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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li twaqqaf il-bidla fil-ħin 
darbtejn fis-sena b'konformità mal-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew fir-
riżoluzzjoni tiegħu ta' Frar 2018 u miċ-ċittadini.

Ġew ippubblikati bosta studji u rapporti li juru l-konsegwenzi negattivi tal-bidla fil-
ħin darbtejn fis-sena għal ħafna aspetti tas-soċjetà tagħna, minn riskji għas-saħħa u 
problemi kkawżati mit-tfixkil ta' ritmi ċirkadjani, għal żieda fir-rati ta' inċidenti fil-
jiem ta' wara l-bidla, piż amministrattiv miżjud u spejjeż għal ħafna setturi ekonomiċi. 

Il-Kummissjoni Ewropea organizzat konsultazzjoni pubblika matul is-sajf tal-2018 li 
ġabret 4.6 miljun tweġiba, li fosthom 99.8 % kienu tweġibiet mingħand iċ-ċittadini. It-
tweġibiet li jifdal, 0.2 %, ġew minn partijiet ikkonċernati jew negozji. L-eżitu ta' din 
il-konsultazzjoni kien juri li 84 % kienu kontra t-tkomplija tat-tibdil tal-ħin darbtejn 
fis-sena. Il-proposta attwali hija għalhekk konformi mal-fehmiet espressi miċ-ċittadini 
filwaqt li fl-istess ħin tenfasizza l-ħtieġa għal approċċ koerenti u armonizzat biex jiġi 
ssalvagwardjat il-funzjonament tas-suq intern. 

It-territorji tal-Istati Membri tal-UE huma miġbura fi tliet żoni ta' ħin differenti, 
jiġifieri GMT, GMT+ 1 u GMT+ 2. Jeħtieġ għalhekk li jitqiesu diversi fatturi meta 
tittieħed deċiżjoni dwar il-ħin permanenti bħal aspetti ġeografiċi u żoni ta' ħin naturali 
u l-effetti tagħhom f'termini ta' saħħa minħabba d-disponibbiltà tad-dawl tax-xemx.   

Għalkemm il-kompetenza tibqa f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar il-ħin 
standard tagħhom, ir-rapporteur iqis li huwa meħtieġ li jinżamm approċċ armonizzat 
għall-arranġamenti tal-ħin biex jiġi salvagwardjat il-funzjonament xieraq tas-suq 
intern u jiġi evitat tfixkil kbir li jikkawża "traqqigħ" jekk l-Istati Membri jagħżlu li 
joħolqu bidliet multipli ta' tul ta' 60 minuta fl-UE kollha.  

Approċċ koordinat jimplika skeda ta' żmien xierqa li tippermetti lill-Istati Membri 
jivvalutaw b'mod preċiż l-effetti li b'mod permanenti jmorru għal GMT+ 1 u GMT+ 2 
minħabba l-għadd ta' oqsma li għandhom jiġu kkunsidrati, bħal effetti fuq l-ekonomija 
f'termini ta' kummerċ, komunikazzjoni u trasport transfruntier, iżda wkoll l-effetti fuq 
is-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza fit-toroq jew l-ambjent. 

Għalhekk, huwa propost li d-data ta' applikazzjoni tiġi posposta b'sena biex 
jingħata biżżejjed żmien lill-Istati Membri ħalli jikkoordinaw l-approċċ tagħhom u 
jinvolvu kif xieraq il-partijiet ikkonċernati rilevanti u ċ-ċittadini permezz tal-
organizzazzjoni ta' konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Għandha tiġi żgurata koordinazzjoni xierqa bl-istabbiliment ta' netwerk magħmul 
minn rappreżentanti minn kull Stat Membru u l-Kummissjoni li jwettqu ħidma ta' 
medjazzjoni f'każ li l-bidla prevista fil-ħin minn Stat Membru tqajjem tħassib minn 
Stati Membri oħra u taffettwa l-funzjonament xieraq tas-suq intern. 

L-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandha titwettaq wara tliet 
snin ta' applikazzjoni minflok il-ħames snin proposti mill-Kummissjoni. 
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-imgħoddi, l-Istati Membri 
għażlu li jdaħħlu arranġamenti għall-ħin 
tas-sajf fil-livell nazzjonali. Għal dik ir-
raġuni, kien importanti għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern li jiġu ffissati dati u 
ħinijiet komuni għall-bidu u t-tmiem tal-
perjodu tal-ħin tas-sajf madwar l-Unjoni. 
Skont id-Direttiva 2000/84/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill21, illum 
il-ġurnata l-Istati Membri kollha japplikaw 
arranġamenti għall-ħin tas-sajf mill-aħħar 
Ħadd f'Marzu sal-aħħar Ħadd ta' Ottubru 
tal-istess sena.

(1) Fl-imgħoddi, l-Istati Membri 
għażlu li jdaħħlu arranġamenti għall-ħin 
tas-sajf fil-livell nazzjonali. Għal dik ir-
raġuni, kien importanti għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern li jiġu ffissati dati u 
ħinijiet komuni għall-bidu u t-tmiem tal-
perjodu tal-ħin tas-sajf madwar l-Unjoni 
biex tiġi kkoordinata l-bidla tal-ħin fl-
Istati Membri. Skont id-
Direttiva 2000/84/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill21, illum il-ġurnata l-
Istati Membri kollha japplikaw bidliet 
staġonali għall-ħin darbtejn fis-sena. Il-
ħin standard jinbidel għall-ħin tas-sajf fl-
aħħar Ħadd f'Marzu sal-aħħar Ħadd ta' 
Ottubru tal-istess sena. 

__________________ __________________
21 Id-Direttiva 2000/84/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti 
għal ħin tas-sajf (ĠU L 31, 2.2.2001, 
p. 21).

21 Id-Direttiva 2000/84/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti 
għal ħin tas-sajf (ĠU L 31, 2.2.2001, 
p. 21).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-riżoluzzjoni tagħha tat-
8 ta' Frar 2018, il-Parlament Ewropew 
appella lill-Kummissjoni biex twettaq 
valutazzjoni tal-arranġamenti għall-ħin 

(2) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Frar 2018, il-Parlament Ewropew 
appella lill-Kummissjoni biex twettaq 
valutazzjoni ta' bdil staġjonali darbtejn 
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tas-sajf skont id-Direttiva 2000/84/KE, u 
jekk meħtieġ, toħroġ bi proposta għar-
rieżami tagħha. Dik ir-riżoluzzjoni 
kkonfermat ukoll li huwa essenzjali li 
jibqa' jkun hemm approċċ armonizzat 
għall-arranġamenti tal-ħin fl-Unjoni kollha.

fis-sena skont id-Direttiva 2000/84/KE, u 
jekk meħtieġ, toħroġ bi proposta għar-
reviżjoni tagħha. Dik ir-riżoluzzjoni 
kkonfermat ukoll li huwa essenzjali li 
jibqa' jkun hemm approċċ armonizzat 
għall-arranġamenti tal-ħin fl-Unjoni kollha 
filwaqt li tenfasizza li għadd ta' studji 
xjentifiċi indikaw l-eżistenza ta' effetti 
negattivi mill-bdil tal-ħin staġjonali 
darbtejn fis-sena.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni eżaminat l-
evidenza disponibbli, li tixħet dawl fuq l-
importanza li jkun hemm regoli tal-Unjoni 
armonizzati f'dawn il-qasam sabiex jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 
kif ukoll sabiex jiġu evitati, fost l-oħrajn, 
it-tfikxil għall-iskedar tal-operati tat-
trasport u għall-funzjonament tas-sistemi 
ta' informazzjoni u komunikazzjoni, 
kostijiet ogħla għall-kummerċ 
transfruntiera, jew inqas produttività għall-
oġġetti u s-servizzi. L-evidenza mhijiex 
konklużjoni rigward jekk il-benefiċċji tal-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf humiex 
ikbar mill-inkonvenjenzi marbutin mal-
bidla fil-ħin ta' darbtejn fis-sena.

(3) Il-Kummissjoni eżaminat l-
evidenza disponibbli, li tixħet dawl fuq l-
importanza li jkun hemm regoli tal-Unjoni 
armonizzati f'dan il-qasam sabiex jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern, il-prospettivi fuq terminu twil u l-
prevvedibbiltà, bil-ħsieb li jiġu evitati, fost 
l-oħrajn, it-tfikxil għall-iskedar tal-
operazzjonijiet tat-trasport u għall-
funzjonament tas-sistemi ta' informazzjoni 
u komunikazzjoni, kostijiet ogħla għall-
kummerċ transfruntiera, jew inqas 
produttività għall-oġġetti u s-servizzi. L-
evidenza mhijiex konklużiva rigward jekk 
il-benefiċċji tal-arranġamenti għall-ħin tas-
sajf humiex ikbar mill-inkonvenjenzi 
marbutin mal-bidla fil-ħin ta' darbtejn fis-
sena.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għadd ta' studji madankollu 
indikaw li l-benefiċċji tal-bidla staġjonali 
fil-ħin, bħall-iffrankar tal-enerġija, ġew 
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sopravalutati, filwaqt li l-konsegwenzi 
negattivi f'diversi oqsma, bħall-impatt fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-bijoritmu 
("ritmu ċirkadjan") jew fuq il-kapaċità li 
wieħed jikkonċentra, pereżempju, ġew 
sottovalutati.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għaddej dibattitu pubbliku mqanqal 
dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf, u 
ċerti Stati Membri diġà esperimew il-
preferenza tagħhom li tali arranġamenti ma 
jibqgħux japplikaw. Fid-dawl ta' dawn l-
iżviluppi, hemm bżonn li jibqa' jiġi 
ssalvagwardjat il-funzjonament tajjeb tas-
suq intern, u li jiġi evitat kull tfikxil 
sinifikanti li jista' jinqala' minħabba 
diverġenzi bejn l-Istati Membri f'dan il-
qasam. Għaldaqstant, jixraq li l-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf jinqatgħu 
b'mod koordinat.

(4) Għaddej dibattitu pubbliku 
mqanqal, b'għadd ta' inizjattivi taċ-
ċittadini jenfasizzaw it-tħassib tagħhom 
dwar il-bidla fil-ħin staġjonali darbtejn 
fis-sena, u ċerti Stati Membri diġà 
esperimew il-preferenza tagħhom li tali 
arranġamenti ma jibqgħux japplikaw. L-
istess rieda biex tintemm il-bidla staġonali 
fil-ħin darbtejn fis-sena ġiet espressa 
minn 4.6 miljun ċittadin, li 
jirrappreżentaw 84 % ta' dawk li wieġbu, 
l-aktar ċittadini, f'konsultazzjoni pubblika 
organizzata mill-Kummissjoni fis-sajf tal-
2018. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, hemm 
bżonn li jiġi ssalvagwardjat il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern, u li jiġi 
evitat kull tfikxil sinifikanti li jista' jinqala' 
minħabba diverġenzi bejn l-Istati Membri 
f'dan il-qasam. Għaldaqstant, jixraq li l-
bidla staġjonali fil-ħin darbtejn fis-sena 
jinqata' b'mod koordinat u armonizzat.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-territorji tal-Istati Membri huma 
miġbura fi tliet żoni ta' ħin jew ta' ħinijiet 
standard differenti, jiġifieri GMT, 
GMT+ 1 u GMT+ 2. L-estensjoni kbira 
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mit-Tramuntana għan-Nofsinhar tal-
Unjoni tfisser li l-effetti tad-dawl tax-
xemx ivarjaw madwar l-Unjoni. 
Għalhekk, huwa importanti li l-Istati 
Membri jqisu l-aspetti ġeografiċi tal-ħin, 
jiġifieri ż-żoni tal-ħin naturali u l-
pożizzjoni ġeografika, qabel ma jibdlu ż-
żoni tal-ħin tagħhom. L-Istati Membri 
huma mħeġġa jikkonsultaw liċ-ċittadini u 
lill-partijiet ikkonċernati rilevanti qabel 
ma jiddeċiedu li jibdlu ż-żoni tal-ħin 
tagħhom.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun 
mingħajr ħsara għad-dritt li kull Stat 
Membru jiddeċiedi dwar il-ħin jew ħinijiet 
standard għat-territorji taħt il-ġuriżdizzjoni 
tiegħu u li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni territorjali tat-Trattati, kif 
ukoll dwar bidliet fil-ħin ulterjuri. 
Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-
applikazzjoni tal-arranġamenti għall-ħin 
tas-sajf minn ċerti Stati Membri biss ma 
tfixkilx il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern, jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu 
lura milli jibdlu l-ħin standard tagħhom 
f'territorju partikolari taħt il-ġuriżdizzjoni 
tagħhom għal raġunijiet marbutin ma' 
bidliet staġonali, anki jekk tali bidla tiġi 
ppreżentata bħala bidla taż-żona tal-ħin. 
Barra minn hekk, sabiex jiġi minimizzat it-
tfixkil, fost l-oħrajn, għat-trasport, għall-
komunikazzjonijiet jew għal setturi oħra 
kkonċernati, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien 
xieraq bl-intenzjoni tagħhom li jibdlu l-
ħin standard tagħhom, u sussegwentement 
japplikaw il-bidliet notifikati. Abbażi ta' 
dik in-notifika, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tgħarraf lill-Istati Membri kollha l-oħra 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri 

(5) Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun 
mingħajr ħsara għad-dritt li kull Stat 
Membru jiddeċiedi dwar il-ħin jew ħinijiet 
standard għat-territorji taħt il-ġurisdizzjoni 
tiegħu u li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni territorjali tat-Trattati, kif 
ukoll dwar bidliet fil-ħin ulterjuri. 
Madankollu, sabiex ikun evitat tfixkil 
sinifikanti fuq il-funzjonament tajjeb tas-
suq intern, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jżommu lura milli jibdlu l-ħin standard 
tagħhom f'territorju partikolari taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom għal raġunijiet 
marbutin ma' bidliet staġonali, anki jekk 
tali bidla tiġi ppreżentata bħala bidla taż-
żona tal-ħin. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
minimizzat it-tfixkil, inter alia, għat-
trasport, għall-komunikazzjonijiet jew għal 
setturi oħra kkonċernati, l-Istati Membri li 
għandhom l-intenzjoni li jibdlu l-ħin 
standard tagħhom jenħtieġ li jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra kollha mhux aktar tard minn 9 xhur 
qabel ma l-bidla prevista tieħu effett u 
sussegwentement japplikaw il-bidliet 
notifikati. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-impatt fuq il-funzjonament tas-
suq intern tal-bidla prevista fil-ħin fuq il-
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kollha meħtieġa. Jenħtieġ li tgħarraf ukoll 
lill-pubbliku ġenerali u lill-partijiet 
ikkonċernati billi tippubblika dik l-
informazzjoni.

bażi ta' dik in-notifika. Jenħtieġ li tgħarraf 
ukoll lill-pubbliku ġenerali u lill-partijiet 
ikkonċernati billi tippubblika dik l-
informazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni armonizzata ta' din id-
Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jikkoordinaw minn qabel id-deċiżjoni 
tagħhom dwar il-ħinijiet standard previsti 
permezz tal-istabbiliment ta' mekkaniżmu 
ta' koordinazzjoni sabiex jiġi evitat li l-
Istati Membri jagħżlu ħinijiet standard 
differenti fl-istess żona tal-ħin. Il-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni jenħtieġ li 
jikkonsisti minn rappreżentant tal-
Kummissjoni u rappreżentant maħtur 
għal kull Stat Membru. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tiffaċilita l-koordinazzjoni u 
jenħtieġ li tipprovdi valutazzjoni dwar l-
effetti li d-deċiżjoni notifikata jkollha fuq 
il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern. 
Id-deċiżjoni dwar jekk għandhiex tiġi 
applikata l-bidla fil-ħin prevista tibqa' l-
kompetenza tal-Istati Membri wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni u ma' 
Stati Membri oħra.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għaldaqstant, hemm bżonn li 
tintemm l-armonizzazzjoni tal-perjodu 
kopert mill-arranġamenti għall-ħin tas-sajf 
kif stabbiliti fid-Direttiva 2000/84/KE, u li 
jiddaħħlu regoli komuni li jipprevjenu li l-

(6) Għaldaqstant, hemm bżonn li d-
Direttiva 2000/84/KE dwar l-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf tiġi 
mħassra u li jiddaħħlu regoli komuni li 
jipprevjenu li l-Istati Membri japplikaw 
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Istati Membri japplikaw arranġamenti 
differenti tal-ħin skont l-istaġun billi jibdlu 
l-ħin standard tagħhom aktar minn darba 
matul is-sena, u li jistabbilixxu l-obbligu 
ta' notifika tal-bidliet previsti fil-ħin 
standard. Din id-Direttiva timmira li 
jikkontribwixxi, b'mod determinanti, għall-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern, u 
għaldaqstant jenħtieġ li tissejjes fuq l-
Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
interpretat skont il-ġurisprudenza 
konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea.

arranġamenti differenti tal-ħin skont l-
istaġun, u li jistabbilixxu l-obbligu ta' 
notifika u jivvalutaw l-impatt tal-bidliet 
previsti fil-ħin standard. Il-Kummissjoni u 
Stati Membri oħra jenħtieġ li mbagħad 
jivvalutaw l-effetti tal-bidla prevista fuq il-
funzjonament tas-suq intern biex jiġi 
evitat kwalunkwe tfixkil sinifikanti. Din 
id-Direttiva timmira għalhekk li 
tikkontribwixxi, b'mod determinanti, għall-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern, u 
għaldaqstant jenħtieġ li tissejjes fuq l-
Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
interpretat skont il-ġurisprudenza 
konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika 
mill-1 ta' April 2019, sabiex l-aħħar 
perjodu tal-ħin tas-sajf soġġett għar-regoli 
tad-Direttiva 2000/84/KE ikun jibda, f'kull 
Stat Membru, fis-1:00 a.m., Ħin Universali 
Koordinat, fil-31 ta' Marzu 2019. L-Istati 
Membri li, wara dak il-perjodu tal-ħin tas-
sajf, ikunu beħsiebhom jadottaw ħin 
standard li jikkorrispondi għall-ħin applikat 
matul ix-xitwa skont id-Direttiva 
2000/84/KE, jenħtieġ li jibdlu l-ħin 
standard tagħhom fis-1:00 a.m., Ħin 
Universali Koordinat, fis-
27 ta' Ottubru 2019, sabiex bidliet simili u 
fit-tul li jsiru fi Stati Membri differenti 
jseħħu b'mod simultanju. Huwa mixtieq li 
l-Istati Membri jieħdu d-deċiżjonijiet dwar 
il-ħin standard li kull wieħed minnhom 
ikun se japplika mill-2019 'il quddiem 
b'mod ikkoordinat.

(7) Huwa importanti li jiġi evitat li l-
Istati Membri jagħżlu ħinijiet standard 
differenti. Huwa għalhekk meħtieġ li 
jitħallielhom biżżejjed ħin biex jadottaw 
approċċ armonizzat u kkoordinat tajjeb. 
Jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika mit-
30 ta' Marzu 2020, sabiex l-aħħar perjodu 
tal-ħin tas-sajf soġġett għar-regoli tad-
Direttiva 2000/84/KE ikun jibda, f'kull Stat 
Membru, fis-1:00 a.m., Ħin Universali 
Koordinat (UTC), fid-29 ta' Marzu 2020. 
L-Istati Membri li, wara dak il-perjodu tal-
ħin tas-sajf, ikunu beħsiebhom jadottaw 
ħin standard li jikkorrispondi għall-ħin 
applikat matul ix-xitwa skont id-
Direttiva 2000/84/KE, jenħtieġ li jibdlu l-
ħin standard tagħhom fis-1:00 a.m., Ħin 
Universali Koordinat, fil-
25 ta' Ottubru 2020, sabiex bidliet simili u 
fit-tul li jsiru fi Stati Membri differenti 
jseħħu b'mod simultanju. Huwa mixtieq li 
l-Istati Membri jieħdu d-deċiżjonijiet dwar 
il-ħin standard li kull wieħed minnhom 
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ikun se japplika mill-2020 'il quddiem 
b'mod ikkoordinat.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 
Membri xorta jistgħu japplikaw bidla 
staġonali fil-ħin jew ħinijiet standard 
tagħhom fl-2019, dejjem jekk jagħmlu dan 
fis-1:00 a.m., Ħin Universali Koordinat, 
fis-27 ta' Ottubru 2019. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw din id-deċiżjoni 
skont l-Artikolu 2.

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 
Membri xorta jistgħu japplikaw bidla 
staġonali fil-ħin jew ħinijiet standard 
tagħhom fl-2020, dejjem jekk jagħmlu dan 
fis-1:00 a.m., Ħin Universali Koordinat, 
fil-25 ta' Ottubru 2020. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw id-deċiżjoni 
tagħhom li japplikaw jew li ma japplikawx 
din l-aħħar bidla staġjonali tal-ħin jew il-
ħinijiet standard tagħhom 6 xhur qabel 
ma l-bidla tidħol fis-seħħ.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dik l-informazzjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
mingħajr dewmien u, fi żmien xahar (1) 
minn meta tirċievi notifika, għandha 
ssejjaħ laqgħa fi ħdan il-qafas tal-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 2a.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1, 1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1, 
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jekk Stat Membru jiddeċiedi li jibdel il-ħin 
jew il-ħinijiet standard tiegħu fi 
kwalunkwe territorju taħt il-ġuriżdizzjoni 
tiegħu, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni 
tal-anqas sitt (6) xhur qabel ma l-bidla 
tidħol fis-seħħ. Fejn Stat Membru jkun 
bagħat tali notifika u ma jkunx irtiraha 
tal-anqas sitt (6) xhur qabel id-data tal-
bidla prevista, l-Istat Membru għandu 
japplika din il-bidla.

jekk Stat Membru jiddeċiedi li jibdel il-ħin 
jew il-ħinijiet standard tiegħu fi 
kwalunkwe territorju taħt il-ġurisdizzjoni 
tiegħu, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħrajn kollha dwar 
id-deċiżjoni tiegħu li jibdel il-ħin jew 
ħinijiet standard fi kwalunkwe territorju 
taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tal-anqas 
9 xhur qabel ma l-bidla tidħol fis-seħħ.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahar min-notifika, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati 
Membri l-oħra b'dan u tippubblika dik l-
informazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

2. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dik l-informazzjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mingħajr 
dewmien u, fi żmien xahar (1) minn meta 
tirċievi notifika, għandha ssejjaħ laqgħa 
fi ħdan il-qafas tal-mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2a.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
1. Din id-Direttiva tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni bil-għan 
li jiġi żgurat approċċ armonizzat għall-
arranġamenti tal-ħin madwar l-Unjoni u 
li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni fil-valutazzjoni 
tal-impatt fuq il-funzjonament tas-suq 
intern ta' kwalunkwe deċiżjoni dwar il-
bidla fil-ħin jew fil-ħinijiet standard.
2. Il-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1 għandu 
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jikkonsisti minn rappreżentant għal kull 
Stat Membru u rappreżentant tal-
Kummissjoni.
3. Meta Stat Membru jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu skont l-
Artikolu 1(2) jew skont l-Artikolu 2(1), il-
Kummissjoni għandha tlaqqa' lill-Istati 
Membri biex jivvalutaw u jiddiskutu l-
impatt potenzjali tal-bidla prevista fuq il-
funzjonament tas-suq intern, bil-ħsieb li 
jiġi evitat tfixkil sinifikanti.
4. Meta abbażi tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tqis li l-bidla prevista se taffettwa b'mod 
sinifikanti l-funzjonament xieraq tas-suq 
intern, din għandha tinforma lill-Istat 
Membru li jinnotifika b'dan.
5. Mhux aktar tard minn 4 xhur 
qabel id-data tal-bidla prevista, l-Istat 
Membru li jinnotifika għandu jiddeċiedi 
jekk jirrevokax id-deċiżjoni tiegħu jew 
għandux iżommha. Meta l-Istat Membru 
li jinnotifika jiddeċiedi li jżomm mad-
deċiżjoni tiegħu, dan għandu jipprovdi 
spjegazzjoni dettaljata li tindirizza l-impatt 
negattiv tal-bidla fuq is-suq intern.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2024.

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [4 snin wara d-data 
ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva].

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni rilevanti lill-
Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April 2024.

2. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni rilevanti lill-
Kummissjoni sa mhux iktar tard minn 
[3 snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva].

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard 
mill-1 ta' April 2019, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-testi ta' dawk id-
dispożizzjonijiet.

1. L-Istati Membri għandhom 
jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard 
mit-30 ta' Marzu 2020, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-testi ta' dawk id-
dispożizzjonijiet.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-1 ta' April 2019.

Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mit-30 ta' Marzu 2020.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2000/84/KE titħassar b'effett 
mill-1 ta' April 2019.

Id-Direttiva 2000/84/KE titħassar b'effett 
mit-30 ta' Marzu 2020.
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