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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tobbliga lill-Istati Membri biex iżommu 
livell minimu ta’ ħażniet taż-żejt mhux raffinat u/jew ta’ prodotti taż-żejt
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0775),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C6-0511/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iż-żejt mhux raffinat għadu wieħed 
mis-sorsi ta' enerġija primarja l-aktar 
importanti, fattur li se jibqa' validu għal 
bosta snin.  Fl-istess waqt, se tkompli 
tikber l-isfida għall-Istati Membri biex 
jiżguraw provvista kostanti ta' żejt mhux 
raffinat bi prezz raġonevoli. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titqies sewwa l-importanza ta' din il-proposta għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija f'każijiet ta' emerġenza.  Għalkemm l-attenzjoni tal-pubbliku u tal-midja tiffoka 
ħafna aktar fuq sorsi oħra tal-enerġija (nukleari, gass, enerġija li tiġġedded) għal raġunijiet 
varji, iż-żejt jibqa' l-aktar sors importanti ta' enerġija primarja fl-UE. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tad-9 ta' Ottubru 2008 
jenfasizzaw ir-rieda tal-Unjoni li twaqqaf 
mekkaniżmi ta' solidarjetà fost l-Istati 
Membri f'każ ta' waqfien fil-provvista tal-
enerġija u jissuġġerixxu l-
implimentazzjoni tal-istrumenti kollha 
meħtieġa għal dan l-għan.  Sistema 
effettiva għaż-żamma ta' ħażniet taż-żejt 
mhux raffinat u/jew prodotti taż-żejt li 
tkun koordinata fil-livell Komunitarju 
għandha wkoll rwol importanti sabiex il-
prinċipju tas-solidarjetà fir-rigward tal-
enerġija jitwettaq fil-prattika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ċara li din il-proposta tifforma parti mill-istrument tal-Unjoni biex twettaq fil-
prattika s-solidarjetà fil-qasam tal-enerġija. Il-kriżi reċenti tal-gass bejn l-Ukrajina u r-
Russja wriet kemm huma vulnerabbli xi Stati Membri f'każ ta' qtugħ fil-provvista u li huwa 
biss permezz ta' rispons unit tal-UE għal dawn l-isfidi li jistgħu jittaffew l-effetti negattivi. 
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex jittaffa l-piż finanzjarju għall-
utenti aħħarin, l-Istati Membri għandhom 
jistipulaw koperazzjoni aktar mill-qrib 
fost l-entitajiet ċentrali taż-żamma tal-
ħażniet u għat-twaqqif ta' entitajiet 
reġjonali għaż-żamma tal-ħażniet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista' jkun jaqbel, rigward l-ispejjeż, li jinżammu ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew 
prodotti taż-żejt jekk l-Istati Membri jżidu l-koperazzjoni tagħhom.  Faċilitajiet konġunti 
għaż-żamma tal-ħażniet f'xi reġjuni tal-UE (il-Baltiku, iċ-Ċirku tal-Atlantiku, il-Baħar 
Mediterran, l-Ewropa Ċentrali) jistgħu jirrappreżentaw għażla interessanti għall-iffrankar 
tal-fondi pubbliċi u biex jitnaqqas il-piż fuq l-utent aħħari għaż-żamma tal-ħażna taż-żejt. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Filwaqt li għandha tingħata 
flessibilità suffiċjenti lill-Istati Membri 
biex jagħżlu l-arranġamenti għaż-żamma 
tal-ħażniet li huma l-aktar xierqa għall-
karatterestiċi ġeografiċi u organizzattivi 
tagħhom, il-mekkaniżmi kollha meħtieġa 
għandhom jiġu implimentati sabiex il-
Kummissjoni tkun tista' tingħata, fi 
kwalunkwe waqt, tagħrif preċiż u 
affidabbli. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-proposta għandha l-għan li tipprovdi flessibilità lill-Istati Membri 
b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà biex jagħżlu l-aktar mekkaniżmi xierqa għall-
ħażna taż-żejt, iżda fl-istess waqt li jiżguraw sistema li tkun effettiva u affidabbli f'każ ta' 
qtugħ fil-provvista li għadu ma ġiex esperjenzat.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-irwol tal-Istati Membri fiż-żamma 
u l-immaniġġjar ta' ħażniet ta' żejt għal 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza għandu 
jissaħħaħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa huma biss ftit l-Istati Membri li għandhom ħażniet taż-żejt, iżda l-esperjenza ta' 
dawn l-Istati Membri hija pożittiva ħafna.

Emenda 6

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-
tfassil u r-rapport tal-informazzjoni 
statistika jsir ukoll għall-ħażniet oħra li 
mhumiex dawk ta’ emerġenza. L-Istati 
Membri għandhom jitħeġġu sabiex kull 
ġimgħa jressqu informazzjoni fil-qosor 
dwar dawn il-ħażniet, u mill-inqas fuq 
bażi ta' kull xahar. L-ispiża u l-benefiċċji 
tar-rappurtar ta' kull ġimgħa fuq il-
ħażniet kummerċjali taż-żejt għandu jiġi 
evalwat permezz ta' studju ta' fattibilità 
mħejji mill-Kummissjoni.  Ir-riżultati ta' 
din l-evalwazzjoni għandhom jitqiesu fl-
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evalwazzjoni tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-proposta għandha l-għan li tipprovdi flessibilità lill-Istati Membri 
b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà biex jagħżlu l-aktar mekkaniżmi xierqa għall-
ħażna taż-żejt, iżda fl-istess waqt li jiżguraw sistema li tkun effettiva u affidabbli f'każ ta' 
qtugħ fil-provvista li għadu ma ġiex esperjenzat.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Minħabba n-nuqqas għall-ħażniet 
speċifiċi ta’ livell minimu obbligatorju 
uniformi fuq il-livell Komunitarju, u n-
numru ta’ mekkaniżmi ġodda li ddaħħlu 
b’din id-direttiva, l-applikazzjoni ta’ din 
id-direttiva għandha tkun evalwata 
relattivament ftit wara li tidħol fis-seħħ.

(29) Minħabba li ma ġiex stipulat livell 
minimu obbligatorju uniformi għall-ħażniet 
speċifiċi fuq il-livell Komunitarju, u 
filwaqt li wieħed iqis l-istudju attwali 
dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' miżuri 
biex iżidu t-trasparenza tas-suq taż-żejt, 
b'mod partikulari permezz tar-rappurtar 
ta' kull ġimgħa dwar il-ħażniet 
kummerċjali taż-żejt, u n-numru ta’ 
mekkaniżmi ġodda li ddaħħlu b’din id-
direttiva, l-applikazzjoni ta’ din id-direttiva 
għandha tkun evalwata relattivament 
malajr wara li tidħol fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni nediet studju ta' fattibilità dwar ir-rappurtar ta' kull ġimgħa dwar il-ħażniet 
kummerċjali taż-żejt, li jeżamina l-effetti potenzjali tar-rappurtar ta' kull ġimgħa u l-
modalitajiet mixtieqa.  Ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni ta' fattibilità għandhom jitqiesu fl-
evalwazzjoni.  Huwa biss wara li jsir dan li għandu jiġi deċiż jekk ir-rappurtar ta' kull ġimgħa 
jsirx obbligatorju jew le. 
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Minħabba n-nuqqas għall-ħażniet 
speċifiċi ta’ livell minimu obbligatorju 
uniformi fuq il-livell Komunitarju, u n-
numru ta’ mekkaniżmi ġodda li ddaħħlu 
b’din id-direttiva, l-applikazzjoni ta’ din 
id-direttiva għandha tkun evalwata 
relattivament ftit wara li tidħol fis-seħħ.

(29) Minħabba li ma ġiex stipulat livell 
minimu obbligatorju uniformi għall-ħażniet 
speċifiċi fuq il-livell Komunitarju, u n-
numru ta’ mekkaniżmi ġodda li ddaħħlu 
b’din id-direttiva, l-applikazzjoni ta’ din 
id-direttiva għandha tkun evalwata mhux 
aktar tard minn tliet snin wara li tidħol fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata data preċiża għar-reviżjoni, billi għandha ssir evalwazzjoni malajr tal-
effettività tagħha.  Il-Kummissjoni tipproponi reviżjoni fi żmien 3 snin, madankollu, jekk dan 
ikun possibbli, l-effettività tagħha għandha tiġi evalwata qabel.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li ftehima tiddelega dawn l-obbligi 
lill-Istat Membru fejn jinsabu dawn il-
ħażniet jew lill-entità ċentrali taż-żamma 
tal-ħażniet imwaqqfa minn dak l-Istat 
Membru, din il-ftehima għandha tinkludi 
dispożizzjonijiet li jistipulaw 
(a) ir-responsabilità tal-Istat Mebru jew l-
entità ċentrali taż-żamma tal-ħażniet li 
jiżguraw informazzjoni preċiża dwar il-
livell tal-ħażna fi kwalunkwe waqt; 
(b) il-qafas taż-żmien biex jitwasslu dawn 
il-ħażniet miksuba, kostitwiti, miżmuma 
jew immaniġġjati fit-territorju tiegħu lill-
Istat Membru li ddelega dawn il-ħidmiet; 
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(c) sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, f'każ li l-Istat membru jew l-
entità ċentrali taż-żamma tal-ħażniet ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati fil-
ftehima. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi kien hemm xi dubji dwar l-effettività u l-affidabbiltà tal-implimentazzjoni ta' 
ftehimiet bejn l-Istati Membri fil-każ ta' qtugħ serju tal-provvista. Il-leġiżlazzjoni attwali 
għandha l-għan li tistabbilixxi regoli ċari għall-arranġamenti, sabiex Stat Membru wieħed 
jiddelega l-obbligu tiegħu lil Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan, kull ftehim għandu jkun 
fiha dispożizzjonijiet ċari dwar ċerti responsabiltajiet, li għandhom jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva u affidabbli fil-każ ta kriżi.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ħażniet speċifiċi jaqgħu biss taħt il-
kategoriji ta’ prodotti li ġejjin, bħal ma 
huma definiti fil-punt 4 tal-Anness B, tar-
Regolament (KE) Nru ******* tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
******* dwar l-istatistiċi tal-enerġija: 

3. Il-ħażniet speċifiċi jaqgħu biss taħt il-
kategoriji ta’ prodotti li ġejjin, li 
għandhom jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, b'mod 
partikolari dwar standards tal-fjuwil u l-
protezzjoni ambjentali, bħal ma huma 
definiti fil-punt 4 tal-Anness B, tar-
Regolament (KE) Nru ******* tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
******* dwar l-istatistiċi tal-enerġija:

- gass raffinat (mhux mibdul f’likwidu), - gass raffinat (mhux mibdul f’likwidu)

- Etanu - Etanu
- LPG, - LPG

- petrol tal-karozzi, - petrol tal-karozzi
- petrol tal-ajruplani, - petrol tal-ajruplani

- fjuwil tal-ġettijiet tat-tip petrol (fjuwil tal-
ġettijiet tip nafta jew JP4) 

- fjuwil tal-ġettijiet tat-tip petrol (fjuwil tal-
ġettijiet tip nafta jew JP4)

- fjuwil tal-ġettijiet tat-tip pitrolju - fjuwil tal-ġettijiet tat-tip pitrolju
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- pitrolju ieħor  - pitrolju ieħor 
- żejt tad-diżil/fjuwil tad-diżil (fuel-oil 
distillat) 

- żejt tad-diżil/fjuwil tad-diżil (fuel-oil 
distillat)

- fuel-oil (li għandu kontenut ta’ kubrit 
għoli jew baxx) 

- fuel-oil (li għandu kontenut ta’ kubrit 
għoli jew baxx)

- white spirit u fjuwils speċjali - white spirit u fjuwils speċjali

- lubrifikanti - lubrifikanti
- bitum - bitum

- paraffini  - paraffini 
- petroleum coke. - petroleum coke

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-ħażniet speċifiċi jistgħu jkopru biss prodotti li huma konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-UE. Importazzjonijiet li għadhom ma ġewx ipproċessati biex isiru konformi 
mal-istandards tal-UE dwar il-fjuwil u l-leġiżlazzjoni ambjentali ma jistgħux jintużaw b'mod 
effettiv f'każ ta' kriżi mingħajr ma jipperikolaw il-funzjonament tas-suq komuni u l-
implimentazzjoni tal-acquis communautaire.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe ftehima bejn Stati Membri u 
entità ċentrali għaż-żamma ta' ħażniet 
għandha tinkludi ċerti dispożizzjonijiet, li 
jistipulaw 
(a) ir-responsabilità tal-Istat Mebru jew l-
entità ċentrali taż-żamma tal-ħażniet li 
jiżguraw informazzjoni preċiża dwar il-
livell tal-ħażna fi kwalunkwe waqt; 
(b) il-qafas taż-żmien biex jitwasslu dawn 
il-ħażniet miksuba, kostitwiti, miżmuma 
jew immaniġġjati fit-territorju tiegħu lill-
Istat Membru li ddelega dawn il-ħidmiet; 
(c) sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, f'każ li l-Istat membru jew l-
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entità ċentrali taż-żamma tal-ħażniet ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati fil-
ftehima. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi kien hemm xi dubji dwar l-effettività u l-affidabbiltà tal-implimentazzjoni ta' 
ftehimiet bejn l-Istati Membri fil-każ ta' qtugħ serju tal-provvista. Il-leġiżlazzjoni attwali 
għandha l-għan li tistabbilixxi regoli ċari għall-arranġamenti, sabiex Stat Membru wieħed 
jiddelega l-obbligu tiegħu lil Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan, kull ftehim għandu jkun 
fiha dispożizzjonijiet ċari dwar ċerti responsabiltajiet, li għandhom jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva u affidabbli fil-każ ta kriżi.

Emenda 12

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 huma mħeġġa
jirraportaw lill-Kummissjoni informazzjoni 
statistika kull ġimgħa dwar il-livell tal-
ħażniet kummerċjali miżmuma fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jirraportaw lill-Kummissjoni 
informazzjoni statistika mill-inqas kull 
xahar 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.

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

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta, b’mod 
konformi mal-proċedura ta’ 

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

regolamentazzjoni stabbilita fl-
Artikolu 24(2), l-arranġamenti ta’ 
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2. Dawn ir-
regoli għandhom iqisu r-riżultati tal-
istudju ta' fattibbiltà dwar ir-rappurtar ta' 
kull ġimgħa, jindirizzaw l-impatti 
potenzjali u jidentifikaw il-modalitajiet ta' 
rappurtar mixtieqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar ta' kull ġimgħa dwar ħażniet kummerċjali jġib il-prattika tal-UE konformi mal-
istandards Amerikani u Ġappuniżi u suppost iżżid it-trasparenza tas-suq, b'hekk 
tikkontribwixxi biex titnaqqas il-volatilità tal-prezz taż-żejt.  Madanakollu, dan ipoġġi piż 
addizzjonali fuq l-industrija. Tqajmu xi dubji dwar jekk id-data tistax tkun inqas preċiża u 
b'hekk iżżid minflok tnaqqas il-volatilità tal-prezz. Għadu kif tnieda studju ta fattibbiltà fuq 
din il-kwistjoni. Qabel ma r-riżultati tiegħu jkunu disponibbli, l-Istati Membri għandhom 
ikunu mħeġġa jippruvaw ir-rappurtar ta' kull ġimgħa, madankollu, għandhom ikunu obbligati 
li jirrapportaw biss mill-anqas kull xahar.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 
waqt l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ 
kontroll stabbiliti fil-paragrafu 1, il-persuni 
li huma responsabbli għaż-żamma u l-
ġestjoni tal-ħażniet ta’ sigurtà u tal-ħażniet 
speċifiċi fit-territorju tagħhom 
jikkollaboraw mal-persuni impjegati jew li 
jkollhom mandat mis-servizzi tal-
Kummissjoni.

4. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 
waqt l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ 
kontroll stabbiliti fil-paragrafu 1, il-persuni 
li huma responsabbli għaż-żamma u l-
ġestjoni tal-ħażniet ta’ sigurtà u tal-ħażniet 
speċifiċi fit-territorju tagħhom 
jikkollaboraw mal-impjegati jew aġenti  
awtorizzati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sensitività tal-informazzjoni dwar ħażniet taż-żejt għall-emerġenza, għandu jkun 
assolutament ċar li l-impjegati tal-Kummissjoni għandhom jiġu speċifikament awtorizzati 



PR\764263MT.doc 15/24 PE418.361v01-00

MT

biex iwettqu żjarat ta' kontroll.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 - paragrafu 3

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. Il-Kummissjoni għandha taħdem 
f'kooperazzjoni mill-qrib ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra li 
għandhom il-poter li jieħdu deċiżjoni biex 
jirrilaxxaw il-ħażniet u għandhom isaħħu 
l-koordinazzjoni multilaterali u bilaterali 
dwar dawn il-kwistjonijiet madwar id-
dinja. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-suq taż-żejt huwa globali, irid jiġi assigurat li l-Kummissjoni tfittex li tkun konxja ta' 
kwalunkwe diskussjoni u deċiżjoni fl-organizzazzjonijiet internazzjonali rigward il-ħażniet 
taż-żejt. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha taħdem b'mod effettiv lejn kooperazzjoni 
internazzjonali fuq dawn il-kwistjonijiet, bejn il-membri tal-IEA kif ukoll pajjiżi terzi, li 
mhumiex membri ta' l-IEA, sabiex jirreaġixxu b'mod koordinat għal kull qtugħ serju tal-
provvista taż-żejt.
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Emenda 15

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 
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.

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 
ta’ xi Stat Membru jew minn jeddha, il-
grupp ta’ koordinazzjoni. Kull Stat 
Membru għandu jiżgura li jista' jiġi 
rappreżentat f'laqgħa tal-Grupp ta' 
Koordinazzjoni fi żmien 24 siegħa wara s-
sejħa għal-laqgħa. Il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni, li jeżamina s-sitwazzjoni 
Il-Kummissjoni tistabbilixxi jekk ikunx 
hemm interruzzjoni maġġuri ta’ provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ferm li l-Unjoni Ewropea tista' tirreaġixxi malajr għal qtugħ maġġuri fil-
provvista, u, għalhekk, li l-Istati Membri kollha jkunu preżenti fid-diskussjonijiet, sabiex 
jippermettu lill-Kummissjoni biex tiddetermina jekk ikunx seħħ qtugħ maġġuri tal-provvista u 
liema miżuri għandhom jittieħdu.

Emenda 16

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

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 
ta’ xi Stat Membru jew minn jeddha, il-
grupp ta’ koordinazzjoni. Il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni għandu jeżamina s-
sitwazzjoni fuq il-bażi tal-impenn għall-
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hemm interruzzjoni maġġuri ta’ provvista. prinċipju ta' solidarjetà fost l-Istati 
Membri, u l-Kummissjoni għandha
tistabbilixxi jekk ikunx hemm interruzzjoni 
maġġuri ta’ provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi riċenti tal-gass bejn l-Ukraina u r-Russja wriet li l-Istati Membri huma vulnerabbli 
f'livelli differenti għal qtugħ fil-provvista. Madankollu, is-suq għaż-żejt huwa globali, 
għalhekk, kwalunkwe risposta xierqa għal qtugħ ta' provvista għandha jittieħdu fil-livell tal-
UE jew tal-IEA. L-Istati Membri reċentement enfasizzaw f'diversi okkażjonijiet ix-xewqa 
tagħhom li tissaħħaħ is-solidarjetà fi kwistjonijiet tal-enerġija, u dan il-prinċipju għandu jkun 
ukoll il-konsiderazzjoni ewlenija għal kwalunkwe deċiżjoni ta' rilaxx tal-ħażniet taż-żejt.

Emenda 17

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 
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.

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 
ta’ xi Stat Membru jew minn jeddha, il-
grupp ta’ koordinazzjoni. Il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni għandu jeżamina s-
sitwazzjoni, u l-Kummissjoni għandha
tistabbilixxi, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni 
oġġettiva tal-impatt ekonomiku u soċjali 
tas-sitwazzjoni, jekk ikunx hemm 
interruzzjoni maġġuri ta’ provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun żgurat li r-rilaxx ta' ħażniet ta' emerġenza tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi, li 
jevalwaw il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tas-sitwazzjoni attwali u l-impatt li rilaxx ta' 
ħażniet jista' jkollu biex ittaffi xi diffikultajiet ta' forniment. Filwaqt li triggering awtomatiku 
bbażat fuq kriterji fissi ma jippermettix il-flessibilità meħtieġa għal reazzjoni għal tipi 
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differenti ta' qtugħ ta' provvista, jeħtieġ ukoll li jiġi evitat li deċiżjoni tiġi politiċizzata ma' 
raġunament ekonomiku u soċjali.

Emenda 18

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.

Mhux aktar tard minn 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi reviżjoni fi żmien 3 snin, madankollu, jekk dan ikun possibbli, l-
effettività tagħha għandha tiġi evalwata qabel.

Emenda 19

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 tagħmel 
evalwazzjoni tal-applikazzjoni tagħha u 
teżamina b’mod partikolari

(a) jekk l-informazzjoni dwar il-ħażniet 
hijiex preċiża u ngħatatx fil-waqt; 
(b) jekk il-livell tal-ħażniet kummerċjali 
taż-żejt għandhomx jiġu rappurtati fuq 
bażi ta' kull ġimgħa jew ta' kull xahar; 
(c) jekk ikunx xieraq li timponi fuq l-Istati
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Membri kollha livell minimu obbligatorju 
ta’ ħażniet speċifiċi li jkopru tul ta' żmien 
itwal. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-reviżjoni għandha tikkunsidra l-aktar kapaċità approprjata tal-ħażniet (90 jew 120 
ġurnata) kif ukoll ir-riżultati tal-istudju ta' fattibbiltà dwar ir-rappurtar ta' kull ġimgħa ta' 
stokkijiet kummerċjali taż-żejt, li għadha kemm tnediet mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, 
trid tevalwa jekk il-problemi ta' rappurtar, li kienu l-kawża ewlenija biex il-Kummissjoni 
tipproponi leġiżlazzjoni ġdida, ġew indirizzati b'mod effettiv.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Daħla

Iż-żejt jirrappreżenta r-riżors ewlieni ta’ enerġija fl-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tiddependi 
strettament fuq il-kontinwità u l-affidabbiltà tal-provvista tiegħu bi prezz raġonevoli.
Minħabba d-dipendenza għolja u li qed tikber fuq l-importazzjonijiet, is-sigurtà tal-provvista 
hija ta’ importanza partikolari.

Il-Kummissjoni taħseb li sas-sena 2030 id-domanda għaż-żejt fl-UE se tkompli tikber, anke 
b’0.25 fil-mija fis-sena. Anke fl-2030 iż-żejt se jibqa’ jikkonsisti f’madwar 35 fil-mija tal-
konsum totali gross ta’ enerġija u b’hekk jibqa’ l-iktar sors importanti ta’ enerġija primarja fl-
UE. L-Amministrazzjoni tal-Informazzjoni dwar l-Enerġija fl-Istati Uniti qiegħda tikkalkula li 
fis-sena 2030, id-domanda se tkun ‘il fuq minn terz ogħla minn dik tal-2006. Peress li bħalissa 
l-provvista u l-kapaċitajiet tar-raffinerji ma jistgħux ilaħħqu mal-pass tat-tkabbir tad-
domanda, is-sitwazzjoni tas-suq se tibqa’ waħda ta’ tensjoni.

Dawn il-fatturi jridu jiġu riflessi fit-tfassil ta' politika Ewropea koerenti u realistika għall-
enerġija.  Parti minn din il-politika għandha tkun il-kapaċità tal-UE li taġixxi għal kwalunkwe 
kriżi potenzjali mhux mistennija fil-provvista.  Il-ħażniet jipprovdu ħarsien importanti kontra 
qtugħ mhux mistenni fil-provvista.  Fl-agħar ċirkustanzi ipotetiċi, pajjiż jista' jkun sfurzat li 
jieħu mill-ħażniet tiegħu biex jevita nuqqas fiżiku ċar ta' żejt, li jwassal biex jingħalqu xi 
setturi jew is-setturi kollha tal-ekonomija u jikkomprometti l-ħila militari tiegħu. F'dan il-
kuntest, il-ħażna hija kwistjoni ta' sigurtà bażika nazzjonali u interess ekonomiku 
fundamentali relevanti għall-UE kollha kemm hi. 

Fl-aħħar tas-snin sittin u fil-bidu tas-snin sebgħin, l-UE diġà implimentat qafas legali biex 
jindirizza l-iskarsezza fil-provvista taż-żejt, kemm fuq żmien twil kif ukoll fuq żmien qasir. 

- Id-Direttiva 2006/67/KE tal-Kunsill tal-24 ta’ Lulju 2006 li timponi obbligu fuq l-
Istati Membri li jżommu ħażniet minimi ta’ prodotti taż-żejt mhux raffinat u/jew ta’ 
prodotti taż-żejt1;

- Id-Deċiżjoni 68/416/KEE tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 1968 dwar il-konklużjoni u 
l-implimentazzjoni tal-patti ta’ ftehim individwali bejn il-Gvernijiet rigward l-obbligu 
tal-Istati Membri li jżommu ħażniet minimi ta’ prodotti taż-żejt mhux raffinat u/jew 
ta’ prodotti taż-żejt2;

- Id-Direttiva 73/238/KEE tal-Kunsill tal-24 ta’ Lulju 1973 dwar miżuri sabiex jittaffew 
l-effetti tad-diffikultajiet fil-provvista ta’ żejt mhux raffinat u ta’ prodotti taż-żejt3.

Id-Direttiva proposta tissostitwixxi t-tliet atti leġiżlattivi msemmija hawn fuq.

                                               
1 ĠU L 217, 8.8.2006, p. 8
2 ĠU L 308, 23.12.1968, p. 19
3 ĠU L 228, 16.8.1973, p. 1.
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2. Analiżi tal-problema

Fl-aħħar snin, ir-riskju ta' qtugħ fil-provvista taż-żejt kibret għal numru ta' raġunijiet, bħat-
domanda globali dejjem tiżdied, kapaċità ta' produzzjoni qrib tad-domanda, konċentrazzjoni 
ikbar ta' riżorsi taż-żejt f'numru żgħir ta' pajjiżi (li spiss ikunu politikament instabbli), 
prinċipalment fil-Lvant Nofsani , kif ukoll il-proliferazzjoni ta' kunflitti ġeopolitiċi li jinvolvu 
l-enerġija. Dawn it-tendenzi attwali globali, flimkien mal-fatt li r-riżorsi interni taż-żejt fl-UE 
qed jonqsu, ikomplu jżidu l-importanza li titjieb is-sistema tal-UE għall-ħażna taż-żejt. L-
analiżi tas-sistema attwali tikxef nuqqasijiet li jistgħu jxekklu milli taħdem kif xieraq fil-każ li 
verament ikun hemm qtugħ ta' provvista:

a. Forom diversi ta' sjieda tal-ħażniet
Bħalissa l-Istati Membri huma ħielsa biex jagħżlu l-arranġamenti tagħhom għaż-żamma tal-
ħażniet.  Dan jirrifletti l-differenzi nazzjonali f'termini ta' ġeografija, l-infrastruttura, raffinar 
tal-kopertura u sitwazzjoni tal-provvista. Il-ħażniet taż-żejt jistgħu jinżammu minn kumpaniji 
u/jew minn gvernijiet u/jew aġenziji. Skont stħarriġ tal-Kummissjoni, 62% tal-ħażniet tal-UE 
huma miżmuma mill-kumpaniji, 35% mill-aġenziji u 3% mill-gvernijiet.

Ħafna ħażniet jinżammu minn entitajiet privati f'isem il-gvern. Madankollu, il-ħażniet taż-żejt 
miżmuma mill-kumpaniji jistgħu jintużaw għal qliegħ spekulattiv. Meta l-prezzijiet reali qed 
jinżlu, dan jiskoraġġixxi ż-żamma ta' ħażniet għal finijiet spekulattivi peress li tendenza 'l 
isfel fil-prezz timplika profitt negattiv miż-żamma tal-ħażniet. Ir-rapporteur jemmen li s-
sitwazzjoni titjieb jekk jiġu imposti xi restrizzjonijiet jew standards regolatorji aħjar fuq 
ħażniet ta' emerġenza tal-kumapaniji.

Is-sistema tal-UE tippermetti wkoll li pajjiż iżomm ħażniet fuq it-territorju ta' membru ieħor 
sakemm jeżisti ftehim bilaterali intergovernattiv. Per eżempju, fl-2007, id-Danimarka, l-
Irlanda u l-Iżvezja kollha kienu qed iżommu xi wħud mill-ħażniet tagħhom fir-Renju Unit 
permezz ta' sensiela ta' ftehimiet bilaterali. Huwa wkoll stmat li madwar 11% ta' ħażniet ta' 
emerġenza jkunu qed jinżammu permezz ta' arranġamenti ta' "biljett", fejn il-ħażniet ikunu l-
proprjetà u jinħażnu fiżikament minn pajjiż ieħor. Dawn il-biljetti jagħtu d-dritt lid-detentur li 
jixtri l-ħażna f'sitwazzjoni ta' kriżi, bil-prezz stilupat fil-ftehim. Din is-sistema tista' tipprovdi 
mod effettiv, meta wieħed iqis in-nefqa, biex ikun hemm konformità mal-obbligu taż-żamma 
ta' ħażniet, madankollu, is-sistema għandha tippermetti li jsir rappurtar preċiż tal-ħażniet taż-
żejt u li tingħata risposta affidabbli fil-każ ta' qtugħ fil-provvista. 
Mhuwiex żgur li s-sistemi nazzjonali kollha jistgħu jiggarantixxu li l-ħażniet li jinżammu 
għall-emerġenza jkunu kompletament disponibbli u lesti għall-użu skont il-ħtieġa. 

b. Ir-riskju li jkun hemm min japprofitta ruħu

Iż-żamma tal-ħażniet tiswa l-flus, mhux l-inqas minħabba l-investiment fl-infrastruttura, iżda 
wkoll għall-manutenzjoni tal-faċilitajiet. Per eżempju ġie stmat li r-Riżerva Strateġika taż-Żejt 
tal-Istati Uniti, miżmuma fl-għerien tal-melħ, teħtieġ ispiża ta' investiment fl-infrastruttura ta' 
xi $ 6 għal kull barmil1. Ir-rilaxx tal-ħażniet taż-żejt x'aktarx li jwassal għal benefiċċji għall-

                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", tal-Professur Paul Stevens.
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pajjiżi kollha li jikkunsmaw iż-żejt, peress li s-suq taż-żejt huwa globali.

Billi l-benefiċċji huma kollettivi, iżda l-ispejjeż jinġarru mill-pajjiż li jaħżen iż-żejt, hemm ir-
riskju li jkun hemm min japprofitta ruħu: l-Istati Membri li għandhom sistemi li huma inqas 
affidabbli jistgħu jistrieħu fuq il-pajjiżi li għandhom arranġamenti b’saħħithom. Madankollu, 
din is-sitwazzjoni tikkomprometti l-istat ta’ preparazzjoni għas-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza 
tal-Unjoni Ewropea kollha.

Sabiex tiggarantixxi li s-sistema tal-ħażna taż-żejt tal-UE tiffunzjona fil-każ ta' qtugħ ta' 
provvista, ir-rapporteur jemmen li huwa essenzjali li l-Kummissjoni jkollha l-poter li 
tivverifika l-implimentazzjoni korretta tagħha u tobbliga lill-Istati Membri biex jikkonformaw 
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

c. Kompatibilità mal-metodi tal-IEA

L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (IEA), imwaqqfa fl-1974, topera sistema parallela. 
Għalkemm, b'mod ġenerali, l-istess ħażniet jistgħu jintużaw għall-konformità mal-obbligi tal-
UE u tal-IEA għaż-żamma tal-ħażniet, id-differenzi fil-metodi tal-kalkoli u r-rappurtar 
jimponu piż amministrattiv addizzjonali fuq l-Istati Membri li huma wkoll membri tal-IEA.

d. Kjarifikazzjoni tal-proċeduri għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza

L-Unjoni Ewropea m'għandhiex proċeduri ta’ intervent koordinati u, minħabba dan, it-teħid 
ta’ deċiżjonijiet ta’ malajr u ta’ miżuri effikaċji, kruċjali f’każ ta’ kriżi, jkun diffiċli fil-
prattika. L-UE m'għandhiex regoli ċari dwar ir-rilaxx u lanqas ma jeżisti xi proċess ċar ta' 
deċiżjoni fil-livell tal-UE.  Effettivament, id-deċiżjoni tibqa' tal-gvernijiet nazzjonali u f'każ 
ta' emerġenza, l-irwol tal-Kummissjoni permezz tal-Istati Membri huwa limitat għall-
konsultazzjoni. 

Filwaqt li sett ta' kriterji stabbiliti għar-rilaxx ta' ħażniet taż-żejt ta' emerġenza, joħloq 
trasparenza u jiżgura reazzjoni fil-pront, sistema ta' dan it-tip jista' jkollha nuqqas ta' 
flessibilità biex taġixxi b'mod xieraq għal tipi differenti ta' limiti fil-provvista.  Deċiżjoni ad 
hoc adattata għaċ-ċirikustanzi minn entità indipendenti tista' tkun aktar xierqa. Minkejja dan, 
il-leġiżlazzjoni għandha tipprovdi mekkaniżmu effettiv għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar ir-
rilaxx tal-ħażniet taż-żejt. F'dan il-kuntest, l-irwol tas-sistema tal-UE vis-à-vis l-IEA u l-
proċeduri tagħha jeħtieġ li jiġu ċċarati fil-leġiżlazzjoni attwali.

e. Garanzija tat-trasparenza tas-swieq taż-żejt

Hemm tħassib serju dwar l-affidabilità tad-data kif ukoll il-frekwenza tar-rappurtar.  Jeħtieġ li 
jkun hemm data preċiża u f'waqtha, sabiex tiżdied it-trasparenza tas-suq. Il-konsumaturi 
għandhom jiġu assigurati li qed iħallsu prezz ġust fil-pompi. Data żbaljata tista' twassal għal 
deċiżjonijiet żbaljati u żżid il-volatilità tal-prezzijiet. Il-Kummissjoni tilmenta dwar rappurtar 
mhux spiss u li jaqa' lura mill-Istati Membri. Fl-istess ħin hemm dubji serji dwar kemm mill-
ħażniet "irrappurtati" jkunu disponibbli fil-verità għall-użu f'emerġenza u kemm ikunu 
meħtieġa għal finijiet operattivi għas-sistema u għalhekk mhux disponibbli għall-konsum.
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Il-Kummissjoni tipproponi li l-Istati Membri għandhom jirrapportaw fuq bażi ta' kull ġimgħa 
minflok kull xahar. Dan għandu jġib is-sistema tal-UE konformi mal-prattika tal-Istati Uniti. 
Madankollu, il-kumpaniji taż-żejt kif ukoll uħud mill-Istati Membri jibżgħu minn piż 
amministrattiv addizzjonali u jsostnu li l-pubblikazzjoni tal-ħażniet taż-żejt fuq bażi ta' kull 
ġimgħa se żżid l-inċertezza għas-swieq, billi rapporti ta' kull ġimgħa dwar il-ħażniet huma 
saħansitra inqas preċiżi. L-esperjenza Amerikana turi li d-data ta' kull ġimgħa spiss twassal 
għal korrezzjonijiet retro-attivi meta tiġi ppreżentata data ta' kull xahar aktar preċiża. Il-
kwalità tad-data għandha tieħu prijorità fuq il-kwantità.

3. L-għażliet ta' politika għat-titjib tas-sistema

Fuq it-talba tal-Kummissjoni, saret evalwazzjoni tal-impatt tal-għażliet tal-politika, li 
eżaminat sistematikament l-effetti fuq l-istat ta' tħejjija għall-emerġenzi, jiġifieri l-kapaċità 
tal-UE sabiex tlaħħaq mal-possibbiltà ta' qtugħ fil-provvista taż-żejt, kif ukoll il-piż 
finanzjarju u amministrattiv iffaċċjat mill-Istati Membri, l-industrija u l-Kummissjoni.

L-erbgħa għażliet tal-politika evalwati kienu:

 Għażla ta’ Politika 0: L-ebda bidla politika, li ovvjament ma tinvolvix piż finanzjarju 
u amministrattiv addizzjonali iżda li ma tistax tiggarantixxi stat ta' tħejjija effettiv 
madwar l-UE f'każ ta' emerġenza;

 Għażla ta’ Politika 1: It-tisħiħ tal-mekkaniżmi ta’ kontroll u ta’ koordinazzjoni tas-
sistema attwali;

 Għażla ta’ Politika 2: It-twaqqif ta’ sistema Komunitarja ċċentralizzata flimkien ma’ 
obbligu ta’ pussess tal-Istat/pubbliku tal-ħażniet ta’ emerġenza;

 Għażla ta’ Politika 3: Il-ħolqien ta' ħażniet speċifiċi ta' emerġenza mill-UE, li jfisser li 
l-Istati Membri jżommu porzjon obbligatorju ta' ħażniet ta' emerġenza fil-forma ta' 
ħażniet fil-pussess tal-gvern jew ta' aġenzija - fi ħdan verżjoni riveduta tas-sistema 
eżistenti.

L-għażla ta' politika 3 hija l-għażla preferuta mill-Kummissjoni; madankollu, għadha mhijiex 
aċċettabbli politikament li l-Istati Membri jiġu obbligati jibnu ħażniet speċifiċi. Għalhekk il-
proposta tal-Kummissjoni tibbaża ruħha fuq din l-għażla, filwaqt li għalissa tħalli l-bini ta’ 
ħażniet speċifiċi fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri.

Il-proposta tipprevedi klawżola ta' reviżjoni, sabiex tippermetti lill-Kummissjoni tevalwa, 
wara perjodu ta' żmien, jekk l-Istati Membri li ma jibnux ħażniet speċifiċi humiex qed 
japplikaw soluzzjonijiet alternattivi konvinċenti.

4. Suġġerimenti tar-rapporteur għat-titjib

Ir-rapporteur jappoġġja l-għażla politika 3: Il-ħolqien ta' xi ħażniet speċifiċ għal perjodu ta' 
żmien itwal flimkien ma' bidla tal-bażi ta' kalkolu għall-istandards tal-IEA, ir-restrizzjoni tal-
użu tal-ħażniet kummerċjali, il-limitar tas-sistema ta' "biljetti" u t-titjib tas-sistema tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-każ ta' kriżi jiffurmaw l-aħjar triq biex jiġi żgurat li s-sistema tal-UE tista' 
tilqa' sfidi futuri marbuta maż-żejt.  B'mod ġenerali, l-irwol tal-Istati Membri fiż-żamma u l-
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immaniġġjar ta' ħażniet ta' żejt għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza għandu jissaħħaħ.

Fl-ispirtu ta' din l-għażla ta' politika, ir-rapporteur jixtieq jintroduċi xi emendi għall-proposta 
bil-għan li: 

 Tisssaħħaħ it-trasparenza b'mod ġenerali fuq is-suq taż-żejt u, b'mod partikolari, tal-
ħażniet taż-żejt disponibbli rigward il-lokazzjoni tagħhom, il-kwantità u s-sjieda bil-
għan li titrawwem l-affidabbiltà tas-sistema ta' emerġenza;

 Jiġu żgurati l-provvista u l-ipproċessar ta' data preċiża u f'waqtha fuq il-ħażniet kollha 
ta' emerġenza, b'mod partikulari rigward ħażniet mhux speċifiċi (art. 6, art. 15); 

 Jitwaqqfu regoli ċari għall-Istati Membri rigward ir-responsabilità tal-immaniġġjar ta' 
ħażniet speċifiċi barra mit-territorju nazzjonali (art. 11); 

 Jiġi determinat qafas ta' żmien u ambitu għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni (art. 23); 

 Il-Kummissjoni tkun tista' teżamina b'mod effettiv l-implimentazzjoni korretta ta' din 
il-leġiżlazzjoni (art. 19; art. 22);

 Jiġi pprovdut proċess ċar u mgħaġġel għat-teħid ta' deċiżjonijiet sabiex l-UE tkun tista' 
tieħu miżuri kumplimentarji għall-politiki ta' emerġenza tal-IEA u biex jiġu ggarantiti 
deċiżjonijiet xierqa u mhux politiċizzati jew preġudikati, fl-ispirtu tas-solidarjetà tal-
UE fil-qasam tal-enerġija (art. 21); 

Jiġi żgurat li kwalunkwe sistema ta' żamma tal-ħażniet, bħas-sistema tal-"biljetti", tippermetti 
l-eżattezza fl-irrappurtar ta' ħażniet disponibbli u hija kompletament affidabbli fil-każ ta' 
qtugħ ta' provvista (art. 8, art. 11).
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