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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens udkast til Rådets
beslutning om en procedure for information og konsultation vedrørende udgifterne til råolie
og forbrugerpriserne på olieprodukter i Fællesskabet«
(98/C 407/28)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 13. juli 1998 under henvisning til EF-traktatens
artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Energi, Kernekraft og Forskning,
som udpegede Nikolaos Lerios til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 22. juli 1998.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 357. plenarforsamling af 9. og 10. september
1998, mødet den 9. september 1998, med 120 stemmer for og 1 imod, følgende udtalelse.
1. Kommissionen forelægger et forslag til nyt direktiv,
som erstatter direktiv 76/491/EØF og tjener som retsgrundlag for den olieprisbulletin, som Kommissionen
har udsendt siden 1979.
2.

Kommissionen begrunder forslaget med følgende:

— det opfylder målsætningerne i EU’s energipolitik;
— det forbedrer gennemsigtigheden på oliemarkedet,
idet der med mellemrum oplyses om forbrugerpriserne på olieprodukter (med og uden skatter og afgifter);
— det tilpasser den nugældende lovgivning i energisektoren til de forhold, der hersker på oliemarkedet
(EU-traktatens artikel 213);

— det er en opfølgning af den beslutning, som gruppen
af oliepriseksperter traf den 16. april 1997 om at give
olieprisbulletinen et retsgrundlag;
— det garanterer pålideligheden af de oplysninger, som
medlemsstaterne indhenter hos olieselskaberne.
3. ØSU godkender Kommissionens forslag, idet det
anses for på sin plads:
— at give olieprisbulletinen et retsgrundlag, da denne
bulletin igennem næsten 20 år har vist sit værd og
har bidraget til at forbedre gennemsigtigheden med
hensyn til olieproduktpriserne samt fremme priskonvergens og gennemførelse af det indre marked i
denne sektor;
— at tilpasse proceduren for indsamling og offentliggørelse af bulletinens oplysninger til de i dag herskende
forhold.

Bruxelles, den 9. september 1998.
Tom JENKINS
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