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Emenda 20
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà tal-enerġija fuq bażi konfederali, l-ebda Stat Membru 
ma għandu jiġi sfurzat biex iċedi r-riżorsi ta’ żejt mhux raffinat tiegħu, b’mod partikulari bid-
deċiżjoni ta’ korp mhux elett, taħt l-ebda ċirkostanza, mingħajr il-kunsens sħiħ minn qabel 
tiegħu.

Emenda 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-konċentrazzjoni dejjem akbar tal-
produzzjoni, it-tnaqqis tar-riżervi taż-żejt 
kif ukoll iż-żieda tal-konsum dinji tal-
prodotti taż-żejt jikkontribwixxu għaż-
żieda tar-riskji u d-diffikultajiet ta’ 
provvista.

(2) Il-konċentrazzjoni dejjem akbar tal-
produzzjoni, it-tnaqqis tar-riżervi taż-żejt 
konvenzjonali kif ukoll iż-żieda tal-
konsum dinji tal-prodotti taż-żejt 
jikkontribwixxu għaż-żieda tar-riskji u l-
interruzzjonijiet fil-provvista.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-2007 u fl-2008 kien osservat tnaqqis żgħir fir-riżervi taż-żejt konvenzjonali, xejra li 
mistennija tkompli fl-2009 u li tista' tiġi attribwita għat-tnaqqis fil-prezzijiet taż-żejt mhux 
raffinat. Ir-riżervi taż-żejt ivarjaw skont il-prezzijiet taż-żejt u fatturi oħra. Ir-riżervi mhux 
konvenzjonali, min-naħa l-oħra, issa qegħdin jiġi sfruttati bil-mod il-mod. L-espressjoni 
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teknika tajba hi "interruzzjoni fil-provvista".

Emenda 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Flimkien mal-miżuri biex tinħoloq 
klima favorevoli għall-investiment għall-
iskopijiet tat-tiftix, u l-isfruttar, tar-riżervi 
taż-żejt fl-Unjoni Ewropea u 'l barra 
minnha, li hu vitali biex jiġu ggarantiti l-
provvisti fit-tul, it-tisħiħ tar-riżervi taż-żejt 
huwa mezz ippruvat ta' kumpens għall-
interruzzjonijiet qosra fil-provvista.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn il-garanzija tal-provvista fit-tul u l-kumpens għall-
interruzzjonijiet qosra fil-provvista. Din id-Direttiva għandha x'taqsam biss ma' tal-aħħar.

Emenda 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Produzzjoni proprja ta’ żejt tista’ 
tikkontribwixxi waħedha għas-sigurtà ta’ 
provvista u għalhekk tista’ tiġġustifika li l-
Istati Membri li huma produtturi taż-żejt 
iżommu ħażniet li huma iżgħar minn dawk 
tal-Istati Membri l-oħra. Deroga bħal din 
ma tistax twassal għal tibdil sostanzjali tal-
obbligi tal-ħżin meta mqabblin ma’ dawk li 
jirriżultaw mid-Direttiva 2006/67/KE. 
Minn dan jirriżulta li l-obbligu ta’ ħżin ta’ 
xi Stati Membri għandu jkun stabbilit skont 
iċ-ċifra tal-konsum intern ta’ żejt u mhux 

(6) Il-produzzjoni indiġena taż-żejt tista’ 
tikkontribwixxi waħedha għas-sigurtà tal-
provvista u għalhekk tista’ tiġġustifika li l-
Istati Membri li huma produtturi taż-żejt 
iżommu ħażniet li huma iżgħar minn dawk 
tal-Istati Membri l-oħra. Deroga bħal din 
ma tistax twassal għal tibdil sostanzjali tal-
obbligi tal-ħżin meta mqabblin ma’ dawk li 
jirriżultaw mid-Direttiva 2006/67/KE. 
Minn dan jirriżulta li l-obbligu ta’ ħżin 
għall-Istati Membri għandu jkun stabbilit 
skont iċ-ċifra tal-konsum intern ta’ żejt u 
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skont l-importazzjonijiet. mhux skont l-importazzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tapplika l-istess għall-Istati Membri kollha.

Emenda 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-konklużjonijiet tal-presidenza tal-
Kunsill Ewropew ta’ Brussell tat-8 u d-
9 ta’ Marzu 2007 jindikaw li huwa aktar u 
aktar importanti u urġenti li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi politika integrata dwar l-
enerġija, li tassoċja xi miżuri applikati fuq 
livell Ewropew u fuq il-livell tal-Istati 
Membri. Għalhekk huwa essenzjali li 
jitqarrbu l-mekkaniżmi ta’ ħżin li huma 
implimentati fid-diversi Stati Membri.

(7) Il-konklużjonijiet tal-presidenza tal-
Kunsill Ewropew ta’ Brussell tat-8 u d-
9 ta’ Marzu 2007 jindikaw li huwa aktar u 
aktar importanti u urġenti li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi politika integrata dwar l-
enerġija, li tassoċja xi miżuri applikati fuq 
livell Ewropew u fuq il-livell tal-Istati 
Membri. Għalhekk huwa essenzjali li tkun 
żgurata l-kompatibilità bejn il-mekkaniżmi
ta’ ħżin differenti li huma implimentati fid-
diversi Stati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-leġiżlazzjoni tal-UE għandu jkun l-ewwel nett li tiġi żgurata l-kompatibilità iktar 
milli l-uniformità sħiħa. Jibqa' japplika l-prinċipju ta' Ewropa magħquda fil-multipliċità 
tagħha!

Emenda 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-disponibbiltà tal-ħażniet taż-żejt u l-
protezzjoni tal-provvista tal-enerġija huma 

(8) Id-disponibilità tal-ħażniet taż-żejt u l-
protezzjoni tal-provvista tal-enerġija huma 
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elementi essenzjali tas-sigurtà pubblika tal-
Istati Membri u tal-Kommunità. L-
eżistenza ta’ korpi jew servizzi ċentrali ta’ 
ħżin fil-Komunità tippermetti li wieħed 
joqrob lejn dawn l-objettivi. Sabiex l-Istati 
Membri diversi jkunu jistgħu jużaw bl-
aħjar mod id-dritt nazzjonali tagħhom 
biex jiddefinixxu l-istatuti tal-entità
ċentrali ta’ ħżin tagħhom filwaqt li 
jimmoderaw il-piż finanzjarju għall-
konsumaturi finali rappreżentat minn 
dawn l-attivitajiet ta’ ħżin, huwa biżżejjed, 
f’kuntest li l-ħażniet taż-żejt ikunu jistgħu 
jinżammu fi kwalunkwe post fil-Komunità 
u minn kull korp jew servizz ċentrali 
stabbilit għal dan il-għan, li jimpedixxu li 
jkun hemm skop ta’ profitt.

elementi essenzjali tas-sigurtà pubblika tal-
Istati Membri u tal-Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex il-kompitu tal-Komunità li tiffavorixxi metodu partikolari u, anqas minn hekk, li 
tippromwovi strateġija ċentralista li tista' ddgħajjef il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Jibqa' 
japplika l-prinċipju ta' Ewropa magħquda fil-multipliċità tagħha!

Emenda 26
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-disponibbiltà tal-ħażniet taż-żejt u l-
protezzjoni tal-provvista tal-enerġija huma 
elementi essenzjali tas-sigurtà pubblika tal-
Istati Membri u tal-Kommunità. L-
eżistenza ta’ korpi jew servizzi ċentrali ta’ 
ħżin fil-Komunità tippermetti li wieħed 
joqrob lejn dawn l-objettivi. Sabiex l-Istati 
Membri diversi jkunu jistgħu jużaw bl-
aħjar mod id-dritt nazzjonali tagħhom biex 
jiddefinixxu l-istatuti tal-entità ċentrali ta’ 
ħżin tagħhom filwaqt li jimmoderaw il-piż 
finanzjarju għall-konsumaturi finali
rappreżentat minn dawn l-attivitajiet ta’ 

(8) Id-disponibilità tal-ħażniet taż-żejt u l-
protezzjoni tal-provvista tal-enerġija huma 
elementi essenzjali tas-sigurtà pubblika tal-
Istati Membri u tal-Komunità. L-eżistenza 
ta’ korpi jew servizzi ċentrali ta’ ħżin fil-
Komunità tippermetti li wieħed joqrob lejn 
dawn l-objettivi. Sabiex l-Istati Membri 
diversi jkunu jistgħu jużaw bl-aħjar mod 
id-dritt nazzjonali tagħhom biex 
jiddefinixxu l-istatuti tal-entità ċentrali ta’ 
ħżin tagħhom u l-kundizzjonijiet li bihom 
jiddelegaw il-ħżin lil Stati Membri oħra 
jew lil entitajiet ta' ħżin oħra, filwaqt li 
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ħżin, huwa biżżejjed, f’kuntest li l-ħażniet 
taż-żejt ikunu jistgħu jinżammu fi 
kwalunkwe post fil-Komunità u minn kull 
korp jew servizz ċentrali stabbilit għal dan 
il-għan, li jimpedixxu li jkun hemm skop 
ta’ profitt.

jimmoderaw il-piż finanzjarju għall-
konsumaturi finali li jirriżulta minn dawn 
l-attivitajiet ta’ ħżin, huwa biżżejjed, 
f’kuntest li l-ħażniet taż-żejt ikunu jistgħu 
jinżammu fi kwalunkwe post fil-Komunità 
u minn kull korp jew servizz ċentrali 
stabbilit għal dan il-għan, li jimpedixxu li 
jkun hemm skop ta’ profitt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ġeografika tal-ħażniet għandha impatt kbir fuq is-sigurtà tal-provvisti għall-
Istati Membri, kif ukoll il-ħeffa u l-effikaċja tal-azzjonijiet li jittieħdu fil-każ ta' 
interruzzjonijiet. L-Istati Membri għandhom iżommu l-influwenza tagħhom fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet dwar l-allokazzjoni ta' dawn il-ħażniet.

Emenda 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Meta jiġu kkunsidrati l-objettivi tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-ħażniet 
taż-żejt, il-preokkupazzjonijiet ta’ sigurtà 
li jistgħu jkollhom xi Stati Membri li 
jingħaqdu, u x-xewqa li tiżdied ir-
rigorożità u t-trasparenza tal-mekkaniżmi 
ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri, huwa 
meħtieġ li jiġi limitat għat-territorju 
nazzjonali il-qasam ta’ azzjoni tal-
entitajiet ċentrali li jaġixxu mingħajr 
intermedjarju.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġunijiet għaliex il-Kummissjoni għandha tirrestrinġi l-possibilità li ddaħħal aktar 
flessibilità rigward l-obbligu tal-provvista, u b'hekk tkompli tinkoraġġixxi l-"entitajiet 
ċentrali".
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Emenda 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-ħtiġijiet relatati mat-
twaqqif tal-politiki ta’ emerġenza, it-
tqarrib tal-mekkaniżmi nazzjonali ta’ ħżin 
u l-ħtieġa li tiġi assigurata viżibilità aħjar, 
b’mod partikolari fil-każ ta’ kriżi, fuq il-
livelli tal-ħażniet, huwa meħtieġ li l-Istati 
Membri u l-Komunità jkollhom mezzi għal 
kontroll imsaħħaħ ta’ dawn il-ħażniet.

(12) Minħabba l-ħtiġijiet relatati mat-
twaqqif tal-politiki ta’ emerġenza, il-
garanzija ta' kompatibilità bejn il-
mekkaniżmi nazzjonali ta’ ħżin u l-ħtieġa li 
tiġi żgurata viżibilità aħjar, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ kriżi, fuq il-livelli tal-
ħażniet, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom mezzi għal kontroll imsaħħaħ ta’ 
dawn il-ħażniet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li għal darb'oħra jiġi ċċarat li l-għan mhuwiex li jkun hemm uniformità imma li tiġi 
żgurata l-kompatibilità. Barra minn hekk, il-monitoraġġ m'għandux isir mill-Komunità, billi l-
Istati Membri huma responsabbli għalih.

Emenda 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-fatt li parti kbira tal-ħażniet tkun 
tappartjeni lill-Istati Membri jew xi 
entitajiet ċentrali stabbiliti mill-
awtoritajiet nazzjonali diversi jippermetti 
li jiżdied il-livell ta’ kontroll u ta’ 
trasparenza, għallinqas fuq din il-parti 
tal-ħażniet.

imħassra

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Meta tadotta Direttiva, il-Komunità m'għandhiex tipprova tirfes fuq it-territorju tal-Istati 
Membri rigward il-konformità mal-obbligi tagħhom - u din il-premessa tipprova tagħmel 
eżatt dan. Għalhekk, għal din ir-raġuni u minħabba n-nuqqas ta' bażi empirika, il-premessa 
għandha titħassar.

Emenda 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jingħata kontribut għat-tisħiħ 
tas-sigurtà tal-provvista fil-Komunità, il-
ħażniet akkwistati bħala proprjetà mill-
Istati Membri jew l-entitajiet ċentrali, 
msejħin “ħażniet speċifiċi”, stabbiliti 
wara d-deċiżjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri, għandhom jikkorrispondu għall-
ħtiġijiet effettivi f’każ ta’ kriżi. Minbarra 
hekk, huwa meħtieġ li huma jibbenefikaw 
minn statut ġuridiku għalihom, li jassigura 
d-disponibbiltà assoluta tagħhom f’każ ta’ 
kriżi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jipproteġu mingħajr ebda 
kundizzjoni l-ħażniet inkwistjoni meta 
jiffaċċjaw xi miżuri eżekuttivi mġiegħla.

(14) Sabiex jingħata kontribut għat-tisħiħ 
tas-sigurtà tal-provvista fil-Komunità, il-
ħażniet disponibbli, f'konformità ma' din 
id-Direttiva, għandhom ikunu biżżejjed 
biex ikopru d-domanda tal-anqas għall-
perjodu speċifikat. Minbarra hekk, huwa 
meħtieġ li huma jibbenefikaw minn statut 
ġuridiku għalihom, li jiżgura d-
disponibilità assoluta tagħhom f’każ ta’ 
kriżi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jipproteġu mingħajr ebda 
kundizzjoni l-ħażniet inkwistjoni meta 
jiffaċċjaw xi miżuri eżekuttivi mġiegħla.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' kriżi, il-ħtiġijiet attwali jistgħu jsiru magħrufa biss wara l-avveniment u mhux 
qabel, billi jiddependu min-natura u, fuq kollox, miż-żmien li tieħu l-kriżi. Id-disponibilità 
attwali tar-riżervi speċifikati hija ħafna aktar kruċjali. Dawn il-kwantitajiet ikunu biżżejjed 
biex ikopru kull interruzzjoni tal-provvista possibbli li ma tkunx motivata politikament. Fil-
każ li jkun hemm interruzzjoni fil-provvista li tkun motivata politikament u li ddum aktar minn 
90 jum, is-sitwazzjoni ta' kriżi dinjija li din iġġib magħha titlob li f'kull każ jittieħdu miżuri 
oħra meħtieġa.
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Emenda 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-frekwenza għall-kejl tal-ħażniet, kif 
ukoll iż-żmien li fih din l-informazzjoni 
għandha tingħata, bħal ma huwa stabbilit 
fid-Direttiva 2006/67/KE, jidhru li qegħdin 
lura meta mqabbla ma’ sistemi diversi ta’ 
ħażniet taż-żejt stabbiliti f’partijiet oħra 
tad-dinja. F’deċiżjoni dwar il-konsegwenzi 
makroekonomiċi taż-żieda fil-prezz tal-
enerġija, il-Parlament Ewropew wera l-
appoġġ tiegħu biex tiġi adottata frekwenza 
ta’ informazzjoni akbar.

(18) Il-frekwenza għall-kejl tal-ħażniet, kif 
ukoll iż-żmien li fih din l-informazzjoni 
għandha tingħata, bħal ma huwa stabbilit 
fid-Direttiva 2006/67/KE, jidhru li qegħdin 
lura meta mqabbla ma’ sistemi diversi ta’ 
ħażniet taż-żejt stabbiliti f’partijiet oħra 
tad-dinja. F’deċiżjoni dwar il-konsegwenzi 
makroekonomiċi taż-żieda fil-prezz tal-
enerġija, il-Parlament Ewropew wera l-
appoġġ tiegħu biex tiġi adottata frekwenza 
ta’ informazzjoni akbar. Fl-istess ħin 
jeħtieġ li jkun żgurat li l-informazzjoni 
tkun preċiża u ma tkunx teħtieġ li tiġi 
korretta kull ġimgħa jew kull xahar, kif 
għadu ta' sikwit il-każ fl-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza f'pajjiżi oħra wriet ukoll li l-preċiżjoni tal-informazzjoni hija aktar importanti 
mill-pubblikazzjoni tagħha kull ġimgħa. Il-prijoritajiet għandhom jiġu stabiliti kif jixraq.

Emenda 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li l-
istabbiliment u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsir wkoll għall-ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
ġimgħa.

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li t-
tħejjija u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsiru wkoll għal ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
ġimgħa, sa fejn jista' jkun iggarantit li 
sussegwentement ikunu meħtieġa 
aġġustamenti minimi biss.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza f'pajjiżi oħra wriet ukoll li l-preċiżjoni tal-informazzjoni hija aktar importanti 
mill-pubblikazzjoni tagħha kull ġimgħa. Il-prijoritajiet għandhom jiġu stabiliti kif jixraq.

Emenda 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li l-
istabbiliment u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsir wkoll għall-ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
ġimgħa.

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li t-
tħejjija u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsiru wkoll għal ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar il-livelli tal-ħażniet kummerċjali 
miżmuma fit-territorju nazzjonali tal-Istati Membri jżid il-piż amministrattiv.

Emenda 34
Arūnas Degutis

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li l-
istabbiliment u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsir wkoll għall-ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
ġimgħa.

(21) L-istess objettivi jimponu wkoll li t-
tħejjija u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsiru wkoll għal ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza, u li jiġi 
previst li din l-informazzjoni tingħata kull 
xahar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti ta’ kull ġimgħa jistgħu joħolqu biss l-illużjoni ta’ kontroll, meta, fir-realtà, dan 
huwa att ta’ burokrazija bla bżonn u li jiswa ħafna flus.

Emenda 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jista’ jkun hemm xi diskrepanzi jew 
żbalji fl-informazzjoni rrapportata lill-
Kummissjoni. Il-persuni impjegati jew li 
ngħataw mandat mis-servizzi tal-
Kummissjoni għandhom ikunu jistgħu 
jivverifikaw ir-realtà tal-ħażniet u tad-
dokumenti li l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri jinvokaw.

(23) Jista’ jkun hemm xi diskrepanzi jew 
żbalji fl-informazzjoni rrapportata lill-
Kummissjoni. Il-persuni impjegati jew li 
ngħataw mandat mis-servizzi tal-
Kummissjoni għandhom, fil-każ ta' suspett 
ġustifikat, ikunu jistgħu, flimkien mal-
awtoritajiet ta' monitoraġġ tal-Istat 
Membru desinjat, jivverifikaw ir-realtà tal-
ħażniet u tad-dokumenti li l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri jinvokaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli primarjament biex jiżguraw li jkun hemm konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha, għalhekk, tingħatalha s-setgħa li tibda 
l-investigazzjonijiet tagħha biss fil-każijiet fejn ikun hemm suspett ġustifikat.

Emenda 36
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-protezzjoni tal-individwi rigward it-
trattament tal-informazzjoni personali mill-
Istati Membri hija rregolata mid-Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-

(25) Il-protezzjoni tal-individwi rigward it-
trattament tal-informazzjoni personali mill-
Istati Membri hija rregolata mid-Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
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ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta, u l-
protezzjoni tal-individwi rigward it-
trattament tal-informazzjoni personali mill-
Kummissjoni hija koperta mir-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 
dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità 
u dwar il-movement liberu ta’ dak id-dejta. 
Dawn l-atti jeżiġu b’mod partikolari li t-
trattament tal-informazzjoni personali 
jkun iġġustifikat minn skop leġittimu u li 
l-informazzjoni personali miġbura b’mod 
aċċidentali titħassar minnufih.

ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta, u l-
protezzjoni tal-individwi rigward it-
trattament tal-informazzjoni personali mill-
Kummissjoni hija koperta mir-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 
dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità 
u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-dejta. 
Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE u 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi esperti (fosthom il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta) jirrakkomandaw li l-
premessa għandha tistqarr b'mod ċar li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva huma bla ħsara għal-
leġiżlazzjoni msemmija. L-aħħar sentenza hija tabilħaqq superfluwa, billi huwa prinċipju 
ġenerali li d-dejta personali ma tinżammx aktar milli hu meħtieġ għall-iskopijiet li għalihom 
tkun inġabret jew biex tkompli tiġi pproċessata.

Emenda 37
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “interruzzjoni maġġuri tal-provvista”: 
interruzzjoni kbira u imprevista fil-
provvista taż-żejt mhux raffinat jew fil-
prodotti taż-żejt tal-Komunità jew ta’ xi 
Stat Membru, li twassal jew ma twassalx 
għal deċiżjoni internazzjonali effettiva ta’ 
tqegħid tal-ħażniet f’ċirkolazzjoni;

(g) “interruzzjoni maġġuri tal-provvista”: 
interruzzjoni imprevista ta' mill-inqas 30% 
meta titqabbel mal-medja tas-sena ta' 
qabel fil-provvista taż-żejt mhux raffinat 
jew fil-prodotti taż-żejt tal-Komunità jew 
ta’ xi Stat Membru, li twassal jew ma 
twassalx għal deċiżjoni internazzjonali 
effettiva ta’ tqegħid tal-ħażniet 
f’ċirkolazzjoni;

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni li tinsab fl-Artikolu hija x'aktarx vaga u għalhekk jeħtieġ li jingħataw aktar 
indikazzjonijiet speċifiċi filwaqt li titqies is-sitwazzjoni tal-provvista fil-livell Komunitarju u s-
sitwazzjoni partikolari f'kull Stat Membru.

Emenda 38
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw kull 
dispożizzjoni leġiżlattiva, regolamentarja 
jew amministrattiva xierqa biex 
jassiguraw, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 20XX, iż-żamma għall-
benefiċċju tagħhom, fit-territorju tal-
Komunità u b’mod permanenti, ta’ livell 
totali ta’ ħażniet taż-żejt li jkun għallinqas 
ekwivalenti għall-akbar kwantità 
rrappreżentata jew b’disgħin jum ta’ 
importazzjonijiet netti jew b’sebgħin jum 
ta’ konsum.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi xierqa biex jiżguraw, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 20XX, iż-żamma għall-
benefiċċju tagħhom, fit-territorju tal-
Komunità u b’mod permanenti, ta’ livell 
totali ta’ ħażniet taż-żejt li jkun għallinqas 
ekwivalenti għall-akbar kwantità 
rrappreżentata jew bi 80 jum ta’ 
importazzjonijiet netti jew b’60 jum ta’ 
konsum.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-pajjiżi li jipproduċu ż-żejt, ir-regola tas-70 jum tkun tfisser li r-riżervi attwali jiżdiedu 
minn 67.5 għal 77.78 jum. Żieda bħal din iġġib magħha żieda konsiderevoli fl-ispejjeż.

Emenda 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom dejjem 
jassiguraw l-aċċessibilità fiżika u d-
disponibbiltà tal-ħażniet ta’ sigurtà u tal-
istokkijiet speċifiċi, fi ħdan it-tifsira tal-

1. L-Istati Membri għandhom dejjem 
jiżguraw l-aċċessibilità fiżika u d-
disponibilità tal-ħażniet ta’ sigurtà u tal-
istokkijiet speċifiċi, fi ħdan it-tifsira tal-
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Artikolu 9, li jkunu fit-territorju nazzjonali 
tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu l-
arranġamenti ta’ identifikazzjoni, ta’ 
kontabilità u ta’ kontroll ta’ dawn il-
ħażniet b’mod li jippermettu li jkun hemm 
verifika ta’ dawn il-ħażniet fi kwalukwe 
mument. Għall-ħażniet ta’ sigurtà u l-
ħażniet speċifiċi li jagħmlu parti mill-
ħażniet miżmuma minn xi operaturi 
ekonomiċi jew li huma mħalltin ma’ 
ħażniet bħal dawn, għandha ssir kontabilità 
separata.

Artikolu 9, li jkunu fit-territorju nazzjonali 
tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu l-
arranġamenti ta’ identifikazzjoni, ta’ 
kontabilità u ta’ kontroll ta’ dawn il-
ħażniet b’mod li jippermettu li jkun hemm 
verifika ta’ dawn il-ħażniet fi kwalukwe 
mument. Dawn l-arranġamenti għandhom 
ikunu stabbiliti bi qbil minn qabel mal-
Kummissjoni. Għall-ħażniet ta’ sigurtà u l-
ħażniet speċifiċi li jagħmlu parti mill-
ħażniet miżmuma minn xi operaturi 
ekonomiċi jew li huma mħalltin ma’ 
ħażniet bħal dawn, għandha ssir kontabilità 
separata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehim minn qabel dwar ir-regoli tal-kontabilità jwassal għall-avviċinar tal-metodi użati 
minn Stati Membri differenti, u dan għandu jiffaċilita l-kontroll sussegwenti.

Emenda 40
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi
inventarju dettaljat, aġġornat il-ħin kollu, 
tal-ħażniet ta’ sigurtà kollha li jkunu 
miżmuma għalih u li ma jkunux ħażniet 
speċifiċi skont l-Artikolu 9. Dan l-
inventarju għandu jkollu b’mod partikolari 
l-informazzjoni kollha li tippermetti li jiġu 
lokalizzati b’mod preċiż il-ħażniet
inkwistjoni kif ukoll li jiġu ddeterminati l-
ammonti, il-propjetarju, kif ukoll in-natura
eżatta tagħhom, b’referenza għall-
kategoriji identifikati fil-punt 3.1 tal-
paragrafu 1 tal-Anness C tar-Regolament 
(KE) Nru ****** tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-*********** dwar l-
istatistiċi tal-enerġija.

1. Kull Stat Membru għandu jżomm
inventarju dettaljat, li għandu jibqa' jiġi 
aġġornat kull xahar, tal-ħażniet ta’ sigurtà 
kollha li jkunu miżmuma għalih u li ma 
jkunux ħażniet speċifiċi skont l-Artikolu 9. 
Dan l-inventarju għandu jkollu b’mod 
partikolari l-informazzjoni rigward id-
depożitu, ir-raffinerija jew il-faċilità tal-
ħżin fejn jiġu lokalizzati l-ħażniet
inkwistjoni kif ukoll l-ammonti, il-
propjetarju, u n-natura eżatta tagħhom, 
b’referenza għall-kategoriji identifikati fil-
punt 3.1 tal-paragrafu 1 tal-Anness C tar-
Regolament (KE) Nru ****** tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
*********** dwar l-istatistika tal-
enerġija.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza tal-Istati Membri wriet li r-rappurtaġġ u l-lokalizzazzjoni fil-livell ta' faċiltajiet 
kull xahar huma biżżejjed għall-iskopijiet ta' verifika u trasparenza.

Emenda 41
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħti 
lill-Kummissjoni kopja tal-inventarju tal-
ħażniet li jeżistu fl-aħħar jum ta’ kull sena 
kalendarja, fi żmien tletin jum wara s-sena
kalendarja li għaliha tgħodd l-
informazzjoni.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħti 
lill-Kummissjoni kopja tal-inventarju tal-
ħażniet li jeżistu fl-aħħar jum ta’ kull sena 
kalendarja, fi żmien 45 jum wara tmiem is-
sena kalendarja li għaliha tgħodd l-
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li tinsab fl-inventarju hija ta' natura strateġika sensittiva u għalhekk għandha 
tkun disponibbli biss taħt skrutinju bir-reqqa għall-entità li tirċievi l-informazzjoni sensittiva.

Emenda 42
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiggarantixxi l-
kunfidenzjalità tad-dejta individwali li 
tinsab fl-inventarju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li tinsab fl-inventarju hija ta' natura strateġika sensittiva u għalhekk għandha 
tkun disponibbli biss taħt skrutinju bir-reqqa għall-entità li tirċievi l-informazzjoni sensittiva.

Emenda 43
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan ewlieni tal-entità ċentrali ta’ ħżin 
huwa x-xiri, iż-żamma u l-bejgħ ta’ ħażniet 
taż-żejt fit-territorju nazzjonali tal-Istat 
Membru li stabbilixxa din l-entità. Hija l-
unika korp jew servizz li lilu jistgħu 
jingħataw setgħat biex jaġixxi mingħajr 
intermedjarju fit-territorju tal-Istat 
Membru li stabbilixxa din l-entità għax-
xiri, iż-żamma u l-bejgħ ta’ ħażniet 
speċifiċi, skont l-Artikolu 9.

2. L-għan ewlieni tal-entità ċentrali ta’ ħżin 
għandu jkun li tiggarantixxi u tivverifika
x-xiri, iż-żamma u l-bejgħ ta' ħażniet taż-
żejt li jikkostitwixxu l-ħażniet ta' sigurtà 
skont l-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 44
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief f’dak li għandu x’jaqsam mal-
akkwist jew il-bejgħ ta’ ħażniet speċifiċi,
kull entità ċentrali ta’ ħżin tista’ tieħu 
deċiżjoni flimkien mal-operaturi ekonomiċi 
biex tagħtihom xogħol relatat mal-ġestjoni 
ta’ ħażniet ta’ żejt, bil-kundizzjoni li dawn 
id-delegi jkunu relatati ma’ ħażniet taż-żejt 
li jinsabu fit-territorju tal-Istat Membru li 
stabbilixxa l-entità ċentrali ta’ ħżin 
inkwistjoni. Delega bħal din ma tistax tiġi 
sottodelegata.

Kull entità ċentrali ta’ ħżin tista’ tieħu 
deċiżjoni flimkien mal-operaturi ekonomiċi 
biex tagħtihom xogħol relatat mal-ġestjoni 
ta’ ħażniet ta’ żejt, bil-kundizzjoni li dawn 
id-delegi jkunu relatati ma’ ħażniet taż-żejt 
li jinsabu fit-territorju tal-Istat Membru li 
stabbilixxa l-entità ċentrali ta’ ħżin 
inkwistjoni. Delega bħal din ma tistax tiġi 
sottodelegata.
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Or. en

Emenda 45
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ebda entità ċentrali ta’ ħżin ma tista’ 
takkwista, tibni, iżżomm jew tamministra xi 
ħażniet ta’ sigurtà ’l barra mit-territorju 
nazzjonali tal-Istat Membru li stabbilixxa 
din l-entità, jekk mhux b’delega 
konvenzjonali lill-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu jinsabu dawn il-ħażniet 
jew lill-entità ċentrali ta’ ħżin stabbilita 
minn dan tal-aħħar.

3. Ebda Stat Membru jew entità ċentrali ta’ 
ħżin ma jistgħu jakkwistaw, jibnu, iżommu
jew jamministraw xi ħażniet ta’ sigurtà ’l 
barra mit-territorju nazzjonali tal-Istat 
Membru li stabbilixxa din l-entità sakemm,
bi ftehim mal-Istat Membru jew mal-entità 
ċentrali ta' ħżin stabbilita mill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu 
dawn il-ħażniet, ma jkunux iggarantiti l-
aċċessibilità u d-disponibilità tal-ħażna ta' 
sigurtà.

Or. en

Emenda 46
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ebda Stat Membru ma jista’ jakkwista, 
jibni, iżomm jew jamministra xi ħażniet 
ta’ sigurtà ’l barra mit-territorju 
nazzjonali tiegħu, jekk mhux b’delega 
konvenzjonali lill-Istat Membru li fih 
jinsabu dawn il-ħażniet jew lill-entità 
ċentrali ta’ ħżin stabbilita minn dan tal-
aħħar.

imħassar

Or. en
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Emenda 47
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippubblika għallinqas sitt xhur qabel 
il-kundizzjonijiet li bihom toffri dawn is-
servizzi lill-operaturi ekonomiċi.

(b) li tippubblika għallinqas tliet xhur qabel 
il-kundizzjonijiet li bihom toffri dawn is-
servizzi lill-operaturi ekonomiċi.

Or. ro

Emenda 48
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lil entità ċentrali ta’ ħżin waħda jew 
aktar minn waħda li tista’ żżomm ħażniet 
bħal dawn, jew

imħassar

Or. ro

Emenda 49
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lil entità ċentrali ta’ ħżin waħda jew 
aktar minn waħda li tista’ żżomm ħażniet 
bħal dawn, jew

(b) lil entità ċentrali ta’ ħżin waħda jew 
aktar minn waħda li tista’ żżomm ħażniet 
bħal dawn, bil-kundizzjoni li tiġi konkluża 
ftehima bejn l-Istati Membri kkonċernati 
u l-Istati Membri li ma jżommux ħażniet,
jew

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ġeografika tal-ħażniet għandha impatt kbir fuq is-sigurtà tal-provvisti għall-
Istati Membri, kif ukoll il-ħeffa u l-effettività tal-azzjonijiet li jittieħdu f'każ ta' interruzzjoni 
tal-provvista. L-Istati Membri għandhom iżommu l-influwenza tagħhom fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet dwar l-allokazzjoni ta' dawk il-ħażniet.

Emenda 50
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru jista’ jinkariga ruħu 
b’mod irrevokabbli li jżomm livell 
minimu, iddeterminat f’numru ta’ jiem ta’ 
konsum, ta’ ħażniet taż-żejt filwaqt li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ dan l-
Artikolu (iktar ‘il quddiem “ħażniet 
speċifiċi”).

1. Kull Stat Membru jista’ jinkariga ruħu li 
jżomm livell minimu, iddeterminat 
f’numru ta’ jiem ta’ konsum, ta’ ħażniet 
taż-żejt filwaqt li jissodisfa l-
kundizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu (iktar ‘il 
quddiem “ħażniet speċifiċi”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu irrevokabbli li jinżammu ħażniet speċifiċi jaf jiskoraġġixxi lill-Istati Membri milli 
jistabbilixxu ħażniet speċifiċi u ma jqisx il-bidliet possibbli fil-kundizzjonijiet esterni li 
jappartjenu għas-suq tal-enerġija.

Emenda 51
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull Stat Membru li ddeċieda li jżomm 
xi ħażniet speċifiċi għandu jagħti avviż lill-
Kummissjoni, li huwa ppubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li
jispeċifika l-livell ta’ ħażniet speċifiċi li 

5. Kull Stat Membru li ddeċieda li jżomm 
xi ħażniet speċifiċi għandu jagħti avviż lill-
Kummissjoni, li mbagħad jiġi ppubblikat 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
fejn jispeċifika l-livell ta’ ħażniet speċifiċi 
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jinkariga ruħu b’mod irrevokabbli li 
jżomm, għal kull waħda mill-kategoriji u 
b’mod permanenti. Il-livell minimu 
obbligatorju nnotifikat huwa uniku u 
japplika b’mod identiku għall-kategoriji 
kollha ta’ ħażniet speċifiċi użati mill-Istat 
Membru.

li jinkariga ruħu li jżomm b’mod 
permanenti, għal kull waħda mill-kategoriji 
u l-perjodu li jkun impenja ruħu għalih. 
Il-livell minimu obbligatorju nnotifikat 
huwa uniku u japplika b’mod identiku 
għall-kategoriji kollha ta’ ħażniet speċifiċi 
użati mill-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu irrevokabbli li jinżammu ħażniet speċifiċi jaf jiskoraġġixxi lill-Istati Membri milli 
jistabbilixxu ħażniet speċifiċi u ma jqisx il-bidliet possibbli fil-kundizzjonijiet esterni li 
jappartjenu għas-suq tal-enerġija.

Emenda 52
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
inventarju dettaljat u aġġornat il-ħin kollu
tal-ħażniet speċifiċi kollha miżmuma fit-
territorju nazzjonali tiegħu. Dan l-
inventarju għandu jkollu b’mod partikolari 
l-informazzjoni kollha li tippermetti li jiġu 
lokalizzati b’mod preċiż il-ħażniet
inkwistjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
inventarju dettaljat u aġġornat 
kontinwament fuq il-bażi ta’ kull xahar
tal-ħażniet speċifiċi kollha miżmuma fit-
territorju nazzjonali tiegħu. Dan l-
inventarju għandu jkollu b’mod partikolari, 
informazzjoni dwar il-maħżen, ir-
raffinerija jew il-faċilità ta’ ħżin fejn 
ikunu jinsabu l-ħażniet inkwistjoni.

Or. en
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Emenda 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jagħti lill-
Kummissjoni kopja tal-inventarju fi żmien 
tmint ijiem wara kull talba tas-servizzi tal-
Kummissjoni, li ssir fi żmien għaxar snin 
mid-data relatata mal-informazzjoni 
mitluba.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu kopja 
tal-inventarju lill-Kummissjoni fi żmien 
għaxart ijiem wara talba mill-
Kummissjoni. Dawn it-talbiet 
m’għandhomx isiru iktar tard minn tliet
snin mid-data relatata mal-informazzjoni 
mitluba

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva obbligatorja hija strument għall-immaniġġjar tal-kriżi u ma tirrikjedix il-ġbir 
kostanti tal-informazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tkun tixtieq tivverifika l-konformità mar-
riżervi obbligatorji, l-informazzjoni mit-tliet snin preċedenti hija suffiċjenti. Hija r-
responsabilità tal-Kummissjoni li żżomm il-verifiki tagħha aġġornati.

Emenda 54
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ li xi ħażniet speċifiċi jkunu 
mħalltin ma’ ħażniet taż-żejt oħra, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet meħtieġa biex jimpedixxu 
kull ċaqliq tal-prodotti mħallta ħlief jekk 
ingħatat xi awtorizzazzjoni bil-miktub 
minn qabel mill-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu il-
ħażniet.

imħassar

Or. en
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Emenda 55
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ħlief f’dak li għandu x’jaqsam mal-
akkwist jew il-bejgħ ta’ ħażniet, kull Stat 
Membru jista’ jieħu deċiżjoni flimkien mal-
operaturi ekonomiċi biex jagħtihom xogħol 
relatat mal-ġestjoni ta’ ħażniet speċifiċi li 
jinsabu fuq it-territorju nazzjonali. Delega 
bħal din ma tistax tiġi sottodelegata.

4. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
arranġamenti mal-operaturi ekonomiċi 
biex iwettqu xogħol relatat mal-ġestjoni ta’ 
ħażniet speċifiċi li jkunu jinsabu fit-
territorju nazzjonali tagħhom. Delega bħal 
din ma tistax tiġi sottodelegata.

Or. en

Emenda 56
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru jew l-entità ċentrali ta’ ħżin 
tiegħu jista’ jagħti kompiti marbuta mal-
ġestjoni tal-ħażniet speċifiċi ’l barra mit-
territorju nazzjonali, biss lil Stati Membri 
oħrajn jew entitajiet ċentrali ta’ ħżin. 
Delega bħal din ma tistax tiġi sottodelegata 
u ssir għal żmien fiss.

L-Istati Membri jew l-entità ċentrali ta’ 
ħżin tagħhom jistgħu jagħtu kompiti 
marbuta mal-ġestjoni tal-ħażniet speċifiċi 
’l barra mit-territorju nazzjonali tagħhom, 
biss lil Stati Membri oħrajn, lil entitajiet 
ċentrali ta’ ħżin jew lil operaturi 
ekonomiċi permezz ta’ ftehimiet bilaterali.
Kwalunkwe delega bħal din għandha ssir 
għal perjodu ta’ żmien limitat u 
kwalunkwe ħidma li tiġi ddelegata ma 
tistax tiġi sottodelegata.

Or. en
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Emenda 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull ġimgħa dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Rigward dan, huma 
għandhom jassiguraw li tiġi protetta n-
natura sensittiva tal-informazzjoni u
għalhekk ma jsemmux l-ismijiet tal-
proprjetarji tal-ħażniet inkwistjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull xahar dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Meta jkunu qed 
jagħmlu dan, huma għandhom jiżguraw li 
tiġi protetta l-informazzjoni ta’ natura 
sensittiva u għalhekk m’għandhomx 
isemmu l-ismijiet tal-proprjetarji tal-ħażniet 
inkwistjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar 
il-ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull xahar dwar il-
ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta, b’mod 
konformi mal-proċedura ta’ 
regolamentazzjoni stabbilita fl-
Artikolu 24(2), l-arranġamenti ta’ 
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
regoli għall-implimentazzjoni tal-paragrai 
1 u 2, b’mod konformi mal-proċedura 
regolatroja stabbilita fl-Artikolu 24(2).

3a. Jekk l-eżaminazzjoni bir-reqqa tal-
fattibilità u l-effettività tal-informazzjoni 
statistika ta’ kull ġimgħa turi li joffru 
vantaġġi ċari f’termini ta’ trasparenza 
tas-suq u li ma hija neċessarja l-ebda 
korrezzjoni sussegwenti kbira għall-
informazzjoni miksuba, il-Kummissjoni 
tista', skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 24(2), teżiġi informazzjoni 
statistika kull ġimgħa minflok kull xahar.

Or. de

Justification

Jeħtieġ li jiġu evalwati l-konsegwenzi qabel il-preżentazzjoni tad-dispożizzjonijiet proposti.
Dan ma sarx fir-rigward tal-effett li jirrirulta jekk tiġi mitluba informazzjoni statistika kull 



AM\768327MT.doc 25/36 PE420.120v01-00

MT

ġimgħa minflok kull xahar. Għalhekk din il-bidla m’għandhiex issir qabel ma joħorġu r-
riżultati tal-istudju, li għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull ġimgħa dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Rigward dan, huma 
għandhom jassiguraw li tiġi protetta n-
natura sensittiva tal-informazzjoni u 
għalhekk ma jsemmux l-ismijiet tal-
proprjetarji tal-ħażniet inkwistjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull xahar dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Meta jkunu qed 
jagħmlu dan, huma għandhom jiżguraw li 
tiġi protetta l-informazzjoni ta’ natura 
sensittiva u għalhekk m’għandhomx 
isemmu l-ismijiet tal-proprjetarji tal-ħażniet 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forniment ta’ informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar il-livelli tal-istokks kummerċjali 
miżmuma fit-territorju nazzjonali tal-Istati Membri żżid il-piż amministrattiv.

Emenda 59
Arūnas Degutis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull ġimgħa dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Rigward dan, huma 
għandhom jassiguraw li tiġi protetta n-
natura sensittiva tal-informazzjoni u 

1. L-Istati Membri għandhom jirraportaw 
lill-Kummissjoni informazzjoni statistika 
kull xahar dwar il-livell tal-ħażniet 
kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. Meta jkunu qed 
jagħmlu dan, huma għandhom jiżguraw li 
tiġi protetta l-informazzjoni ta’ natura 
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għalhekk ma jsemmux l-ismijiet tal-
proprjetarji tal-ħażniet inkwistjoni.

sensittiva u għalhekk m’għandhomx 
isemmu l-ismijiet tal-proprjetarji tal-ħażniet 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti ta’ kull ġimgħa jistgħu joħolqu biss l-illużjoni ta’ kontroll filwaqt li madankollu, 
fir-realtà dan huwa att ta’ burokrazija bla bżonn u li jiswa ħafna flus. 

Emenda 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar 
il-ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull xahar dwar il-
ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forniment ta’ informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar il-livelli tal-istokks kummerċjali 
miżmuma fit-territorju nazzjonali tal-Istati Membri żżid il-piż amministrattiv.

Emenda 61
Arūnas Degutis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull ġimgħa dwar 

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni statistika kull xahar dwar il-
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il-ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

ħażniet kummerċjali fil-Komunità fuq il-
bażi tal-informazzjoni li tkun ġiet 
irrapportata lilha mill-Istati Membri, billi 
tuża livelli aggregati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti ta’ kull ġimgħa jistgħu joħolqu biss l-illużjoni ta’ kontroll, madankollu, fir-realtà 
dan huwa att ta’ burokrazija bla bżonn u li jiswa ħafna flus.

Emenda 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-servizzi tal-Kummissjoni jistgħu 
f’kull ħin jiddeċiedu li jwettqu azzjonijiet 
ta’ kontroll fuq il-ħażniet ta’ sigurtà u l-
ħażniet speċifiċi fl-Istati Membri. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jistgħu jistaqsu 
għal parir mill-grupp ta’ koordinazzjoni 
waqt it-tħejjija ta’ dawn il-kontrolli.

1. Is-servizzi tal-Kummissjoni jistgħu jekk 
ikun hemm bażi ġustifikata ta’ suspett
jiddeċiedu li jwettqu azzjonijiet ta’ kontroll 
fuq il-ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet 
speċifiċi fl-Istati Membri. Is-servizzi tal-
Kummissjoni jistgħu jistaqsu għal parir 
mill-grupp ta’ koordinazzjoni waqt it-
tħejjija ta’ dawn il-kontrolli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-monitoraġġ huwa r-responsabilità tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandha tniedi l-investigazzjonijiet tagħha stess jekk ikun hemm bażi ġustifikata 
ta’ suspett.
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Emenda 63
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-objettivi tal-azzjonijiet ta’ kontroll 
stabbiliti fil-paragrafu 1 ma jinkludux ġbir
ta’ informazzjoni personali. L-
informazzjoni personali li tista’ tinsab jew 
li jiltaqgħu magħha waqt il-kontrolli ma 
tinġabarx u ma tiġix ikkunsidrata, u, f’każ 
li tinġabar aċċidentalment, tiġi mħassra
minnufih.

2. L-objettivi tal-azzjonijiet ta’ kontroll 
stabbiliti fil-paragrafu 1 ma jinkludux l-
ipproċessar ta’ informazzjoni personali. 
Kwalunkwe informazzjoni personali li 
tinstab jew li jiltaqgħu magħha waqt il-
kontrolli ma tistax tinġabar u ma tistax tiġi 
kkunsidrata u, f’każ li tinġabar 
aċċidentalment, għandha titħassar
minnufih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex it-test ikun konformi mat-test użat fil-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
sabiex jiġi evitat kwalunkwe nuqqas ta’ fehim, qed jiġi rrakkomandat li l-kelma "ġbir" tkun 
sostitwita bil-kelma “pproċessar”.

Emenda 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jassiguraw iż-żamma 
tal-informazzjoni, karti, reġistrazzjoni ta’ 
ċifri u dokumenti relatati mal-ħażniet ta’ 
sigurtà u l-ħażniet speċifiċi għal perjodu ta’ 
mhux inqas minn għaxar snin.

7. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw iż-żamma
tal-informazzjoni, il-karti, ir-reġistrazzjoni
ta’ ċifri u d-dokumenti kollha relatati mal-
ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi għal 
perjodu ta’ mhux inqas minn tliet snin.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-riżervi obbligatorji huma strument għall-immaniġġjar tal-kriżi u ma jeħtiġux il-ġbir 
kostanti tad-dejta. Jekk il-Kummissjoni tixtieq tivverifika l-konformità mal-obbligi f’dan ir-
rigward, huwa suffiċjenti li teżamina t-tliet snin preċedenti. Hija r-responsabilità tal-
Kummissjoni li żżomm il-verifiki tagħha aġġornati.

Emenda 65
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom ikunu jistgħu, fil-każ 
li jkun hemm interruzzjoni maġġuri fil-
provvista, ipoġġu fiċ-ċirkolazzjoni l-
ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi 
tagħhom, totalment jew parzjalment, u 
jillimitaw b’mod globali jew speċifiku l-
konsum skont id-defiċit tal-provvisti li jkun 
hemm, kif ukoll bl-allokazzjoni bi prijorità 
tal-prodotti taż-żejt lil xi kategoriji ta’ 
konsumaturi.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom ikunu jistgħu, fil-każ 
li jkun hemm interruzzjoni maġġuri fil-
provvista, ipoġġu fiċ-ċirkolazzjoni l-
ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi 
tagħhom, totalment jew parzjalment, l-
ewwel nett għall-konsum domestiku u, 
jekk l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, 
għall-konsum internazzjonali, u jillimitaw 
b’mod globali jew speċifiku l-konsum 
skont id-defiċit tal-provvisti li jkun hemm, 
kif ukoll bl-allokazzjoni bi prijorità tal-
prodotti taż-żejt lil xi kategoriji ta’ 
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà tal-enerġija fuq bażi konfederali, l-ebda Stat Membru 
ma għandu jiġi sfurzat biex iċedi r-riżorsi ta’ żejt mhux raffinat tiegħu, b’mod partikulari bid-
deċiżjoni ta’ korp mhux elett, taħt l-ebda ċirkostanza, mingħajr il-kunsens sħiħ minn qabel 
tiegħu.
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Emenda 66
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tpoġġija fiċ-
ċirkolazzjoni ta’ ħażniet, kull Stat Membru 
kkonċernat jista’ juża l-ħażniet ta’ sigurtà 
u l-ħażniet speċifiċi tiegħu biex jissodisfa 
l-obbligi internazzjonali li jirriżultaw minn 
dik id-deċiżjoni. F’dan il-każ, l-Istat 
Membru għandu jinforma minnufih lill-
Kummissjoni, li tista’ ssejjaħ il-grupp ta’ 
koordinazzjoni jew tipproċedi b’talba għal 
konsultazzjoni mal-membri ta’ dan il-
grupp b’mezz elettroniku b’mod partikolari 
sabiex tevalwa l-effetti tat-tqegħid 
f’ċirkolazzjoni.

3. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tpoġġija fiċ-
ċirkolazzjoni ta’ ħażniet, kull Stat Membru 
kkonċernat għandu jkollu l-għażla li juża
l-ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi 
tiegħu biex jissodisfa l-obbligi 
internazzjonali li jirriżultaw minn dik id-
deċiżjoni. F’dan il-każ, l-Istat Membru 
għandu jinforma minnufih lill-
Kummissjoni, li tista’ ssejjaħ il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni jew tipproċedi b’talba għal 
konsultazzjoni mal-membri ta’ dan il-
grupp b’mezz elettroniku b’mod partikolari 
sabiex tevalwa l-effetti tat-tqegħid 
f’ċirkolazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà tal-enerġija fuq bażi konfederali, l-ebda Stat Membru 
ma għandu jiġi sfurzat biex iċedi r-riżorsi ta’ żejt mhux raffinat tiegħu, b’mod partikulari bid-
deċiżjoni ta’ korp mhux elett, taħt l-ebda ċirkostanza, mingħajr il-kunsens sħiħ minn qabel 
tiegħu.

Emenda 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jkun hemm xi diffikultajiet fil-
provvista taż-żejt mhux maħdum jew tal-
prodotti taż-żejt tal-Komunità jew ta’ xi 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
ssejjaħ, fl-iqsar żmien possibbli, fuq talba 

4. Meta jkun hemm xi diffikultajiet fil-
provvista taż-żejt mhux maħdum jew tal-
prodotti taż-żejt tal-Komunità jew ta’ xi 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
ssejjaħ laqgħa tal-Grupp ta’ 



AM\768327MT.doc 31/36 PE420.120v01-00

MT

ta’ xi Stat Membru jew minn jeddha, il-
grupp ta’ koordinazzjoni. Il-grupp ta’ 
koordinazzjoni, li jeżamina s-sitwazzjoni 
Il-Kummissjoni tistabbilixxi jekk ikunx
hemm interruzzjoni maġġuri ta’ provvista.

Koordinazzjoni, fl-iqsar żmien possibbli, 
fuq talba ta’ xi Stat Membru jew minn 
jeddha. Il-Grupp ta’ Koordinazzjoni
għandu jeżamina s-sitwazzjoni u 
jistabbilixxi jekk tkunx seħħet interruzzjoni 
maġġuri ta’ provvista.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni teżamina s-sitwazzjoni, tqum kwistjoni dwar x’inhuwa l-iskop tal-Grupp 
ta’ Koordinazzjoni. Il-Kummissjoni hija responsabbli mill-Grupp u għalhekk wara li s-
sitwazzjoni tiġi eżaminata, għandha tagħti l-approvazzjoni tagħha.

Emenda 68
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jiġi stabbilit li hemm interruzzjoni 
maġġuri fil-provvista, il-Kummissjoni 
tista’ tawtorizza t-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni 
totali jew parzjali tal-ammonti proposti 
għal dan l-iskop mill-Istat Membri 
kkonċernati.

Jekk jiġi stabbilit li hemm interruzzjoni 
maġġuri fil-provvista, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza t-tqegħid fiċ-
ċirkolazzjoni totali jew parzjali tal-
ammonti proposti għal dan l-iskop mill-
Istat Membri kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżammu l-mekkaniżmi li jippermettu reazzjoni fil-pront għal sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza li jinqalgħu mill-interruzzjonijiet tal-provvista, kif jeħtieġ li tinżamm ukoll l-
influwenza tal-Istati Membri fuq il-proċeduri ta’ emerġenza li qed jitwettqu.
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Emenda 69
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ta' urġenza partikulari jew 
sabiex jiġu ssodisfati l-bżonnijiet lokali 
żgħar, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-
ħażniet ta’ sigurtà tagħhom qabel il-
laqgħa tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżammu l-mekkaniżmi li jippermettu reazzjoni fil-pront għal sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza li jinqalgħu mill-interruzzjonijiet tal-provvista, kif jeħtieġ li tinżamm ukoll l-
influwenza tal-Istati Membri fuq il-proċeduri ta’ emerġenza li qed jitwettqu.

Emenda 70
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tqegħid 
f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet, il-Kummissjoni 
għandha d-dritt li timponi lill-Istati 
Membri t-tqegħid f’ċirkolazzjoni tal-
ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi 
kollha tagħhom jew parti minnhom. Dan 
id-dritt jista’ jintuża biss wara li ssir 
laqgħa tal-grupp ta’ koordinazzjoni li fiha 
jiġi msemmi dan il-punt.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà tal-enerġija fuq bażi konfederali, l-ebda Stat Membru 
ma għandu jiġi sfurzat biex iċedi r-riżorsi ta’ żejt mhux raffinat tiegħu, b’mod partikulari bid-
deċiżjoni ta’ korp mhux elett, taħt l-ebda ċirkostanza, mingħajr il-kunsens sħiħ minn qabel 
tiegħu.

Emenda 71
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tqegħid 
f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet, il-Kummissjoni 
għandha d-dritt li timponi lill-Istati 
Membri t-tqegħid f’ċirkolazzjoni tal-
ħażniet ta’ sigurtà u l-ħażniet speċifiċi 
kollha tagħhom jew parti minnhom. Dan 
id-dritt jista’ jintuża biss wara li ssir laqgħa 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni li fiha jiġi 
msemmi dan il-punt.

5. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tqegħid 
f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet, il-Kummissjoni 
għandha d-dritt li titlob lill-Istati Membri t-
tqegħid f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet ta’ 
sigurtà u l-ħażniet speċifiċi kollha tagħhom 
jew parti minnhom suġġett għall-
approvazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat. Dan id-dritt jista’ jintuża biss 
wara li ssir laqgħa tal-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni li fiha jiġi msemmi dan il-
punt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-prinċipju ta’ solidarjetà tal-enerġija fuq bażi konfederali, l-ebda Stat Membru 
ma għandu jiġi sfurzat biex iċedi r-riżorsi ta’ żejt mhux raffinat tiegħu, b’mod partikulari bid-
deċiżjoni ta’ korp mhux elett, taħt l-ebda ċirkostanza, mingħajr il-kunsens sħiħ minn qabel 
tiegħu.
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Emenda 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tqegħid 
f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet, il-Kummissjoni 
għandha d-dritt li timponi lill-Istati Membri 
t-tqegħid f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet ta’ 
sigurtà u l-ħażniet speċifiċi kollha tagħhom 
jew parti minnhom. Dan id-dritt jista’ 
jintuża biss wara li ssir laqgħa tal-grupp
ta’ koordinazzjoni li fiha jiġi msemmi dan 
il-punt.

5. Meta jkun hemm deċiżjoni 
internazzjonali effettiva ta’ tqegħid 
f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet, il-Kummissjoni 
għandha d-dritt li timponi lill-Istati Membri 
t-tqegħid f’ċirkolazzjoni tal-ħażniet ta’ 
sigurtà u l-ħażniet speċifiċi kollha tagħhom 
jew parti minnhom. Dan id-dritt jista’ 
jintuża biss wara li ssir laqgħa tal-Grupp
ta’ Koordinazzjoni li fiha jissemma dan il-
punt u tittieħed deċiżjoni f’dan is-sens bil-
maġġoranza neċessarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni teżamina s-sitwazzjoni tqum kwistjoni dwar x’inhuwa l-iskop tal-Grupp 
ta’ Koordinazzjoni. Il-Kummissjoni hija responsabbli mill-Grupp u għalhekk wara li s-
sitwazzjoni tiġi eżaminata, għandha tagħti l-approvazzjoni tagħha.

Emenda 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
direttiva, il-Kummissjoni tagħmel 
evalwazzjoni tal-applikazzjoni tagħha u 
teżamina b’mod partikolari l-oppotunità li 
timponi lill-Istati Membri kollha livell 
minimu obbligatorju ta’ ħażniet speċifiċi.

Fi tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-implimentazzjoni tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Klawżola ta’ reviżjoni ġenerali hija preferibbli minn klawżola ta’ reviżjoni fejn ir-riżultat 
ikun diġà ġie deċiż.

Emenda 74
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji u amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-direttiva sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 20XX. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji u amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-direttiva sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
20XX, bl-eċċezzjoni ta’ dawk l-Istati 
Membri li għalihom japplika perjodu ta’ 
tranżizzjoni għall-bini ta' riżervi taż-żejt 
jew tal-prodotti taż-żejt skont it-trattat ta’ 
adeżjoni mal-Unjoni Ewropea fejn l-
iskadenza biex jiġu implimentati tkun id-
data meta jiskadi l-perjodu ta’ 
tranżizzjoni. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. ro

Emenda 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu kkalkulati il-ħażniet tagħhom, l-
Istati Membri għandhom inaqqsu b’10% l-

Meta jiġu kkalkulati l-ħażniet tagħhom, l-
Istati Membri għandhom inaqqsu b’5% l-
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ammonti ta’ ħażniet kkalkulati skont dak 
imsemmi qabel. Dan it-tnaqqis japplika 
għall-ammonti kollha kkunsidrati f’kalkolu 
speċifiku.

ammonti ta’ ħażniet ikkalkulati skont dak 
imsemmi qabel. Dan it-tnaqqis japplika 
għall-ammonti kollha kkunsidrati f’kalkolu 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir ta’ ħażna għall-prodotti taż-żejt mhux raffinat jippermettu 
li l-ammont ta’ żejt moħli jinżel għal 2%. il-fdalijiet taż-żejt mhux raffinat li jkunu ikbar mill-
minimu li jintilef waqt it-tneħħija ta’ prodotti taż-żejt mhux raffinat iwasslu għal spejjeż ta’ 
ħżin ikbar.
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