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Suġġett: Petizzjoni 0859/2013, imressqa minn Martin Mittmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-estensjoni tal-ħin tas-sajf sabiex jiġi uniformi mal-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf fl-Istati Uniti u l-Kanada 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob li l-Parlament Ewropew jippromwovi emenda għad-
Direttiva 2000/84/KE dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf sabiex l-arranġamenti Ewropej 
għall-ħin tas-sajf ikunu konformi ma’ dawk fl-Amerika ta’ Fuq. Il-ħin tas-sajf Ewropew jibda 
mill-aħħar Ħadd f’Marzu sal-aħħar Ħadd f’Ottubru. Fl-Amerika ta’ Fuq, jibda mit-tieni Ħadd 
f’Marzu sal-ewwel Ħadd f’Novembru. Skont il-petizzjonant, matul il-perjodu meta ż-żewġ 
settijiet ta’ arranġamenti ma jikkoinċidux, ikun hemm numru ta’ problemi ekonomiċi. Huwa 
jelenka l-koordinazzjoni tal-iskedi tat-titjiriet Transatlantiċi u n-negozju fuq il-borża, li jistgħu 
jsofru telf minħabba li dejta ekonomika potenzjalment sensittiva għall-prezz tiġi ppubblikata 
fʼħin differenti għal ftit ġimgħat. Fil-qosor, huwa jindika li l-koordinazzjoni tat-traffiku 
ekonomiku titħarbat għal ftit ġimgħat kull sena. Huwa jargumenta li l-benefiċċji tal-
armonizzazzjoni tal-arranġamenti għall-ħin tas-sajf jinkludu li l-attivitajiet ikunu jistgħu 
jseħħu fid-dawl tax-xemx aktar kmieni fis-sena (anke fʼMarzu), li ma jkun hemm l-ebda 
problemi fl-aġġustament tal-iskedi tat-titjiriet u li jiġu evitati problemi fir-rigward tad-dejta 
ekonomika. Il-petizzjonant jargumenta li l-emenda għandha tiddaħħal fis-seħħ fl-2015 sabiex 
il-partijiet kollha jkollhom ċans jippreparaw għall-bidla, pereżempju billi jaġġustaw is-
softwer u l-pjanijiet tagħhom fit-tul.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 taʼ Jannar 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli taʼ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 taʼ Frar 2014

Hemm tabilħaqq differenza bejn il-ħin tas-sajf Ewropew u dak tal-Amerika taʼ Fuq. 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 arranġamenti 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. 

L-Istati Uniti tal-Amerika u l -Kanada għażlu modi oħra u dati differenti għall-introduzzjoni u 
t-tmiem tal-ħin tas-sajf. Minkejja dawn id-differenzi, u l-aktar importanti - din hija deċiżjoni 
stabbli li l-persuni kkonċernati kollha (pereżempju dawk inkarigati mill-iskedar tal-vjaġġi 
Transatlantiċi jew dawk involuti fʼnegozju Transatlantiku) huma konxji sew tagħha.

Sakemm dawn l-arranġamenti tal-ħin tas-sajf attwali, anke jekk mhux armonizzati fuq iż-
żewġ naħat tal-Atlantiku, mhumiex mibdula fʼdaqqa waħda u jibqgħu prevedibbli u 
kkomunikati bʼmod ċar bħalma huma issa, il-Kummissjoni ma tara l-ebda problema. Min 
jippjana jistaʼ faċilment jikkunsidrahom, negozjanti huma konxji sew minn din is-sitwazzjoni, 
eċċ. Minħabba l-fatt li l-arranġamenti tal-ħin tas-sajf tal-UE issa ilhom fis-seħħ għal madwar 
7 snin u huma magħrufa maʼ kulħadd, l-armonizzazzjoni tal-ħin tas-sajf kieku jwassal għal 
aktar kumplikazzjoni u riskji potenzjali, għaliex dawk kollha kkonċernati jkollhom jerġgħu 
jadattaw għal ċirkostanzi ġodda.

Fl-2007 il-Kummissjoni ppreżentat rapport dettaljat dwar l-impatt tas-sistema attwali tal-ħin 
tas-sajf skont id-Direttiva 2000/84/KE2. Dan ir-rapport kien ippreparat abbażi ta’ 
informazzjoni, li tinkludi studji, riċevuta minn Stati Membri, kif ukoll informazzjoni oħra 
disponibbli f’dak iż-żmien. Sal-lum, l-ebda informazzjoni rilevanti oħra ma nġabet għall-
attenzjoni tal-Kummissjoni li ġġegħilha tikkunsidra bidla fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni mhix tal-opinjoni li l-armonizzazzjoni 
tal-ħin tas-sajf Ewropew mal-ħin tas-sajf tal-Amerika taʼ Fuq hija meħtieġa.

                                               
1 ĠU L 31, 2.2.2001, p. 21.
2

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


