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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li ttemm il-bidliet staġjonali b'mod armonizzat 
fl-Istati Membri kollha, u b'hekk tisma' mill-Parlament dwar diversi talbiet għal tali miżuri 
matul dawn l-aħħar bosta snin.

Il-prattika tal-bidliet tal-arloġġ darbtejn fis-sena, li ġiet preskritta mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
għal kważi 40 sena, reċentement intlaqgħet b'ħafna oppożizzjoni miċ-ċittadini u mis-soċjetà 
ċivili.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li tali bidliet staġonali tal-ħin jaffettwaw mhux biss il-
funzjonament tas-suq intern iżda jqajmu wkoll tħassib ta' ħafna tipi dwar is-saħħa pubblika, 
mhux l-inqas relatat mal-protezzjoni ta' gruppi minoritarji speċifiċi li huma affettwati b'mod 
sproporzjonat mit-tħarbit taċ-ċiklu ċirkadjan. Barra minn hekk, l-istudji wrew li l-għadd ta' 
inċidenti u attakki tal-qalb jiżdiedu matul il-jiem ta' wara bidla tal-arloġġ. 

Filwaqt li huwa ċar li hemm bżonn ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi armonizzat it-
tmiem tat-tibdil staġonali, regoli fil-forma ta' Regolament applikabbli direttament li 
jippreskrivu l-użu ta' ħin standard jew ta' ħin tas-sajf fl-Istati Membri kollha jkunu eċċessivi u 
ma jkunux iqisu l-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet differenti f'partijiet differenti tal-UE. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk ikunu liberi li jagħmlu l-għażla tagħhom. Madankollu 
għandhom jingħataw aktar żmien qabel ma tibda tapplika d-Direttiva sabiex iħejju għall-bidla, 
li għandha tiġi implimentata b'mod miftiehem u kkoordinat.

Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma wettqet l-ebda valutazzjoni tal-impatt xierqa u 
ma kellhiex konsultazzjoni pubblika u mal-partijiet ikkonċernati ta' 12-il ġimgħa sħiħa qabel 
ma ppreżentat il-proposta biex taġġorna d-Direttiva 2000/84/KE. Għandu jiġi sottolinjat li fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, l-istituzzjonijiet impenjaw ruħhom 
li jifhmu li l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-konsultazzjonijiet jikkostitwixxu għodod essenzjali 
għat-titjib tal-kwalità tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Madankollu, dan ir-rapporteur jaqbel bis-sħiħ mar-rapporteur fil-kumitat ewlieni li din id-
direttiva għandha tiġi adottata malajr kemm jista' jkun, u preferibbilment qabel it-tmiem tal-
leġiżlatura attwali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt u biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jippreparaw tajjeb għall-bidliet li ġejjin.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2
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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 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.

(2) Fl-isfond ta' bosta petizzjonijiet 
miċ-ċittadini, mistoqsijiet parlamentari u 
smigħ pubbliku dwar is-suġġett, il-
Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Frar 2018, appella lill-
Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni tal-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf 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.

Or. en

Emenda 2

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 
kif ukoll sabiex jiġu evitati, fost l-oħrajn, 
it-tfixkil 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 
konklużiva rigward jekk il-benefiċċji tal-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf humiex 
ikbar mill-inkonvenjenzi marbutin mal-
bidla fil-ħin ta' darbtejn fis-sena, 
madankollu, diversi studji xjentifiċi, 
inkluż l-istudju tas-Servizz ta' Riċerka tal-
Parlament Ewropew ta' Ottubru 2017 
dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf 
tal-UE skont id-Direttiva 2000/84/KE, 
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indikaw l-eżistenza ta' effetti negattivi fuq 
is-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 3

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 (UTC), 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) Jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika 
mill-1 ta' April 2021, 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), fil-31 ta' Marzu 2021. 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 2021, 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-2021 'il quddiem 
b'mod miftiehem u koordinat.

(L-emenda li tibdel l-2019 għall-2021 
tapplika fit-test kollu).

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 
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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.

Membri xorta jistgħu japplikaw bidla 
staġonali fil-ħin jew ħinijiet standard 
tagħhom fl-2021, dejjem jekk jagħmlu dan 
fis-1:00 a.m., Ħin Universali Koordinat, 
fis-27 ta' Ottubru 2021. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw din id-deċiżjoni 
skont l-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-
1 ta' April 2021, 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.

Or. en

Emenda 6

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 mill-1 ta' April 2021.

Or. en
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Emenda 7

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 
mill-1 ta' April 2021.

Or. en
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