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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F'dawn l-aħħar snin, l-arranġament tal-ħin tas-sajf (STA – Summer time arrangement) kien is-
suġġett ta' kwistjonijiet li ġew diskussi ħafna. Għadd ta' talbiet minn ċittadini, mill-Parlament 
Ewropew, u minn ċerti Stati Membri tal-UE wasslu sabiex il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel 
investigazzjoni dwar il-funzjonament tal-arranġamenti attwali tal-UE tal-ħin tas-sajf u biex 
tivvaluta jekk dawn għandhomx jinbidlu jew le.

L-arranġamenti tal-ħin tas-sajf tal-UE jimplikaw li l-ħin fuq l-arloġġi jitbiddel darbtejn fis-sena 
fl-Istati Membri kollha, sabiex jipprovdi għax-xejriet li jinbidlu tad-dawl tax-xemx matul l-
istaġuni. L-arloġġi jiddawru siegħa 'l quddiem kmieni ħafna filgħodu tal-aħħar Ħadd ta' Marzu, 
u siegħa lura kmieni ħafna filgħodu tal-aħħar Ħadd ta' Ottubru sabiex jirritornaw għall-ħin 
standard.

Il-medda ta' kwistjonijiet marbutin mas-saħħa li huma relatati mal-Ħin tas-Sajf (DST) hija 
wiesgħa, u tinkludi effetti fuq terminu qasir (jiġifieri matul il-jiem ta' wara l-qalba) u effetti fit-
tul, kif ukoll effetti pożittivi u negattivi. Madankollu, l-impatt rilevanti tad-disturbi fir-ritmu 
bijoloġiku minħabba l-bidla fil-ħin fuq is-saħħa tal-bniedem għadu mhux ċar u jeħtieġ aktar 
riċerka fil-fond dwar il-proċess ta' adattament għall-bidla fil-ħin.

Matul il-konsultazzjoni pubblika dwar l-arranġamenti tal-ħin tas-sajf, il-maġġoranza ta' dawk 
kollha li wieġbu (76 %) iddikjaraw li għandhom esperjenza negattiva fil-bidla mill-ħin tax-
xitwa għall-ħin tas-sajf. 43 % ta' dawn it-tweġibiet kienu relatati ma' kwistjonijiet ta' saħħa u 
tħassib dwar is-saħħa, filwaqt li 20 % kienu ġġustifikati minn nuqqas ta' ffrankar ta' enerġija.

Fil-kuntest ta' dawn l-esperjenzi negattivi, il-Kummissjoni ddeċidiet li tikkunsidra l-effetti 
potenzjalment negattivi tal-ħin tas-sajf fuq is-saħħa, li kienu s-suġġett ta' għadd numeruż ta' 
studji u dibattiti. Xi studji jeżaminaw ir-rabta bejn il-bidla għall-ħin tas-sajf u r-riskju ta' attakki 
tal-qalb, ta' ritmu mfixkel tal-ġisem, ta' nuqqas ta' rqad, ta' nuqqas ta' konċentrazzjoni u 
attenzjoni, ta' riskju akbar ta' inċidenti, livell aktar baxx ta' sodisfazzjon fil-ħajja u anki rati ta' 
suwiċidju.

Għalkemm il-lista ta' effetti negattivi potenzjali hija twila, xi studji jistabbilixxu b'mod ċar 
effetti pożittivi fit-tul għall-benesseri ġenerali minn dawl tax-xemx li jdum aktar, attivitajiet fil-
beraħ wara x-xogħol jew l-iskola, u espożizzjoni għad-dawl tax-xemx.

Iżda anki jekk nilqa' pożittivament l-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni, u naċċetta xi effetti 
potenzjali fuq is-saħħa tal-arranġamenti tal-UE tal-ħin tas-sajf, il-parti l-kbira tal-għażla 
rigward it-termini tal-qlib tal-ħin għandha titħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri skont l-
interessi tagħhom.

Huwa għalhekk li beħsiebni niġbed l-attenzjoni għal xi aspetti potenzjali relatati mas-saħħa tal-
proposta, u nistipula xi elementi pożittivi u negattivi li jistgħu jiġu kkunsidrati, iżda fl-istess 
ħin ma rrid nimponi l-ebda deċiżjoni fuq l-Istati Membri. Naturalment, nixtieq nikkunsidra 
attitudni pożittiva lejn il-proposta tal-KE, iżda sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà fil-qafas tal-politika tas-saħħa, għandna nħallu lill-Istati Membri jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom b'mod armonizzat.

Bħala konklużjoni, nixtieq nenfasizza li, anke jekk se jirnexxilna nieħdu deċiżjoni finali ċara, 
speċjalment minħabba l-fatt li din il-leġiżlazzjoni miexja lejn tmiemha, jeħtiġilna nikkunsidraw 
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l-evidenza empirika relatata mal-kwistjonijiet ta' saħħa. Madankollu, kunsiderazzjoni ġenwina 
u sinċiera u l-ġbir tad-data aċċessibbli kollha ta' dak id-dossier partikolari ma jiffaċilitawx il-
kompitu tagħna f'termini tat-teħid ta' deċiżjoni li tkun appoġġjata b'mod ċar minn argumenti 
ppruvati xjentifikament. Jiena nemmen bil-qawwa li għandna nesprimu l-intenzjoni li 
nikkonkludu l-ħidma li fadal li ssir fid-dawl tar-rieda espressa b'mod ċar miċ-ċittadini Ewropej; 
madankollu, irridu nammettu li għandna limitazzjonijiet ovvji – id-data empirika hija skarsa u 
ma hemm l-ebda pożizzjoni komuni fost l-Istati Membri. Għal dawn ir-raġunijiet, jidher xieraq 
li nqisu li n-negozjati li għaddejjin bħalissa għandhom jiġu kemmxejn posposti peress li nistgħu 
naħdmu fuq data aktar konkreta u fuq messaġġ aktar ċar mill-Istati Membri, li jipprovdulna 
stampa tal-aspettattivi tagħhom li għadhom ma ġewx issodisfati u jiggwidawna f'dan is-sens.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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 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-perspettiva fit-tul u l-
prevedibbiltà, 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 transfruntier, jew inqas 
produttività għall-oġġetti u s-servizzi. L-
evidenza mhijiex kompletament 
konklużiva rigward jekk il-benefiċċji tal-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf humiex 
ikbar mill-inkonvenjenzi marbutin mal-
bidla fil-ħin ta' darbtejn fis-sena u r-
riżultati jvarjaw bejn qasam u ieħor.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test fis-seħħ 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 
dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf, kif 
kien evidenti wkoll mill-4,6 miljun 
risposta miċ-ċittadini fil-proċedura ta' 
konsultazzjoni miftuħa tal-Kummissjoni, 
li fiha maġġoranza ċara opponiet il-bidliet 
staġonali attwali. Ir-raġuni ewlenija 
għall-waqfien huwa l-impatt tal-bidliet fil-
ħin fuq is-saħħa tal-bniedem (43 %), 
segwit minn nuqqas ta' ffrankar ta' 
enerġija (20 %). Minkejja li sebgħin fil-
mija tal-parteċipanti fil-konsultazzjoni 
pubblika kienu minn Stat Membru 
wieħed, ċerti Stati Membri diġà esperimew 
il-preferenza tagħhom li tali arranġamenti 
ma jibqgħux japplikaw. Xi parlamenti 
qegħdin ukoll jitolbu lill-gvernijiet 
tagħhom biex jieħdu azzjoni dwar il-
bidliet staġonali fil-ħin fl-UE. Tnedew 
inizjattivi leġiżlattivi nazzjonali biex jiġu 
aboliti bidliet staġonali taż-żmien. 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.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-territorji minbarra t-territorji 
extra-Ewropej tal-Istati Membri huma 
miġbura fi tliet żoni ta' ħin jew ta' ħinijiet 
standard differenti, jiġifieri GMT, 
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GMT+ 1 u GMT+ 2. L-estensjoni kbira 
mit-Tramuntana għan-Nofsinhar tal-
Unjoni Ewropea tfisser li l-effetti tad-dawl 
ta' binhar 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 
jenħtieġ li jikkonsultaw liċ-ċittadini u lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti qabel ma 
jiddeċiedu li jibdlu ż-żoni tal-ħin 
tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-ħin tas-sajf, jew l-iffrankar tad-
dawl ta' binhar, ippermetta biex matul ix-
xhur tas-sajf l-inżul tax-xemx isir aktar 
tard. Fil-fehma ta' ħafna ċittadini tal-UE, 
is-sajf huwa sinonimu mal-fatt li d-dawl 
tax-xemx jibqa' disponibbli sa tard billejl. 
Riverżjoni għall-ħin "standard" twassal 
biex fis-sajf ix-xemx tinżel siegħa aktar 
kmieni, b'perjodu tas-sena ferm iqsar li 
matulu d-dawl ta' binhar ikun disponibbli 
sa tard billejl.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Għadd ta' studji eżamina r-rabta 
bejn il-bidla għall-ħin tas-sajf u r-riskju 
ta' attakki tal-qalb, ritmu mfixkel tal-
ġisem, nuqqas ta' rqad, nuqqas ta' 
konċentrazzjoni u attenzjoni, riskju akbar 
ta' inċidenti, livell aktar baxx ta' 
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sodisfazzjon fil-ħajja u anki rati ta' 
suwiċidju. Madankollu, is-sigħat itwal ta' 
dawl matul il-jum, l-attivitajiet fil-beraħ 
wara x-xogħol jew l-iskola u l-espożizzjoni 
għad-dawl tax-xemx, b'mod ċar 
għandhom xi effetti pożittivi fit-tul fuq il-
benesseri ġenerali.

Emenda6Proposta għal direttiva
Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Il-kronobijoloġija turi li l-
bijoritmu tal-ġisem tal-bniedem huwa 
affettwat minn kwalunkwe bidla fil-ħin, li 
jista' jkollha impatt negattiv fuq is-saħħa. 
Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-persuni 
jieħdu ftit jiem biex jadattaw għall-bidliet 
ġodda, ċerti kronotipi jeħtieġu diversi 
ġimgħat jew saħansitra aktar. Ċerti 
gruppi, bħat-tfal u l-anzjani, huma 
partikolarment vulnerabbli. Il-bidla tar-
rebbiegħa hija partikolarment akuta, 
peress li xi studji jissuġġerixxu, 
pereżempju, li hemm rata ogħla ta' 
puplesiji skemiċi fl-ewwel jumejn wara l-
bidla. Hemm ukoll rabta bejn il-bidliet fiż-
żmien u l-mard kardjovaskulari marbutin 
mad-disturb taċ-ċiklu ċirkadjan permezz 
tal-bidliet fil-ħin.

Emenda7Proposta għal direttiva
Premessa 4e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) Il-bidliet staġonali fil-ħin 
għandhom ukoll impatt negattiv fuq il-
benesseri tal-annimali, li huwa evidenti 
fil-biedja, pereżempju, fejn tbati l-
produzzjoni tal-ħalib tal-baqar.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
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Premessa 4f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4f) Huwa meqjus b'mod wiesa' li l-
bidliet staġonali fil-ħin iwasslu għall-
iffrankar tal-enerġija. Tabilħaqq, din 
kienet ir-raġuni ewlenija għall-
introduzzjoni inizjali tagħhom fis-seklu li 
għadda. Ir-riċerka turi, madankollu, li 
filwaqt li t-tibdil staġonali jista' jkun ta' 
benefiċċju marġinali għat-tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija fl-Unjoni kollha 
kemm hi, dan mhux il-każ f'kull Stat 
Membru. L-enerġija għat-tidwil 
iffrankata bil-bidla għall-ħin tas-sajf tista' 
tingħeleb ukoll minn żieda fil-konsum tal-
enerġija għat-tisħin. Barra minn hekk, 
huwa diffiċli li r-riżultati jiġu interpretati 
peress li huma influwenzati ħafna minn 
fatturi esterni, bħall-meteoroloġija, l-
imġiba tal-utenti tal-enerġija jew it-
tranżizzjoni li għaddejja tal-enerġija.

Emenda9Proposta 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-

(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-
funzjonament tas-suq intern ma jiġix 
għaldaqstant imfixkel, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jaqblu dwar bidla possibbli fil-ħin 
standard f'konsultazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra u, fejn possibbli, jadottaw 
approċċ armonizzat. Sabiex jipprevjenu l-
applikazzjoni tal-arranġament tal-ħin tas-
sajf minn uħud mill-Istati Membri biss, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu lura 
milli jibdlu l-ħin standard tagħhom 
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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 kollha 
meħtieġa. Jenħtieġ li tgħarraf ukoll lill-
pubbliku ġenerali u lill-partijiet 
ikkonċernati billi tippubblika dik l-
informazzjoni.

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 kollha 
meħtieġa. Jenħtieġ li tgħarraf ukoll lill-
pubbliku ġenerali u lill-partijiet 
ikkonċernati billi tippubblika dik l-
informazzjoni mingħajr dewmien wara li 
tirċievi n-notifiki kollha mill-Istati 
Membri.

Emenda10Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jikkoordinaw bejniethom il-ħinijiet 
standard li jagħżlu huma, li jenħtieġ li 
jkunu armonizzati kemm jista' jkun bejn 
l-Istati Membri sabiex ikunu evitati żoni 
tal-ħin differenti wisq fl-Unjoni, biex 
b'hekk jiġi żgurat il-funzjonament xieraq 
tas-suq intern u jkun prevedibbli għaċ-
ċittadini, il-konsumaturi u s-setturi 
kkonċernati. Filwaqt li legalment 
mhuwiex possibbli li l-Istati Membri 
jkunu obbligati jiddeċiedu dwar żona tal-
ħin iddedikata, jenħtieġ li jsiru l-isforzi 
kollha biex jiġu evitati kumplikazzjonijiet 
bla bżonn. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jikkonsultaw bejniethom u mal-
Kummissjoni d-deċiżjonijiet tagħhom 
dwar il-waqfien tal-bidliet staġonali. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li kull Stat Membru 
jaħtar rappreżentant wieħed biex 
jikkonsulta mal-Kummissjoni u mal-Istati 
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Membri l-oħra.

Emenda11Proposta 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) 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, fit-30 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 
ikun se japplika mill-2020 'il quddiem 
b'mod ikkoordinat.

Emenda12Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw bidliet staġonali għall-ħin jew 
ħinijiet standard tagħhom.

1. L-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw bidliet staġonali għall-ħin jew 
ħinijiet standard tagħhom.

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 din id-deċiżjoni 
skont l-Artikolu 2.

Emenda13Proposta għal direttiva
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Artikolu 2 – paragrafi 1 u 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1, 
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.

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1, 
jekk Stat Membru jiddeċiedi li jibdel il-ħin 
jew 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.

1a. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-Istati Membri l-oħra 
kollha qabel ma jieħdu d-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
konsultazzjoni. Kull Stat Membru għandu 
jaħtar rappreżentant wieħed li jkun 
responsabbli biex jikkonsulta ma' Stati 
Membri oħra u mal-Kummissjoni.

Emenda14Proposta 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. 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. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-pubbliku ġenerali 
mingħajr dewmien wara li tirċievi n-
notifiki kollha mill-Istati Membri.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

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

l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru ta' 
seba' snin wara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

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 mit-30 ta' 
April ta' seba' snin wara l-adozzjoni ta' 
din id-Direttiva.

Emenda17Proposta 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 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.

Emenda18Proposta 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 19Proposta għal direttiva
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu 
għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati mit-tali referenza mal-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha 
ssir it-tali referenza.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu 
għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati mit-tali referenza mal-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha 
ssir it-tali referenza.

Emenda20Proposta għal direttiva
Artikolu 5

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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