodás van érvényben. 2007-
ben például Dánia, Írország és Svédország egyaránt az Egyesült Királyságban tárolta 
készleteinek egy részét, kétoldalú megállapodások sora alapján. A becslések szerint továbbá a 
biztonsági készletek hozzávetőleg 11%-át úgynevezett „jegyrendszer” keretében tárolják, 
amely esetben egy másik ország birtokolja a készleteket, valamint végzi azok fizikai tárolását. 
Ezek a jegyek arra jogosítják fel a birtokost, hogy válsághelyzetben a megállapodásban 
rögzített áron vásárolja meg a készletet. A jegyrendszer igen költséghatékony módját képes
biztosítani a készletezési kötelezettség teljesítésének, a rendszernek azonban lehetővé kell 
tennie az olajkészletekről történő pontos jelentéstételt, valamint megbízható válaszadást az 
ellátás megszakadása esetén.

Kételyek merültek fel a tekintetben, hogy az összes nemzeti rendszer képes lenne-e 
garantálni, hogy a vészhelyzetek esetére tárolt készletek teljes mértékben hozzáférhetők, és 
szükség szerint hatékonyan mobilizálhatók legyenek.

b. A „potyautas-jelenség” kockázata

A készletezés pénzbe kerül, nemcsak az infrastruktúrába irányuló beruházás, hanem a 
létesítmények fenntartása miatt is. A becslések szerint például az Egyesült Államok 
sóbányákban tárolt stratégiai kőolajtartaléka hordónként körülbelül 6 dolláros, 
infrastruktúrába történő befektetési költséget igényel1. Az olajkészletek forgalomba hozatala 

                                               
1 „HOGYAN FELELNEK MEG A BIZTONSÁGI OLAJKÉSZLETEK AZ OLAJJAL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS KIHÍVÁSNAK?”, Paul Stevens professzor.
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valószínűleg az összes olajfogyasztó országra nézve előnyös, mivel az olaj piaca világszintű.

Tekintettel arra, hogy az előnyök kollektívek, ám a költségeket az olajkészletező ország viseli, 
fennáll a „potyautas-jelenség” kockázata: az esetleg kevésbé megbízható rendszerrel 
rendelkező országok számíthatnak a szilárd rendelkezésekre építő országokra. Ez azonban az 
EU egészének energiával kapcsolatos felkészültségét veszélyezteti.

Annak garantálása érdekében, hogy az EU olajkészletezési rendszere az ellátás megszakadása 
esetén működőképes legyen, az előadó elengedhetetlennek tartja, hogy a Bizottság hatáskörrel 
rendelkezzen a helyes végrehajtásának ellenőrzésére, valamint arra, hogy a tagállamokat az 
EU jogszabályainak betartására kötelezze.

c. Összeegyeztethetőség az IEA módszertanával

Az 1974-ben létrehozott Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) párhuzamos rendszert 
működtet. Bár – általánosságban – ugyanazokat a készleteket lehet felhasználni az EU és az 
IEA által előírt készletezési kötelezettségek teljesítésére, a számítási módszertan és a 
jelentéstétel terén fennálló különbségek további igazgatási terhet rónak az EU azon 
tagállamaira, amelyek az IEA tagjai is.

d. A vészhelyzetekre vonatkozó eljárások tisztázása

Az EU-ban hiányoznak a koordinált beavatkozási intézkedések, ami a gyakorlatban igencsak 
megnehezíti az azonnali döntéshozatalt és hatékony fellépést, pedig ezek válság esetén 
kulcsfontosságúak. Az EU-nak nincsenek egyértelmű szabályai a forgalomba hozatalra, és 
nem létezik uniós szintű egyértelmű döntéshozatali folyamat sem. A döntés valójában a 
nemzeti kormányok hatáskörébe tartozik, és vészhelyzet esetén a Bizottság szerepe a 
tagállamokon keresztül a konzultációra korlátozódik.

Noha a biztonsági olajkészletek forgalomba hozatalát eredményező, rögzített kritériumkészlet 
átláthatóságot teremtene, és biztosítaná az azonnali válaszadást, egy ilyen rendszerből esetleg 
hiányozna az ellátási korlátozások különböző típusaira történő megfelelő válaszadáshoz 
szükséges rugalmasság. Egy független testület által hozott és a körülményekhez igazított eseti 
döntés megfelelőbb lenne. A jogszabályoknak mindazonáltal hatékony döntéshozatali 
mechanizmust kell meghatározniuk az olajkészletek forgalomba hozatalára. Ennek keretében 
a jelenlegi jogszabályokban tisztázni kell az uniós rendszer IEA-hoz viszonyított szerepét és 
annak eljárásait.

e. Az olajpiacok átláthatóságának biztosítása

Komoly aggályok állnak fenn az adatok megbízhatóságával, valamint a jelentéstétel
gyakoriságával kapcsolatban. A piac átláthatóságának növelése érdekében pontos és időszerű 
adatokra van szükség. A fogyasztókat biztosítani kell arról, hogy a töltőállomásokon 
tisztességes árat fizetnek. A helytelen adatok rossz döntésekhez és nagyobb áringadozáshoz 
vezethetnének. A Bizottság a tagállamok ritka és elmaradt jelentéseire panaszkodik. 
Ugyanakkor komoly kételyek merülnek fel a tekintetben, hogy a „jelentett” készletek 
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mekkora része áll ténylegesen rendelkezésre vészhelyzeti felhasználásra, és mennyire lenne 
szükség a rendszer működtetésének céljára, azaz mennyi nem állna rendelkezésre fogyasztási 
célra.

A Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok a havi helyett heti rendszerességgel tegyenek 
jelentést. Ez összehangolná az uniós rendszert az egyesült államokbeli gyakorlattal. Az 
olajtársaságok és néhány tagállam azonban további igazgatási tehertől tartanak, és azt állítják, 
hogy az olajkészletek heti közzététele növelni fogja a bizonytalanságot a piacok számára, 
mivel a készletek heti jelentése még pontatlanabb. Az amerikai tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a heti adatok gyakran visszamenőleges korrekciók, miközben pontosabb havi adatokat 
nyújtanak be. A mennyiség helyett az adatok minőségét kell prioritásnak tekinteni.

3. Politikai lehetőségek a rendszer javítására

A Bizottság kérésére hatásvizsgálat készült a politikai lehetőségekről, amely módszeresen
ellenőrizte a vészhelyzeti felkészültségre, azaz az EU azon kapacitására gyakorolt hatásokat, 
hogy megbirkózzon az olajellátás esetleges megszakadásával, és megvizsgálta a tagállam, az 
iparág és a Bizottság számára felmerülő pénzügyi és igazgatási terhet.

A megvizsgált négy politikai lehetőség a következő volt:

 0. politikai lehetőség: Nincs változás a politikában, ami nyilvánvalóan nem járna 
további pénzügyi vagy igazgatási teherrel, ám nem tudja garantálni az egész EU-ra 
kiterjedő, hatékony vészhelyzeti felkészültséget;

 1. politikai lehetőség: az ellenőrző és koordinációs mechanizmusok megerősítése a 
meglevő rendszer keretében;

 2. politikai lehetőség: központosított uniós rendszer létrehozása, a biztonsági készletek 
kötelező állami/köztulajdonlásával;

 3. politikai lehetőség: néhány speciális uniós biztonsági készlet létrehozása, ami azt 
jelenti, hogy előírják a tagállamok számára, hogy a biztonsági készletek egy kötelező 
arányával rendelkezzenek, kormányzati vagy ügynökségi tulajdonú készletek 
formájában – a meglevő rendszer felülvizsgált változata keretében.

A Bizottság a 3. politikai lehetőséget tartja kívánatos lehetőségnek; egyelőre azonban 
politikailag nem elfogadható arra kötelezni a tagállamokat, hogy speciális készleteket 
hozzanak létre. Következésképpen a Bizottság javaslata erre a lehetőségre épül, ugyanakkor a 
speciális készletek létrehozását pillanatnyilag a tagállamok döntésére bízza.

A javaslat felülvizsgálati záradékot irányoz elő, annak érdekében, hogy a Bizottság egy 
bizonyos idő elteltével felmérje, hogy a speciális készleteket létre nem hozó tagállamok 
meggyőző alternatív megoldásokat alkalmaznak-e.

4. Az előadó javító intézkedésekkel kapcsolatos javaslatai

Az előadó a 3. politikai lehetőséget támogatja: azaz hogy néhány speciális készletet hozzanak 
létre, hosszabb időszakra, az IEA előírásokra vonatkozó számítások alapjának egyidejű 
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megváltoztatásával, a kereskedelmi készletek felhasználásának korlátozásával, a 
„jegyrendszer” korlátozásával, valamint a vészhelyzetek esetén alkalmazott döntéshozatali 
rendszer megfelelő tökéletesítésével, annak biztosítása érdekében, hogy az EU rendszere 
szembe tudjon nézni az olajjal kapcsolatos jövőbeli kihívásokkal. Általában véve meg kell 
erősíteni a tagállamok szerepét a vészhelyzetek esetére szánt olajkészletek fenntartása és 
kezelése terén.

Az előadó e politikai lehetőség szellemében néhány módosítást kíván bevezetni a javaslatban, 
az alábbi céllal:

 Általában véve az olajpiac, különösen pedig a rendelkezésre álló olajkészletek 
átláthatóságának megerősítése, elhelyezkedésük, mennyiségük és tulajdonlásuk 
tekintetében, a vészhelyzeti rendszer megbízhatóságának előmozdítása céljából;

 Pontos és időszerű adatok benyújtásának és feldolgozásának biztosítása az összes 
biztonsági készletről, különösen a nem speciális készletekről (6. cikk, 15. cikk);

 Egyértelmű szabályok meghatározása a tagállamok számára a speciális készletek 
kezelésének a területükön kívülre történő átruházása tekintetében (11. cikk);

 Megfelelő időkeret és alkalmazási kör meghatározása a jogszabály felülvizsgálatára 
(23. cikk);

 E jogszabály helyes végrehajtása hatékony ellenőrzésének lehetővé tétele a Bizottság 
számára (19. cikk, 22. cikk);

 Egyértelmű és gyors döntéshozatali eljárás meghatározása, lehetővé téve az EU 
számára, hogy az IEA vészhelyzeti politikáit kiegészítő intézkedéseket hozzon, és az 
energiával kapcsolatos uniós szolidaritás szellemében megfelelő és nem politikai 
alapokon nyugvó, illetve nem előítéletes döntéseket biztosítson (21. cikk);

 Annak biztosítása, hogy minden készletezési rendszer – például a „jegyrendszer” –
lehetővé tegye a rendelkezésre álló készletekről történő pontos jelentéstételt, és az az 
ellátás megszakadása esetén teljes mértékben megbízható legyen (8. cikk, 11. cikk).
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