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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten 
om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0775),

– gelet op artikel 100 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0511/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ruwe aardolie blijft nog tientallen 
jaren één van de belangrijkste primaire 
energiebronnen. Tegelijkertijd zal het 
voor de lidstaten steeds moeilijker worden 
om een constante bevoorrading van ruwe 
aardolie tegen een redelijke prijs te 
waarborgen.
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Or. en

Motivering

Het belang van dit voorstel ter versterking van de energiezekerheid in noodgevallen mag niet 
worden onderschat. Hoewel de aandacht van de publieke opinie en de media veel sterker 
gericht is op andere energiebronnen (kernenergie, hernieuwbare energie, aardgas) blijft olie 
om diverse redenen de belangrijkste primaire energiebron in de EU. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In de conclusies van het 
Voorzitterschap van de Europese Raad 
van 9 oktober 2008 wordt gewezen op de 
wens van de Unie 
solidariteitsmechanismen tussen de 
lidstaten tot stand te brengen, die ingeval 
van een onderbreking van de 
bevoorrading in werking kunnen worden 
gesteld en wordt voorgesteld hiertoe alle 
benodigde instrumenten in het leven te 
roepen. Een doeltreffend stelsel voor het 
in opslag houden van ruwe aardolie en/of 
aardolieproducten, dat op communautair 
niveau wordt gecoördineerd, vormt een 
belangrijk element van het in de praktijk 
brengen van het beginsel van 
energiesolidariteit.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden dat dit voorstel een onderdeel vormt van het instrument van de 
Unie de solidariteit op energiegebied in de praktijk te brengen. De jongste gascrisis tussen 
Oekraïne en Rusland heeft bewezen hoe kwetsbaar sommige lidstaten zijn voor een 
onderbreking van de bevoorrading en dat alleen een antwoord op deze problemen van de EU 
als geheel de negatieve effecten kan beperken.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Teneinde de financiële last voor de 
eindgebruikers te verlichten, dienen de 
lidstaten te streven naar nauwere 
samenwerking tussen de centrale 
opslaginstanties en het oprichten van 
regionale opslaginstanties.

Or. en

Motivering

Indien de lidstaten hun samenwerking versterken is het wellicht kosteneffectiever minimum 
voorraden aardolie en aardolieproducten in opslag te houden. Gezamenlijke 
opslagfaciliteiten voor bepaalde regio's in de EU (Oostzeegebied, Atlantische gebieden, 
Middellandse Zee, Midden-Europa) kunnen een interessante mogelijkheid zijn om 
overheidsmiddelen te besparen en de last voor de eindgebruiker van de opslag van 
olievoorraden, te verlagen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten moet voldoende 
flexibiliteit worden gelaten in de keuze 
voor opslagregelingen die het beste passen 
bij hun geografische omstandigheden en 
organisatorische inrichting, maar de 
nodige mechanismen moeten in het leven 
worden geroepen opdat de Commissie 
voortdurend op de hoogte kan worden 
gesteld van juiste en betrouwbare 
gegevens over de omvang van de 
voorraden. 

Or. en
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Motivering

Het voorstel beoogt de lidstaten, in het kader van het subsidiariteitsbeginsel, de nodige 
flexibiliteit te bieden om het geschiktste mechanisme te kunnen kiezen voor het in opslag 
houden van olievoorraden, maar het wil ook een stelsel creëren dat doeltreffend en 
betrouwbaar blijkt te zijn in tijden van nog ongekende bevoorradingsproblemen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De rol van de lidstaten bij het in 
opslag houden en beheren van verplichte 
olievoorraden voor noodsituaties, moet 
worden versterkt.

Or. en

Motivering

Momenteel houden slechts enkele lidstaten olievoorraden aan; de ervaringen in deze lidstaten 
zijn echter zonder meer positief te noemen. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt, 
en moet worden bepaald dat deze 
overzichten wekelijks worden verstrekt.

(21) Ter verwezenlijking van dezelfde 
doelstellingen moeten ook voor andere 
voorraden dan de veiligheidsvoorraden en 
de speciale voorraden statistische 
overzichten worden opgesteld en verstrekt 
De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd deze overzichten wekelijks 
te verstrekken, maar tenminste 
maandelijks. De kosten en baten van 
wekelijkse rapportage over de 
handelsvoorraden van olie moeten 
worden geëvalueerd door een 
haalbaarheidsstudie van de Commissie. 
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De resultaten van die evaluatie moeten 
een rol spelen bij de herziening van de 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Het voorstel beoogt de lidstaten, in het kader van het subsidiariteitsbeginsel, de nodige 
flexibiliteit te bieden om het geschiktste mechanisme te kunnen kiezen voor het in opslag 
houden van olievoorraden, maar het wil ook een stelsel creëren dat doeltreffend en 
betrouwbaar blijkt te zijn in tijden van nog ongekende bevoorradingsproblemen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gelet op het feit dat er op 
communautair niveau geen uniform 
verplichte minimumhoeveelheid bestaat 
voor de speciale voorraden, en op het 
aantal nieuwe mechanismen waarin deze 
richtlijn voorziet, zou de toepassing van 
deze richtlijn vrij snel na de 
inwerkingtreding moeten worden 
geëvalueerd.

(29) Gelet op het feit dat er op 
communautair niveau geen uniform 
verplichte minimumhoeveelheid bestaat 
voor de speciale voorraden en op de 
lopende studie over de kosten en baten 
van maatregelen ter vergroting van de 
transparantie op de oliemarkt, met name 
door wekelijkse rapportage van 
handelsvoorraden van olie, en op het 
aantal nieuwe mechanismen waarin deze 
richtlijn voorziet, zou de toepassing van 
deze richtlijn vrij snel na de 
inwerkingtreding moeten worden 
geëvalueerd.

Or. en

Motivering

De Commissie is onlangs begonnen met een haalbaarheidsstudie over de wekelijkse 
rapportage van handelsvoorraden van olie, waarin gekeken wordt naar het eventuele effect 
van wekelijkse rapportage en de gewenste voorwaarden.  Tijdens de herziening dient met de 
uitkomst van deze haalbaarheidsstudie rekening te worden gehouden. Pas dan moet worden 
besloten of wekelijkse rapportage al dan niet verplicht wordt gesteld. 
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gelet op het feit dat er op 
communautair niveau geen uniform 
verplichte minimumhoeveelheid bestaat 
voor de speciale voorraden, en op het 
aantal nieuwe mechanismen waarin deze 
richtlijn voorziet, zou de toepassing van 
deze richtlijn vrij snel na de 
inwerkingtreding moeten worden 
geëvalueerd.

(29) Gelet op het feit dat er op 
communautair niveau geen uniform 
verplichte minimumhoeveelheid bestaat 
voor de speciale voorraden, en op het 
aantal nieuwe mechanismen waarin deze 
richtlijn voorziet, zou de toepassing van 
deze richtlijn uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding moeten worden 
geëvalueerd.

Or. en

Motivering

Er dient een precieze datum voor de evaluatie te worden genoemd, aangezien de effectiviteit 
snel moet worden beoordeeld.  De Commissie stelt een evaluatie binnen drie jaar voor; indien 
de effectiviteit eerder kan worden beoordeeld, dient dit te gebeuren.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer door een overeenkomst taken 
worden overgedragen aan de lidstaten die 
deze voorraden in oplag houden of aan de 
centrale opslaginstantie die door die 
lidstaat is opgericht, bevat deze 
overeenkomst bepalingen over:
(a) de verantwoordelijkheid van de 
lidstaat of van de centrale opslaginstantie 
om voortdurend te zorgen voor de juiste 
gegevens over het voorraadniveau;
(b) het tijdsbestek waarbinnen deze 
noodvoorraden die aangekocht, gevormd, 
bewaard en beheerd worden op zijn 
grondgebied, worden geleverd aan de 
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lidstaat die deze taken heeft 
overgedragen;
(c) doeltreffende, redelijke en 
afschrikkende sancties, indien de lidstaat 
of de centrale opslaginstantie niet voldoet 
aan de voorwaarden die in de 
overeenkomst zijn vastgelegd.

Or. en

Motivering

In het verleden is er twijfel gerezen over de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van de 
tenuitvoerleggingsovereenkomsten tussen de lidstaten, ingeval van ernstige onderbreking van 
de bevoorrading. De onderhavige wetgeving beoogt duidelijke voorschriften vast te stellen 
voor deze regelingen, waarbij de ene lidstaat zijn verplichtingen overdraagt aan de andere. 
Derhalve moet iedere overeenkomst duidelijke bepalingen bevatten over bepaalde 
verantwoordelijkheden, die bij een crisis zullen zorgen voor een doeltreffende en betrouwbare 
toepassing. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De speciale voorraden behoren 
uitsluitend tot de hieronder genoemde 
productcategorieën als gedefinieerd in 
bijlage B, punt 4, van Verordening (EG) 
nr. ******* van het Europees Parlement en 
de Raad van ******* betreffende 
energiestatistieken: 

3. De speciale voorraden behoren 
uitsluitend tot de hieronder genoemde 
productcategorieën, die conform moeten 
zijn aan de communautaire wetgeving, 
met name wat betreft normen voor 
brandstoffen en milieubescherming, als 
gedefinieerd in bijlage B, punt 4, van 
Verordening (EG) nr. ******* van het 
Europees Parlement en de Raad van 
******* betreffende energiestatistieken:

- raffinaderijgas (niet vloeibaar gemaakt), - raffinaderijgas (niet vloeibaar gemaakt),
- ethaan, - ethaan,

- LPG - LPG
- motorbenzine, - motorbenzine,

- vliegtuigbenzine, - vliegtuigbenzine,
- lichte reactiemotorbrandstof (van het - lichte reactiemotorbrandstof (van het 
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naftatype of JP4), naftatype of JP4),
- reactiemotorbrandstof van het 
kerosinetype, 

- reactiemotorbrandstof van het 
kerosinetype,

- andere kerosine, - andere kerosine,

- gasolie/diesel (gedistilleerde stookolie), - gasolie/diesel (gedistilleerde stookolie),
- stookolie (met hoog en laag 
zwavelgehalte), 

- stookolie (met hoog en laag 
zwavelgehalte),

- white spirit en speciale benzinesoorten, - white spirit en speciale benzinesoorten,

- smeermiddelen, - smeermiddelen,
- bitumen - bitumen

- paraffine en - paraffine en
- petroleumcoke. - petroleumcoke.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat speciale voorraden slechts betrekking kunnen hebben op 
producten die conform zijn aan de EU-wetgeving. Ingevoerde producten, die nog niet 
verwerkt zijn zodat ze voldoen aan de EU-normen voor brandstoffen of de milieuwetgeving, 
kunnen niet doeltreffend worden ingezet bij crises zonder gevaar op te leveren voor het 
functioneren van de interne markt en de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere overeenkomst tussen de lidstaten 
en een centrale opslaginstantie bevat 
bepalingen over: 
(a) de verantwoordelijkheid van de 
lidstaat of van de centrale opslaginstantie 
om voortdurend te zorgen voor de juiste 
gegevens over het voorraadniveau;
(b) het tijdsbestek waarbinnen deze 
noodvoorraden die aangekocht, gevormd, 
bewaard en beheerd zijn op zijn 
grondgebied, worden geleverd aan de 
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lidstaat die deze taken heeft 
overgedragen;
(c) doeltreffende, redelijke en 
afschrikkende sancties, voor het geval de 
lidstaat of de centrale opslaginstantie niet 
voldoet aan de voorwaarden die in de 
overeenkomst zijn vastgelegd.

Or. en

Motivering

In het verleden is twijfel gerezen over de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van de 
tenuitvoerleggingsovereenkomsten tussen de lidstaten, ingeval van een ernstige onderbreking 
van de bevoorrading. De onderhavige wetgeving beoogt duidelijke voorschriften vast te 
stellen voor deze regelingen, waarbij de ene lidstaat zijn verplichtingen overdraagt aan de 
andere. Derhalve moet iedere overeenkomst duidelijke bepalingen bevatten over bepaalde 
verantwoordelijkheden, die bij een crisis zullen zorgen voor een doeltreffende en betrouwbare 
toepassing. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
wekelijks een statistisch overzicht met de 
op hun nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

1. De lidstaten worden aangemoedigd de 
Commissie wekelijks een statistisch 
overzicht met de op hun nationaal 
grondgebied in opslag gehouden 
handelsvoorraden te verstrekken. De 
lidstaten verstrekken de Commissie 
tenminste één keer per maand een 
statistisch overzicht met de op hun 
nationaal grondgebied in opslag 
gehouden handelsvoorraden. Zij zorgen er 
hierbij voor dat gevoelige gegevens 
worden beschermd en vermelden de namen 
van de eigenaren van de betreffende 
voorraden niet.

2. De Commissie publiceert op basis van 
de overzichten die de lidstaten haar hebben 
gestuurd, wekelijks een statistisch 
overzicht van de handelsvoorraden in de 

2. De Commissie publiceert op basis van 
de wekelijkse of maandelijkse overzichten 
die de lidstaten haar hebben gestuurd, 
wekelijks een statistisch overzicht van de 
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Gemeenschap onder opgave van de totale 
hoeveelheden.

handelsvoorraden in de Gemeenschap 
onder opgave van de totale hoeveelheden.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 24, lid 2 de uitvoeringsregels van de 
leden 1 en 2 vast.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 24, lid 2 de uitvoeringsregels van de 
leden 1 en 2 vast. In deze regels moet 
rekening worden gehouden met de 
resultaten van de haalbaarheidsstudie 
over wekelijkse rapportage, moet een 
oplossing worden gevonden voor de 
eventuele effecten en moeten de gewenste 
rapportagevoorwaarden vastgesteld 
worden.

Or. en

Motivering

Door een wekelijkse rapportage over handelsvoorraden zal de EU-praktijk beter aansluiten 
bij de normen in de VS en Japan en naar verwachting ook leiden tot grotere transparantie 
van de markt en dus tot een geringere volatiliteit van de olieprijs. Het is echter wel een extra 
last voor het bedrijfsleven. De vraag is opgeworpen of de gegevens niet minder accuraat 
zouden zijn en derhalve zouden kunnen leiden tot een grotere in plaats van tot een geringere 
volatiliteit, Onlangs is een haalbaarheidsstudie over deze kwestie begonnen. Voordat de 
resultaten daarvan beschikbaar zijn, zouden de lidstaten kunnen worden aangespoord een 
proef te nemen met wekelijkse rapportage, terwijl de maandelijkse rapportageverplichting zou 
blijven bestaan.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat tijdens de 
uitvoering van de in lid 1 genoemde 
controles degenen die voor de 
instandhouding en het beheer van de 
veiligheidsvoorraden en de speciale 
voorraden op hun grondgebied 
verantwoordelijk zijn, samenwerken met 
de werknemers of opdrachtnemers van de 
diensten van de Commissie.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat tijdens de 
uitvoering van de in lid 1 genoemde 
controles degenen die voor de 
instandhouding en het beheer van de 
veiligheidsvoorraden en de speciale 
voorraden op hun grondgebied 
verantwoordelijk zijn, samenwerken met 
de geautoriseerde werknemers of 
opdrachtnemers van de diensten van de 
Commissie.
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Or. en

Motivering

Gezien de gevoeligheid van de informatie over de noodvoorraden, mag er geen 
onduidelijkheid over bestaan dat de medewerkers van de Commissie een speciale autorisatie 
nodig hebben om controles uit te voeren.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een internationaal besluit tot het 
in omloop brengen van voorraden is 
genomen, kan elke betrokken lidstaat zijn 
veiligheidsvoorraden en zijn speciale 
voorraden gebruiken om te voldoen aan de 
internationale verplichtingen die uit dit 
besluit voortvloeien. In dat geval 
informeert de lidstaat onmiddellijk de 
Commissie; deze kan de coördinatiegroep 
bijeen roepen of de leden ervan langs 
elektronische weg raadplegen om met 
name de gevolgen van het in omloop 
brengen te beoordelen.

3. De Commissie werkt nauw samen met 
andere internationale organisaties die 
bevoegd zijn een besluit te nemen over het 
in omloop brengen van voorraden en zal 
op mondiaal niveau de multilaterale en 
bilaterale coördinatie over deze kwesties 
versterken. Indien een internationaal 
besluit tot het in omloop brengen van 
voorraden is genomen, kan elke betrokken 
lidstaat zijn veiligheidsvoorraden en zijn 
speciale voorraden gebruiken om te 
voldoen aan de internationale 
verplichtingen die uit dit besluit 
voortvloeien. In dat geval informeert de 
lidstaat onmiddellijk de Commissie; deze 
kan de coördinatiegroep bijeen roepen of 
de leden ervan langs elektronische weg 
raadplegen om met name de gevolgen van 
het in omloop brengen te beoordelen.

Or. en

Motivering

Aangezien de oliemarkt een mondiale dimensie heeft, dient de Commissie op de hoogte te zijn 
van overleg en besluitvorming in internationale organisaties die zich bezighouden met 
olievoorraden. Voorts dient de Commissie concreet te streven naar internationale 
samenwerking in kwesties als deze, tussen leden van het IEA en met derde landen, die geen 
IEA-lid zin, zodat coördinatie wordt bereikt bij reacties op omvangrijke onderbrekingen van 
de bevoorrading.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie. De 
Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. Iedere lidstaat 
zorgt ervoor dat hij vertegenwoordigd kan 
zijn op een vergadering van de 
coördinatiegroep, die binnen 24 uur na de 
oproep daartoe, wordt gehouden. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie. De 
Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

Or. en

Motivering

Het is van het allerhoogste belang dat de Europese Unie snel kan reageren op een belangrijke 
onderbreking van de bevoorrading en dat alle lidstaten bij het overleg aanwezig zijn, zodat de 
Commissie kan vaststellen of sprake is van een belangrijke onderbreking van de bevoorrading 
en welke maatregelen moeten worden genomen. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie. De 

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie, 
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Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

uitgaande van het solidariteitsbeginsel 
waaraan de lidstaten gebonden zijn en de 
Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

Or. en

Motivering

De recente gascrisis tussen Oekraïne en Rusland heeft bewezen dat de lidstaten in 
uiteenlopende mate kwetsbaar zijn voor onderbreking van de bevoorrading. De oliemarkt is 
echter een mondiale markt en een passend antwoord op een onderbreking van de 
bevoorrading kan dus alleen gegeven worden op EU of IEA-niveau. De lidstaten hebben 
onlangs bij verschillende gelegenheden de wens te kennen gegeven om de solidariteit in 
energiekwesties te versterken; dit beginsel moet ook de belangrijkste overweging zijn bij een 
besluit om olievoorraden in omloop te brengen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoekt de situatie. De 
Commissie stelt vast of er sprake is van 
een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

4. Indien zich problemen voordoen met de 
bevoorrading met ruwe olie of 
aardolieproducten in de Gemeenschap of 
een lidstaat, roept de Commissie, op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief, de coördinatiegroep op zo kort 
mogelijke termijn bijeen. De 
coördinatiegroep onderzoek de situatie en 
de Commissie stelt vast, op grond van een 
objectieve beoordeling van de 
economische en maatschappelijke 
gevolgen van de situatie, of er sprake is 
van een belangrijke onderbreking van de 
bevoorrading.

Or. en

Motivering

Het in omloop brengen van noodvoorraden moet gebaseerd zijn op objectieve criteria, die 
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betrekking hebben op de economische en maatschappelijke gevolgen van de bestaande 
situatie en de effecten die het in omloop brengen van voorraden kan hebben bij het verlichten 
van de bevoorradingsproblemen. Het automatisch vrijgeven van voorraden op grond van 
vaste criteria biedt geen ruimte voor de nodige flexibiliteit om te reageren op verschillende 
soorten van onderbreking van de bevoorrading, voorts moet worden vermeden dat een besluit 
een zuiver politieke aangelegenheid wordt en strijdig is met economische en maatschappelijke 
logica. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn evalueert de Commissie 
de toepassing ervan en onderzoekt zij met 
name of het passend is om alle lidstaten 
een minimale opslagverplichting voor 
speciale voorraden op te leggen.

Binnen uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
evalueert de Commissie de toepassing 
ervan en onderzoekt zij met name of het 
passend is om alle lidstaten een minimale 
opslagverplichting voor speciale voorraden 
op te leggen.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt een evaluatie binnen drie jaar voor; indien de effectiviteit eerder kan 
worden beoordeeld, dient dit te gebeuren.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn evalueert de Commissie 
de toepassing ervan en onderzoekt zij met 
name of het passend is om alle lidstaten 
een minimale opslagverplichting voor 
speciale voorraden op te leggen.

Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn evalueert de Commissie 
de toepassing ervan en onderzoekt zij met 
name:

(a) of de voorraadgegevens juist zijn en op 
tijd worden verstrekt;
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(b) of de niveaus van de 
handelsvoorraden van olie wekelijks of 
maandelijks moeten worden 
gerapporteerd;
(c) of het passend is om alle lidstaten een 
minimale opslagverplichting voor speciale 
voorraden op te leggen, voor een langere 
termijn.

Or. en

Motivering

In de evaluatie moet een oordeel worden gegeven over de meest geschikte voorraadcapaciteit 
(90 of 120 dagen) en over de resultaten van de haalbaarheidsstudie over de wekelijkse 
rapportage van handelsvoorraden van olie, waarmee de Commissie onlangs een begin heeft 
gemaakt. Voorts moet worden geëvalueerd of de rapportageproblemen, die de belangrijkste 
reden waren voor een nieuw wetgevingsvoorstel van de Commissie, doeltreffend zijn 
aangepakt.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Aardolie is de belangrijkste energiebron in de Europese Unie. De economie is sterk 
afhankelijk van de continuïteit en de betrouwbaarheid van de voorziening daarvan tegen een 
betaalbare prijs. Gezien de sterke en groeiende afhankelijkheid van de import is de 
voorzieningszekerheid van groot belang.

De Commissie gaat ervan uit dat de vraag naar aardolie in de EU zal blijven stijgen tot 2030 -
hoewel slechts met 0,25% per jaar. Olie blijft de belangrijkste primaire energiebron in de EU 
van 2030, met een aandeel van 35% van het bruto energieverbruik. Volgens een raming van 
de Amerikaanse "Energy Information Administration" zal de wereldwijde vraag in 2030 meer 
dan een derde hoger zijn dan in 2006.  Gezien het feit dat de voorraad- en raffinagecapaciteit 
momenteel geen gelijke tred kan houden met de stijging van de vraag, zal de marktsituatie 
gespannen blijven. 

Deze factoren moeten een rol spelen bij de uitwerking van een coherent en realistisch 
Europees energiebeleid. Het vermogen van de EU om te reageren op alle potentiële, 
onverwachte bevoorradingscrises, moet een onderdeel van dit beleid zijn. Het in opslag 
houden van voorraden is een belangrijk wapen tegen de onverwachte onderbrekingen van de 
bevoorrading. In het ernstigste geval kan een land gedwongen worden zijn voorraden volledig 
uit te putten om een feitelijk olietekort te voorkomen, waardoor een aantal of alle sectoren van 
de economie tot stilstand zouden komen en de militaire slagkracht bedreigd zou worden.  In 
die zin is het in opslag nemen van voorraden puur een kwestie van nationale veiligheid en van 
fundamenteel economisch belang voor de gehele EU.

De EU heeft al in de late jaren '60 en de vroege jaren '70 een rechtskader in het leven 
geroepen voor de omgang met onvoldoende olietoevoer op lange en korte termijn. 

- Richtlijn 2006/67/EEG van de Raad van 24.07.06 houdende verplichting voor de 
lidstaten van de E.E.G. om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten 
in opslag te houden(1)

- Beschikking van de Raad van 20 december 1968 betreffende het sluiten en uitvoeren 
van de speciale intergouvernementele overeenkomsten inzake de verplichting voor de 
lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te 
houden(2),

- Richtlijn 73/238/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter 
vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe 
aardolie en aardolieproducten(3)

Het is de bedoeling dat de voorgestelde richtlijn de drie bovengenoemde wetgevingsbesluiten 
vervangt.
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2. Probleemanalyse

In de afgelopen jaren is het gevaar van onderbrekingen van de bevoorrading om een aantal 
redenen toegenomen, zoals de toenemende vraag wereldwijd, de vraag die de 
productiecapaciteit dreigt te evenaren, er de concentratie van olievoorkomens in een klein 
aantal landen, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten, die politiek instabiel zijn, en de 
geopolitieke conflicten waarbij energie een rol speelt, nemen hand over hand toe. Deze 
wereldwijde tendens die samengaat met afnemende olievoorkomens in de EU zelf, versterkt 
het belang van een verbetering van het EU-systeem voor het in opslag nemen van voorraden. 
De analyse van het huidige systeem brengt met name gebreken aan het licht waardoor het bij 
onderbreking van de bevoorrading mogelijk niet goed kan functioneren.

a. Diverse vormen van eigendom van voorraden
Momenteel zijn de lidstaten vrij in het kiezen van hun opslagregelingen. Dit weerspiegelt de 
nationale verschillen voor wat betreft geografische situatie, infrastructuur, raffinagecapaciteit 
en voorraadsituatie. Olievoorraden kunnen worden beheerd door ondernemingen en/of door 
overheden of agentschappen. Volgens een overzicht van de Commissie wordt 6% van de EU-
voorraden beheerd door ondernemingen, 35% door agentschappen en 3% door de overheid. 

Omvangrijke voorraden worden door de particuliere sector in opslag gehouden, namens de 
overheid. Olievoorraden die door ondernemingen worden beheerd, kunnen echter voor 
speculatieve doeleinden worden gebruikt. Wanneer de reële prijzen dalen, wordt het in opslag 
houden van voorraden voor speculatieve doeleinden ontmoedigd, omdat bij dalende prijzen 
het profijt van het in opslag houden van voorraden afneemt. De rapporteur is van opvatting 
dat de situatie kan worden verbeterd als noodvoorraden die in het bezit zijn van 
ondernemingen worden onderworpen aan bepaalde beperkingen en bij voorkeur aan 
regelgeving.

Het EU-systeem biedt ook de mogelijkheid dat een land voorraden in opslag houdt op het 
grondgebied van een andere lidstaat, mits hiervoor een bilaterale intergouvernementele 
overeenkomst bestaat. In 2007 bijvoorbeeld hielden Denemarken, Ierland en Zweden een deel 
van hun voorraden in opslag in het VK, in het kader van een aantal bilaterale afspraken.
Verder wordt geraamd dat ongeveer 11% van de noodvoorraden in opslag worden gehouden 
via "ticket"-regelingen, waarbij voorraden het eigendom zijn van en feitelijk in opslag worden 
gehouden door een ander land. Deze tickets geven de houder het recht de voorraad te kopen in 
crisissituaties, tegen de prijs die in de overeenkomst wordt vermeld. Dit ticketsysteem kan een 
kosteneffectieve manier zijn om te voldoen aan een verplichting om voorraden in opslag te 
houden; dit systeem moet accurate rapportage impliceren en een betrouwbare respons bij 
onderbreking van de bevoorrading.  
Het staat niet vast dat met bestaande systemen kan worden gegarandeerd dat de in opslag 
gehouden voorraden in geval van nood volledig beschikbaar en inzetbaar zijn om aan de 
behoeften te voldoen. 

b. Het gevaar van parasitair gedrag

Het in opslag houden van voorraden kost geld, niet in de laatste plaats voor investeringen in 
infrastructuur, maar ook onderhoud van de faciliteiten. Volgens een schatting vergt de 
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strategische oliereserve van de VS, die is opgeslagen in zoutgrotten, een investering in 
infrastructuur van ongeveer $ 6 per vat(1) Het in omloop brengen van olievoorraden zal 
waarschijnlijk gunstig zijn voor alle olieverbruikende landen, omdat de oliemarkt een 
wereldmarkt is.

Gezien het feit dat er sprake is van gemeenschappelijk profijt, maar dat de kosten worden 
gedragen voor het land dat de olie opslaat, bestaat er een risico van parasitair gedrag. lidstaten 
die mogelijk over minder betrouwbare systemen beschikken, kunnen leunen op de landen die 
degelijke overeenkomsten hebben gesloten. Toch wordt hierdoor de mate waarin de Europese 
Unie in haar geheel is voorbereid op noodsituaties, in gevaar gebracht.

Teneinde te waarborgen dat het EU opslagsysteem voor olie functioneert bij onderbreking van 
de bevoorrading, is het van vitaal belang dat de Commissie over de bevoegdheid beschikt 
controle uit te oefenen op de correcte toepassing ervan en lidstaten te dwingen zich te houden 
aan de EU-wetgeving. 

c. Compatibiliteit met de IEA-methode

Het in 1974 opgerichte internationaal energieagentschap (IEA) hanteert een parallelsysteem. 
Hoewel in het algemeen dezelfde voorraden kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de 
opslagverplichtingen van EU en IEA, wordt de EU-lidstaten die ook lid van het IEA zijn een 
extra last opgelegd door de verschillen in berekeningsmethode en rapportage.

d. Helderheid over procedures voor noodsituaties

De Europese Unie mist gecoördineerde procedures, waardoor snelle besluitvorming en 
doeltreffend optreden, essentieel bij crises, ernstig worden bemoeilijkt. De EU heeft geen 
duidelijke voorschriften over het in omloop brengen van voorraden en er bestaat op EU-
niveau evenmin een duidelijk besluitvormingsproces. In concreto berust de 
beslissingsbevoegdheid bij de nationale overheden en kan de Commissie in noodgevallen 
alleen overleg plegen met de lidstaten. 

Een vaste reeks van criteria, die het in omloop brengen van noodvoorraden van olie teweeg 
zou brengen, schept transparantie en waarborgt een snelle respons, maar een dergelijk 
systeem mist waarschijnlijk de flexibiliteit die nodig is voor een passende reactie op diverse 
soorten van bevoorradingsproblemen. Een aan de omstandigheden aangepast ad hoc besluit 
van een onafhankelijk orgaan is wellicht adequater. Dit neemt niet weg dat de wetgeving moet 
voorzien in een effectief mechanisme voor besluitvorming over het in omloop brengen van 
olievoorraden. Daarom moet in de onderhavige wetgeving helderheid worden geboden over 
de rol van de EU ten opzichte van het IEA en haar procedures.

e. Transparantie van de aardoliemarkt

Er bestaat ernstige bezorgdheid over de betrouwbaarheid van gegevens en over de 
rapportagefrequentie. De tijdige ontvangst van nauwkeurige gegevens is een voorwaarde voor 
een doorzichtiger markt. De consument moet er zeker van kunnen zijn dat hij aan de pomp 
een eerlijke prijs betaalt. Onjuiste gegevens kunnen leiden tot verkeerde besluiten en de 
volatiliteit van de prijs vergroten. De Commissie klaagt over trage, onregelmatige rapportage 
door de lidstaten. Tevens bestaan er ernstige twijfels over de feitelijke beschikbaarheid van 
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"gerapporteerde" noodvoorraden en over de hoeveelheden die vereist zijn voor het exploiteren 
van het systeem en dus niet beschikbaar zijn voor consumptie. 

De Commissie stelt voor dat de lidstaten wekelijks en niet maandelijks rapporteren. Hierdoor 
zou het EU-systeem in overeenstemming zijn met de praktijk in de VS. Oliemaatschappijen 
en sommige lidstaten vrezen echter extra bureaucratie en beweren dat het wekelijks 
publiceren van de olievoorraden de onzekerheid op de markten vergroot, omdat 
weekrapporten over voorraden nog minder nauwkeurig zijn.  De ervaring in Amerika toont 
aan dat weekgegevens vaak achterhaalde correcties zijn als nauwkeuriger maandgegevens 
worden gepubliceerd. Kwaliteit van de gegevens moet prioriteit hebben boven kwantiteit.

3. Beleidsopties ter verbetering van het systeem

Op verzoek van de Commissie is een effectbeoordeling van de beleidsopties uitgevoerd, 
waarbij systematisch de gevolgen zijn onderzocht voor de paraatheid ingeval van nood, dat 
wil zeggen het vermogen van de EU om het hoofd te bieden aan eventuele onderbrekingen 
van de bevoorrading, alsmede de financiële en de administratieve last voor lidstaten, 
bedrijfsleven en Commissie. 

De vier onderzochte beleidsopties waren de volgende:

 Beleidsoptie 0: Geen beleidswijziging, waardoor vanzelfsprekend geen extra 
financiële of administratieve lasten zouden ontstaan, maar ook geen garantie voor een 
concrete paraatheid in noodgevallen, in de EU als geheel;

 Beleidsoptie 1: Versterking van de controle- en coördinatiemechanismen van het 
bestaande systeem

 Beleidsoptie 2: totstandbrenging van een gecentraliseerd communautair systeem 
waarbij de overheid verplicht noodvoorraden in eigendom heeft;

 Beleidsoptie 3: vorming van een aantal speciale EU-noodvoorraden, waarbij de 
lidstaten verplichte noodvoorraden in opslag moeten nemen, die het eigendom zijn van 
de overheid of een agentschap, en wel in een herziene versie van het huidige systeem.

De Commissie geeft de voorkeur aan beleidsoptie 3; het is echter politiek nog niet haalbaar de 
lidstaten te verplichten tot de vorming van speciale voorraden. Het voorstel van de Commissie 
is derhalve gebaseerd op deze optie, maar laat vooralsnog de vorming van speciale voorraden 
over aan het oordeel van de lidstaten.

In het voorstel is een herzieningsclausule opgenomen, die de Commissie in staat stelt na 
verloop van tijd te beoordelen of de lidstaten die geen speciale voorraden hebben gevormd,
aanvaardbare alternatieve oplossingen hebben gevonden.

4. Suggesties van de rapporteur ter verbetering

De rapporteur steunt beleidsoptie 3: De goede manier om te waarborgen dat het EU-systeem 
toekomstige bevoorradingsproblemen het hoofd kan bieden is de vorming van speciale 
voorraden voor de lange termijn, wijziging van de berekeningsgrondslag door aanpassing aan 
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IEA-normen, beperking van het gebruik van handelsvoorraden, beperking van "ticketing" en 
verbetering van het besluitvormingsproces bij crises. De rol van de lidstaten bij het aanhouden 
en beheren van verplichte olievoorraden voor noodsituaties, moet worden versterkt.

In de geest van deze beleidsoptie zou de rapporteur een aantal amendementen op het voorstel 
willen indienen, die het volgende ten doel hebben:

 vergroting van de doorzichtigheid van de oliemarkt in het algemeen en van de 
beschikbare olievoorraden in het bijzonder. met name wat betreft locatie, hoeveelheid 
en eigendomspositie, met het oog op een grotere betrouwbaarheid van het 
noodsysteem,

 waarborging van het verstrekken en verwerken van nauwkeurige en relevante 
gegevens over alle noodvoorraden, met name over niet-speciale voorraden (art. 6, art. 
15)

 het opstellen van heldere regels voor de lidstaten wat betreft toekenning van het 
beheer van speciale voorraden buiten het nationale grondgebied (art.11); 

 vaststelling van een passend tijdsbestek voor de evaluatie van de wetgeving en de 
omvang ervan (art. 23) 

 de Commissie in de gelegenheid te stellen om een doeltreffende controle uit te voeren 
op de juiste toepassing van deze wetgeving (art. 19,  art. 22).

 een helder en efficiënt besluitvormingsproces dat de EU in staat stelt maatregelen te 
nemen die een aanvulling vormen op het IEA-noodbeleid en passende, onafhankelijke 
en onbevooroordeelde besluiten te nemen in de geest van de EU-energiesolidariteit 
(art. 21)

 ervoor te zorgen dat elk systeem voor de opslag van voorraden, zoals "ticketing", 
mogelijkheden biedt voor nauwkeurige rapportage van beschikbare voorraden en 
volstrekt betrouwbaar is bij onderbreking van de bevoorrading (art. 8, art, 11) 
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