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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv en skyldighet för medlemsstaterna att inneha 
minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0775),

– med beaktande av artikel 100 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0511/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Råolja är och kommer under de 
närmaste decennierna att förbli en av de 
viktigaste primära energikällorna. 
Samtidigt kommer det att bli allt svårare 
för medlemsstaterna att trygga en 
oavbruten försörjning med råolja till ett 
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rimligt pris.

Or. en

Motivering

Förslagets betydelse för att öka säkerheten i energiförsörjningen i krissituationer bör inte 
underskattas. Även om allmänhetens och mediernas uppmärksamhet av olika skäl är mycket 
mer inriktad på andra energikällor (kärnkraft, förnybar energi, gas) förblir olja den 
viktigaste primära energikällan inom EU. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte 
den 9 oktober 2008 framhålls unionens 
önskan om att fastställa mekanismer för 
solidaritet mellan medlemsstaterna vid 
avbrott i energiförsörjningen och föreslås 
att alla nödvändiga instrument ska 
införas för detta ändamål. Ett effektivt 
system för upprätthållandet av lagren av 
råolja och/eller petroleumprodukter som 
samordnas på gemenskapsnivå är också 
ett viktigt led i det praktiska 
genomförandet av principen om 
energisolidaritet.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att förslaget ingår bland unionens instrument för att tillämpa 
solidaritetsprincipen på energiområdet. Gaskrisen nyligen mellan Ukraina och Ryssland 
visade hur sårbara vissa medlemsstater är vid avbrott i försörjningen och att de negativa 
följderna endast kan dämpas av en samlad EU-insats.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att lätta den ekonomiska bördan 
för slutanvändarna bör medlemsstaterna 
föreskriva ett närmare samarbete mellan 
centrala lagringsenheter och inrättande 
av regionala lagringsenheter.

Or. en

Motivering

Det kan bli mer kostnadseffektivt att hålla minimilager av råolja eller petroleumprodukter om 
medlemsstaterna ökar sitt samarbete. Gemensamma lageranläggningar för vissa regioner 
inom EU (Östersjöstaterna, Atlantcirkeln, Medelhavsområdet, Centraleuropa) kan vara ett 
intressant alternativ för att spara offentliga medel och minska bördan för slutanvändarna för 
upprätthållandet av oljelagren. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Samtidigt som medlemsstaterna 
måste ges tillräcklig flexibilitet i valet av 
de lagringsarrangemang som är mest 
lämpade med hänsyn till deras 
geografiska och organisatoriska särdrag, 
bör de mekanismer som krävs införas så 
att kommissionen alltid förses med 
noggranna och tillförlitliga uppgifter om 
lagernivåerna.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att syftet med förslaget är att i enlighet med subsidiaritetsprincipen ge 
medlemsstaterna flexibilitet att välja de lämpligaste mekanismerna för innehav av oljelager, 
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men att man samtidigt bör trygga ett system som är effektivt och tillförlitligt vid 
försörjningsavbrott av ett slag som vi ännu inte har erfarit.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaternas roll i 
upprätthållandet och förvaltningen av 
obligatoriska oljelager för krissituationer 
bör förstärkas.

Or. en

Motivering

För närvarande har endast några få medlemsstater oljelager. Dessa medlemsstaters 
erfarenheter är dock mycket positiva.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren, 
och föreskriva insamling av statistiska 
uppgifter varje vecka.

(21) Därför bör man också utvidga kravet 
på upprättandet och vidarebefordran av 
statistik till andra lager än 
beredskapslagren och de särskilda lagren. 
Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
samla in statistiska uppgifter över dessa 
lager varje vecka, men bör samla in 
uppgifter minst en gång i månaden. 
Kostnaderna och fördelarna med 
veckorapportering om kommersiella 
oljelager bör utvärderas i en 
genomförbarhetsstudie som 
kommissionen genomför. Resultaten av 
utvärderingen bör beaktas vid översynen 
av direktivet.
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Or. en

Motivering

Det bör göras klart att syftet med förslaget är att i enlighet med subsidiaritetsprincipen ge 
medlemsstaterna flexibilitet att välja de lämpligaste mekanismerna för innehav av oljelager, 
men att man samtidigt bör trygga ett system som är effektivt och tillförlitligt vid 
försörjningsavbrott av ett slag som vi ännu inte har erfarit.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom det inte finns någon enhetlig 
obligatorisk miniminivå för de särskilda 
lagren på gemenskapsnivå och med tanke 
på antalet nya mekanismer som detta 
direktiv introducerar, bör genomförandet 
av direktivet ses över relativt kort tid efter 
det att det trätt i kraft.

(29) Eftersom det inte finns någon enhetlig
obligatorisk miniminivå för de särskilda 
lagren på gemenskapsnivå och med hänsyn 
till den pågående studien om kostnader 
och fördelar med att öka insynen på 
oljemarknaden, särskilt genom 
rapportering om de kommersiella 
oljelagren varje vecka, samt med tanke på 
antalet nya mekanismer som detta direktiv 
introducerar, bör genomförandet av 
direktivet ses över relativt kort tid efter det 
att det trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionen har just inlett en genomförbarhetsstudie om rapportering om de kommersiella 
oljelagren varje vecka, där man undersöker de tänkbara effekterna av rapportering varje 
vecka och önskvärda förfaringssätt. Resultaten av genomförbarhetsstudien bör beaktas vid 
översynen. Först då bör det beslutas om rapportering varje vecka ska bli obligatoriskt eller 
inte.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom det inte finns någon enhetlig 
obligatorisk miniminivå för de särskilda 
lagren på gemenskapsnivå, och med tanke 
på antalet nya mekanismer som detta 
direktiv introducerar, bör genomförandet 
av direktivet ses över relativt kort tid efter 
det att det trätt i kraft.

(29) Eftersom det inte finns någon enhetlig 
obligatorisk miniminivå för de särskilda 
lagren på gemenskapsnivå, och med tanke 
på antalet nya mekanismer som detta 
direktiv introducerar, bör genomförandet 
av direktivet ses över senast inom tre år
efter det att det trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Ett bestämt datum för översynen bör anges, eftersom direktivets effektivitet måste utvärderas 
snarast. Kommissionen föreslår en översyn inom tre år, men om det är möjligt att utvärdera 
effektiviteten tidigare bör detta ske. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om dessa förpliktelser genom avtal 
delegeras till den medlemsstat inom vars 
territorium dessa lager finns eller till den 
centrala lagringsenhet som den 
medlemsstaten inrättat ska detta avtal 
innehålla bestämmelser om
a) den medlemsstatens eller den centrala 
lagringsenhetens skyldighet att sörja för 
att det alltid finns korrekta uppgifter om 
lagernivån,
b) tidsramen för att leverera de 
beredskapslager som förvärvats, 
upprättats, hållits eller förvaltats inom 
dess territorium till den medlemsstat som 
har delegerat dessa uppgifter,
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c) effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner om den 
medlemsstaten eller den centrala 
lagringsenheten inte uppfyller 
avtalsvillkoren.

Or. en

Motivering

Det har tidigare rått vissa tvivel om effektiviteten och tillförlitligheten i att genomföra avtal 
mellan medlemsstaterna vid allvarliga försörjningsavbrott. Syftet med den aktuella 
lagstiftningen är att fastställa klara regler för arrangemangen då en medlemsstat delegerar 
sin förpliktelse till en annan medlemsstat. Därför måste varje avtal innehålla tydliga 
bestämmelser om vissa förpliktelser, så att ett effektivt och tillförlitligt genomförande 
garanteras i händelse av en kris. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda lagren omfattar endast 
följande produktkategorier, så som de 
definierats i bilaga B punkt 4 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ******* av den ******* om 
energistatistik:

3. De särskilda lagren omfattar endast 
följande produktkategorier, som måste 
överensstämma med 
gemenskapslagstiftningen, särskilt i fråga 
om bränslestandarder och miljöskydd, så 
som de definierats i bilaga B punkt 4 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ******* av den ******* om 
energistatistik:

- Raffinaderigas (ej flytande). - Raffinaderigas (ej flytande).
- Etan. - Etan.

- Gasol. - Gasol.
- Motorbensin. - Motorbensin.

- Flygbränsle. - Flygbränsle.
- Jetbränsle (typ nafta eller JP4). - Jetbränsle (typ nafta eller JP4).
- Flygfotogen. - Flygfotogen.
- Fotogen. - Fotogen.
- Dieselolja. - Dieselolja.
- Eldningsolja (med hög eller låg halt av 
svavel).

- Eldningsolja (med hög eller låg halt av 
svavel).
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- White spirit och specialbensiner. - White spirit och specialbensiner.
- Smörjmedel. - Smörjmedel.

- Bitumen. - Bitumen.
- Paraffin. - Paraffin.

- Petroleumkoks. - Petroleumkoks.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att de särskilda lagren endast omfattar produkter som överensstämmer 
med EU:s lagstiftning. Importprodukter som ännu inte har behandlats så att de uppfyller 
EU:s bränslestandarder och miljölagstiftning kan inte användas effektivt i händelse av en kris 
utan att detta äventyrar den gemensamma marknadens funktion och genomförandet av 
gemenskapsrätten. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje avtal mellan medlemsstaterna 
och en central lagringsenhet ska 
innehålla bestämmelser om 
a) den medlemsstatens eller den centrala 
lagringsenhetens skyldighet att sörja för
att det alltid finns korrekta uppgifter om 
lagernivån,
b) tidsramen för att leverera de 
beredskapslager som förvärvats, 
upprättats, hållits eller förvaltats inom 
dess territorium till den medlemsstat som 
har delegerat dessa uppgifter,
c) effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner om den 
medlemsstaten eller den centrala 
lagringsenheten inte uppfyller 
avtalsvillkoren.

Or. en
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Motivering

Det har tidigare rått vissa tvivel om effektiviteten och tillförlitligheten i att genomföra avtal 
mellan medlemsstaterna vid allvarliga försörjningsavbrott. Syftet med den aktuella 
lagstiftningen är att fastställa klara regler för arrangemangen då en medlemsstat delegerar 
sin förpliktelse till en annan medlemsstat. Därför måste varje avtal innehålla tydliga 
bestämmelser om vissa förpliktelser, så att ett effektivt och tillförlitligt genomförande 
garanteras i händelse av en kris.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje vecka till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras territorium. 
Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och 
ägarna till dessa lager får inte namnges.

1. Medlemsstaterna uppmuntras att varje 
vecka till kommissionen lämna in en 
statistisk sammanställning över de 
kommersiella lagernivåer som hålls på 
deras territorium. Medlemsstaterna ska 
minst en gång i månaden till 
kommissionen lämna in en statistisk 
sammanställning över de kommersiella 
lagernivåer som hålls på deras 
territorium. Därvid ska känsliga uppgifter 
skyddas, och ägarna till dessa lager får inte 
namnges.

2. Kommissionen ska varje vecka 
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas sammanställningar; 
härvid anges de sammanlagda nivåerna.

2. Kommissionen ska varje vecka 
offentliggöra en statistisk sammanställning 
över de kommersiella lagernivåer som hålls 
inom gemenskapen, grundad på 
medlemsstaternas veckovis eller månatligt 
rapporterade sammanställningar; härvid 
anges de sammanlagda nivåerna.

3. Kommissionen ska anta de 
tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 
2 enligt det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 24.2.

3. Kommissionen ska anta de 
tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 
2 enligt det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 24.2. I dessa regler ska 
resultaten av genomförbarhetsstudien om 
veckorapportering och tänkbara 
konsekvenser beaktas och önskvärda 
rapporteringssätt fastställas.

Or. en
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Motivering

Veckorapportering om kommersiella lager gör EU:s förfaranden jämförbara med normerna i 
USA och Japan. Sådan rapportering förväntas öka marknadsinsynen och härigenom bidra till 
att minska oljeprisets volatilitet. Den lägger dock ytterligare en börda på industrin. Vissa 
farhågor har framförts om att uppgifterna kan bli mindre noggranna och därigenom öka i 
stället för att minska prisvolatiliteten. En genomförbarhetsstudie har just inletts om den 
saken. Innan resultaten är tillgängliga bör medlemsstaterna uppmuntras att prova 
rapportering varje vecka men bör endast vara skyldiga att rapportera en gång i månaden. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vid genomförandet 
av sådana kontroller som avses i punkt 1 se 
till att de personer som inom deras gränser 
ansvarar för underhåll och förvaltning av 
beredskapslagren och de särskilda lagren 
samarbetar med de personer som är 
anställda eller befullmäktigade av 
kommissionen.

4. Medlemsstaterna ska vid genomförandet 
av sådana kontroller som avses i punkt 1 se 
till att de personer som inom deras gränser 
ansvarar för underhåll och förvaltning av 
beredskapslagren och de särskilda lagren 
samarbetar med de personer som är 
befullmäktigade och anställda av 
kommissionen eller befullmäktigade av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Eftersom uppgifterna om beredskapslagren av olja är känsliga bör det göras absolut klart att 
kommissionens anställda måste vara särskilt befullmäktigade att utföra kontrollbesöken.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger, kan varje 
berörd medlemsstat använda sina 
beredskapslager och särskilda lager för att 
fullgöra de internationella skyldigheter 

3. Kommissionen ska samarbeta nära med 
andra internationella organisationer som 
har befogenheter att fatta beslut om 
ibruktagande av lager samt stärka den 
multilaterala och bilaterala samordningen 
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som följer av detta beslut. I sådana fall ska 
medlemsstaten omedelbart meddela 
kommissionen, som kan sammankalla 
samrådsgruppen eller rådfråga dess 
medlemmar på elektronisk väg, bland 
annat för att bedöma effekterna av 
ibruktagandet.

av dessa frågor i hela världen. Om ett 
gällande internationellt beslut om 
ibruktagande av lager föreligger, kan varje 
berörd medlemsstat använda sina 
beredskapslager och särskilda lager för att 
fullgöra de internationella skyldigheter 
som följer av detta beslut. I sådana fall ska 
medlemsstaten omedelbart meddela 
kommissionen, som kan sammankalla 
samrådsgruppen eller rådfråga dess 
medlemmar på elektronisk väg, bland 
annat för att bedöma effekterna av 
ibruktagandet.

Or. en

Motivering

Eftersom oljemarknaden är global måste kommissionen sträva efter att hålla sig underrättad 
om eventuella diskussioner och beslut om hanteringen av oljelager i internationella 
organisationer. Vidare bör kommissionen verka för internationellt samarbete om dessa 
frågor, både mellan medlemmar av Internationella energiorganet (IEA) och tredjeländer som 
inte är medlemmar av IEA, för att kunna agera på ett samordnat sätt vid varje allvarligt 
avbrott i oljeförsörjningen.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen ska analysera situationen. 
Kommissionen ska fastställa huruvida det 
rör sig om ett allvarligt avbrott i 
försörjningen.

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. Varje 
medlemsstat ska se till att den kan 
företrädas vid ett möte med 
samrådsgruppen inom 24 timmar efter det 
att gruppen sammankallats.
Samrådsgruppen ska analysera situationen. 
Kommissionen ska fastställa huruvida det 
rör sig om ett allvarligt avbrott i 
försörjningen.
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Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt att EU kan reagera snabbt vid ett allvarligt avbrott i försörjningen och 
följaktligen att alla medlemsstater är med vid diskussionerna så att kommissionen kan 
fastställa om det rör sig om ett allvarligt avbrott i försörjningen och vilka åtgärder som ska 
vidtas. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen ska analysera situationen. 
Kommissionen ska fastställa huruvida det 
rör sig om ett allvarligt avbrott i 
försörjningen.

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen ska analysera situationen 
utifrån den överenskomna principen om 
solidaritet mellan medlemsstaterna. 
Kommissionen ska fastställa huruvida det 
rör sig om ett allvarligt avbrott i 
försörjningen.

Or. en

Motivering

Gaskrisen nyligen mellan Ukraina och Ryssland visade att medlemsstaternas sårbarhet för 
avbrott i försörjningen varierar. Marknaden för olja är dock global och därför måste alla 
beslut om lämpliga reaktioner på ett avbrott i försörjningen fattas på EU- eller IEA-nivå. 
Medlemsstaterna har nyligen vid olika tillfällen betonat sin önskan om att stärka solidariteten 
i energifrågor. Den principen måste också vara det viktigaste övervägandet vid alla beslut om 
ibruktagande av oljelager. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen ska analysera situationen. 
Kommissionen ska fastställa huruvida det 
rör sig om ett allvarligt avbrott i 
försörjningen.

Om det uppstår problem med försörjningen 
av råolja eller petroleumprodukter i 
gemenskapen eller i en medlemsstat, ska 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ snarast 
sammankalla samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen ska analysera situationen. 
Kommissionen ska utifrån en objektiv 
utvärdering av de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av situationen fastställa 
huruvida det rör sig om ett allvarligt 
avbrott i försörjningen.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att ibruktagandet av beredskapslagren bygger på objektiva kriterier, 
där man har utvärderat de ekonomiska och sociala konsekvenserna av den rådande 
situationen och den inverkan som ett ibruktagande av lager kan få när det gäller att minska 
eventuella försörjningssvårigheter. Ett automatiskt igångsättande av förfarandet utifrån fasta 
kriterier ger visserligen inte den flexibilitet som behövs för att man ska kunna reagera på 
olika slags avbrott i försörjningen, men man måste också undvika att ett beslut politiseras i 
strid med ekonomiskt och socialt förnuft. 

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen göra en utvärdering av 
dess tillämpning och bland annat 
undersöka lämpligheten av att ålägga alla 
medlemsstater en obligatorisk miniminivå 
för speciella lager.

Senast inom tre år efter ikraftträdandet av 
detta direktiv ska kommissionen göra en 
utvärdering av dess tillämpning och bland 
annat undersöka lämpligheten av att ålägga 
alla medlemsstater en obligatorisk 
miniminivå för speciella lager.
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Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår en översyn inom tre år, men om det är möjligt att utvärdera 
effektiviteten tidigare bör detta ske.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen göra en utvärdering av 
dess tillämpning och bland annat 
undersöka lämpligheten av att ålägga alla 
medlemsstater en obligatorisk miniminivå 
för speciella lager.

Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen göra en utvärdering av 
dess tillämpning och bland annat 
undersöka 

a) om uppgifterna om lagren är 
noggranna och lämnas in i tid,
b) om de kommersiella oljelagren ska 
rapporteras varje vecka eller varje månad,
c) om det är lämpligt att ålägga alla 
medlemsstater en obligatorisk miniminivå 
för speciella lager under en längre 
tidsperiod.

Or. en

Motivering

Vid översynen måste man beakta vilken lagringskapacitet (90 eller 120 dagar) som är 
lämpligast samt resultaten av den genomförbarhetsstudie om rapportering varje vecka av 
kommersiella oljelager som just har inletts av kommissionen. Vidare måste man utvärdera om 
de rapporteringsproblem som var det huvudsakliga skälet till att kommissionen föreslog en ny 
lagstiftning verkligen har lösts. 
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MOTIVERING

1. Inledning

Olja är den viktigaste energikällan i Europeiska unionen och ekonomin är oerhört beroende av 
en oavbruten, tillförlitlig och prismässigt överkomlig oljeförsörjning. Med hänsyn till det 
höga och ökande importberoendet är säkerheten i oljeförsörjningen särskilt viktig.

Kommissionen utgår ifrån att efterfrågan på olja i EU kommer fortsätta att stiga till 2030, 
även om det bara rör sig om 0,25 procent per år. Ändå kommer olja också 2030 att vara den 
viktigaste primära energikällan i EU, med ca 35 procent av bruttoenergiförbrukningen. Enligt 
beräkningar av den amerikanska myndigheten för energiinformation (Energy Information 
Administration) kommer den globala efterfrågan på olja att ligga mer än en tredjedel högre 
2030 jämfört med 2006. Eftersom tillgången och raffineringskapaciteten inte kommer att 
kunna hålla jämna steg med den stigande efterfrågan i detta läge kommer 
marknadssituationen att fortsätta att vara ansträngd.

Dessa faktorer måste återspeglas i en sammanhållen och realistisk energipolitik för EU. En 
del av den politiken måste vara EU:s förmåga att reagera på varje tänkbar plötslig 
försörjningskris. Lager ger en viktig buffert mot oförutsedda avbrott i försörjningen. I värsta 
fall kan ett land tvingas att tömma sitt lager för att undvika en reell fysisk brist på olja, vilket 
skulle stänga vissa eller alla sektorer av ekonomin och äventyra landets militära kapacitet. Det 
gör lagerhållning till en fråga av grundläggande nationellt säkerhetsintresse och av 
fundamental ekonomisk betydelse för hela EU.

EU införde redan under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet en rättslig ram för att 
hantera bristande oljeförsörjning på lång och kort sikt:

- Rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna 
att inneha vissa minimilager av råolja eller petroleumprodukter1.

- Rådets beslut 68/416/EEG av den 20 december 1968 om ingående och tillämpning av 
särskilda avtal mellan regeringar om medlemsstaternas skyldighet att hålla 
minimilager av råolja eller petroleumprodukter2.

- Rådets direktiv 73/238/EEG av den 24 juli 1973 om ett gemenskapsmål för minskning 
av förbrukningen av primära energikällor i händelse av svårigheter med försörjning av 
råolja och petroleumprodukter3.

Det föreslagna direktivet är tänkt att ersätta alla tre ovannämnda rättsakter.

                                               
1 EUT L 217, 8.8.2006, s. 8.
2 EGT L 308, 23.12.1968, s. 19.
3 EGT L 228, 16.8.1973, s. 1.
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2. Problemanalys

Under de senaste åren har risken för avbrott i oljeförsörjningen ökat av flera skäl, bland annat 
den stigande globala efterfrågan, en produktionskapacitet som ligger nära efterfrågan, 
tilltagande koncentration av oljeresurserna i en handfull (ofta politiskt instabila) länder, 
huvudsakligen i Mellanöstern, samt en mångdubbling av de geopolitiska energikonflikterna. 
Dessa rådande globala trender i förening med de minskade egna oljeresurserna inom EU gör 
det ännu viktigare att förbättra EU:s system för innehav av oljelager. En analys av det 
nuvarande systemet avslöjar svagheter som kan förhindra att systemet fungerar på lämpligt 
sätt vid ett verkligt försörjningsavbrott:

a. En rad olika ägarformer för lagren
För närvarande har medlemsstaterna frihet att välja sina egna lagringsarrangemang. Detta är 
en följd av de nationella skillnaderna i fråga om geografi, infrastruktur, raffineringstäckning 
och försörjningssituation. Oljelagren kan innehas av företag, staten eller organ. Enligt 
kommissionens kartläggning innehas 62 procent av EU:s lager av företag, 35 procent av 
organ och 3 procent av staten.

Många lager innehas av privata ägare på statens vägnar. Oljelager som innehas av företag kan 
dock utnyttjas för att göra spekulationsvinster. När realpriserna sjunker motverkas lagring i 
spekulationssyfte, eftersom en sjunkande pristrend gör att lagerinnehav leder till förluster. 
Föredraganden anser att det skulle förbättra situationen om vissa begränsningar eller bättre 
reglering införs för företagsägda beredskapslager.

EU:s system tillåter också att ett land innehar lager på ett annat lands territorium, förutsatt att 
det finns ett bilateralt avtal mellan staterna. Under 2007 hade exempelvis Danmark, Irland och 
Sverige en del av sina lager i Storbritannien enligt en rad bilaterala överenskommelser. Det 
beräknas också att omkring 11 procent av beredskapslagren innehas genom delegeringar 
(”tickets”) varvid lagren ägs och fysiskt lagras av ett annat land. Dessa delegeringar ger 
innehavaren rätt att i ett krisläge köpa lagret till det avtalade priset. Delegering kan vara ett 
mycket kostnadseffektivt sätt att uppfylla en lagringsförpliktelse. Systemet måste dock medge
en noggrann rapportering av oljelagren och utgöra en tillförlitlig lösning i händelse av avbrott 
i försörjningen. 
Det råder tvivel om huruvida alla nationella system kan garantera att beredskapslagren är fullt 
tillgängliga och kan mobiliseras effektivt vid behov. 

b. Risk för snålskjuts

Att inneha lager kostar pengar, inte minst i form av infrastrukturinvesteringar, men även för 
att underhålla anläggningarna. Det har till exempel uppskattats att den amerikanska 
beredskapslagringen av olja i saltgrottor, kräver en infrastrukturinvestering som kostar drygt 
6 US-dollar per fat1. Ibruktagandet av oljelager har sannolikt positiva effekter för alla 
oljekonsumerande länder, eftersom oljemarknaden är global.

Eftersom fördelarna är kollektiva men kostnaden bärs av det oljelagrande landet finns det risk 
för att somliga åker snålskjuts: medlemsstater med kanske mindre tillförlitliga system kan 
                                               
1 ”How emergency oil stocks fit the general oil challenge”, av professor Paul Stevens.
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räkna med länder som har effektiva arrangemang. Detta äventyrar dock beredskapen för EU 
som helhet.

För att garantera att EU:s oljelagringssystem fungerar vid ett försörjningsavbrott är det enligt 
föredragandens mening viktigt att kommissionen har befogenhet att kontrollera att systemet 
genomförs på rätt sätt och att ålägga medlemsstater att följa EU:s lagstiftning.

c. Överensstämmelse med IEA:s metodik

Internationella energiorganet (IEA), som inrättades 1974, driver ett parallellt system. Även 
om samma lager i allmänhet kan användas för att uppfylla EU:s och IEA:s 
lagringsförpliktelser innebär skillnaderna i beräkningsmetodik och rapportering en extra 
administrativ börda för de EU-medlemsstater som också är medlemmar av IEA.

d. Klargörande av förfarandena i krissituationer

EU saknar samordnade förfaranden för att ingripa, vilket gör att det i praktiken blir mycket 
svårt att få till stånd de snabba beslut och effektiva åtgärder som är av avgörande betydelse i 
en kris. EU har inga klara regler om ibruktagande och inte heller finns det någon klar 
beslutsprocess på EU-nivå. Det är fortfarande de nationella regeringarna som beslutar, och i 
ett krisläge är kommissionens roll gentemot medlemsstaterna begränsad till samråd.

Samtidigt som fasta kriterier för ibruktagandet av beredskapslager av olja skulle ge insyn och 
säkra en snabb reaktion, skulle ett sådant system sakna flexibla möjligheter att reagera på 
lämpligt sätt vid olika slags försörjningsbegränsningar. Beslut som fattas av ett självständigt 
organ från fall till fall beroende på omständigheterna skulle vara lämpligare. Lagstiftningen 
måste dock föreskriva en effektiv mekanism för beslut om att ta oljelagren i bruk. I detta 
sammanhang behöver EU-systemets förhållande till IEA och dess förfaranden klargöras i den 
aktuella lagstiftningen.

e. Garanterandet av insyn i oljemarknaderna

Det finns allvarliga betänkligheter om både tillförlitligheten hos uppgifterna och 
rapporteringstätheten. Noggranna och lägliga uppgifter behövs för att öka insynen på 
marknaden. Konsumenterna måste bli förvissade om att de betalar ett rimligt pris vid 
bensinpumparna. Oriktiga uppgifter skulle leda till felaktiga beslut och öka prisvolatiliteten. 
Kommissionen klagar över oregelbundenheter och eftersläpningar i medlemsstaternas 
rapportering. Samtidigt finns det allvarliga tvivel om i hur hög grad de “rapporterade” lagren 
faktiskt är tillgängliga för användning i ett krisläge och hur många som skulle behöva tas i 
anspråk för driften av systemet och därför inte är tillgängliga för konsumtion.

Kommissionen förslår att medlemsstaterna ska rapportera varje vecka i stället för varje 
månad. Detta skulle göra EU:s system jämförbart med det amerikanska förfarandet. 
Oljebolagen och en del medlemsstater befarar dock att detta skulle leda till en extra 
administrativ börda och hävdar att offentliggörandet av oljelagren varje vecka skulle öka 
osäkerheten på marknaden, eftersom veckovisa rapporter är ännu mindre noggranna. Enligt 
amerikanska erfarenheter korrigeras ofta veckovis rapporterade uppgifter när mer exakta 
månatliga uppgifter läggs fram. Kvaliteten på uppgifterna bör prioriteras framför kvantiteten.
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3. Politiska alternativ för att förbättra systemet

På begäran av kommissionen har en konsekvensanalys genomförts av de politiska 
alternativen, varvid man systematiskt granskat effekterna på krisberedskapen, dvs. EU:s 
förmåga att klara ett tänkbart avbrott i oljeförsörjningen, och den ekonomiska och 
administrativa bördan för medlemsstaterna, industrin och kommissionen.

Följande fyra politiska alternativ utvärderades:

 Alternativ 0: Business as usual, som självfallet inte skulle medföra någon ytterligare 
ekonomisk och administrativ börda men som inte kan garantera en effektiv 
krisberedskap inom hela EU.

 Alternativ 1: Förstärkning av kontrollmekanismerna och samordningen av det aktuella 
systemet.

 Alternativ 2: Upprättande av ett centraliserat system för gemenskapen, förenat med en
skyldighet till statligt/offentligt ägande av beredskapslagren.

 Alternativ 3: Europeiska unionen upprättar särskilda beredskapslager, vilket kräver att 
medlemsstaterna innehar en obligatorisk andel av beredskapslagren i form av lager 
ägda av staten eller organ – inom ramen för en omprövad version av det aktuella 
systemet.

Alternativ 3 förordas av kommissionen. Det är dock inte ännu politiskt accepterat att 
medlemsstaterna åläggs att upprätta särskilda lager. Kommissionens förslag bygger därför på 
detta alternativ, samtidigt som upprättandet av särskilda lager för tillfället överlåts åt 
medlemsstaternas fria val.

I förslaget finns en bestämmelse om översyn, för att göra det möjligt för kommissionen att 
efter en tid utvärdera om de medlemsstater som inte upprättar särskilda lager tillämpar 
trovärdiga alternativa lösningar.

4. Föredragandes förslag till förbättringar

Föredraganden stöder alternativ 3: Upprättandet av särskilda lager för längre tidsperioder 
tillsammans med att beräkningsgrunden ändras så att den överensstämmer med 
IEA-standarderna, begränsad användning av kommersiella lager, begränsad delegering och 
förbättrat beslutssystem vid en eventuell kris är rätt väg för att se till att EU:s system klarar 
framtida oljekriser. Generellt sett bör medlemsstaternas roll i upprätthållandet och 
förvaltningen av oljeberedskapslagren förstärkas.

I samma anda som detta alternativ vill föredraganden införa vissa ändringar av förslaget med 
följande syfte:

 Förstärka insynen på oljemarknaden i allmänhet, framför allt insynen i de tillgängliga 
oljelagrens placering, kvantitet och ägande, för att främja ett tillförlitligt 
beredskapssystem.
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 Sörja för att noggranna och lägliga uppgifter om alla beredskapslager tillhandahålls 
och behandlas, framför allt om andra lager än de särskilda lagren (artiklarna 6 och 15).

 Fastställa klara regler för medlemsstaterna i fråga om delegering av förvaltningen av 
de särskilda lagren utanför det egna territoriet (artikel 11).

 Fastställa en lämplig tidsram för och omfattning av översynen av lagstiftningen 
(artikel 23).

 Göra det möjligt för kommissionen att effektivt kontrollera att lagstiftningen 
genomförs på rätt sätt (artiklarna 19 och 22).

 Föreskriva en tydlig och snabb beslutsprocess som tillåter att EU vidtar åtgärder för att 
komplettera IEA:s krispolitik och för att se till att lämpliga och icke-politiserade eller 
partiska beslut fattas i en anda av energisolidaritet inom EU (artikel 21).

 Se till att alla system för lagerhållning, exempelvis delegering, medger noggrann 
rapportering av tillgängliga lager och är helt tillförlitliga i händelse av 
försörjningsavbrott (artiklarna 8 och 11).
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