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Suġġett: Petizzjoni 1477/2012, imressqa minn Lasse Schuldt, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, b’ħames firem, dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf għas-sena 
kollha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf jiġu applikati għas-sena kollha, u 
jargumenta li dan mhux biss ikun aktar ekonomiku peress li ma jibqax meħtieġ li l-ħin 
jinbidel darbtejn fis-sena imma jevita wkoll li jixxekkel il-bijoritmu u jirriżulta f’benefiċċji 
għas-saħħa korrespondenti. Għaldaqstant huwa qed ifittex li l-Parlament Ewropew jieħu 
azzjoni biex ibiddel l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf attwali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-Ħin tas-Sajf Ewropew hu arranġament li permezz tiegħu l-arloġġi jitmexxew siegħa ’l 
quddiem fir-rebbiegħa u jerġgħu jitmexxew lura fil-ħarifa, biex ikun sfruttat bl-aħjar mod id-
dawl ta’ matul il-jum staġjonali. Il-leġiżlatur tal-UE ddeċieda li jarmonizza l-applikazzjoni u 
d-dati ta’ meta jibda u jispiċċa l-ħin tas-sajf fl-UE fid-Direttiva 2000/84/KE tad-
19 ta’ Jannar 2001 dwar aranġamenti għall-ħin tas-sajf1. Arranġamenti bħal dawn għall-UE 
kollha jiffaċilitaw pereżempju l-koordinazzjoni tal-iskedi tal-ħinijiet tal-ferroviji fit-traffiku 
internazzjonali. Is-settur tat-trasport dejjem enfasizza dan l-aspett utli. 

                                               
1 ĠU L 31, 2.2.2001, p. 21.
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L-applikazzjoni tal-ħin tas-sajf matul is-sena kollha fir-realtà ma tkunx aktar sistema 
armonizzata “tal-ħin tas-sajf”. Din tabolixxi l-ħin tas-sajf u timponi fuq l-Istati Membri bidla 
fil-ħin standard tagħhom, jiġifieri jmexxuh b’siegħa ’l quddiem. Id-deċiżjoni dwar il-ħin standard, 
madankollu, taqa’ fil-kompetenza tal-Istati Membri - u mhux f’dik tal-UE. 

L-għan tar-regoli tal-UE għalhekk ma kienx biex jarmonizza s-sistema tal-ħin fl-UE imma biex jindirizza l-
problemi, partikolarment għas-settur tat-trasport, li jirriżultaw minn applikazzjoni mhux koordinata ta’ bidla fl-
arloġġi matul is-sena.

Fl-2007 il-Kummissjoni preżentat rapport dettaljat dwar l-impatt tas-sistema attwali tal-ħin 
tas-sajf skont id-Direttiva 2000/84/KE1. Dan ir-rapport kien preparat abbażi ta’ informazzjoni, 
li tinkludi studji, riċevuta minn Stati Membri, kif ukoll informazzjoni oħra disponibbli f’dak 
iż-żmien. Sal-lum, l-ebda informazzjoni relevanti oħra ma nġabet għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni li ġġegħlha tikkunsidra bidla fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-arranġamenti 
għall-ħin tas-sajf.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni mhix tal-opinjoni li l-introduzzjoni ta’ 
sistema tal-ħin tas-sajf tul is-sena hi miżura xierqa. 

                                               
1 Il-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva (KE) Nru 84/2000 dwar arragnġamenti għall-ħin tas-sajf, 
KUMM (2007) 739.


