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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 L-għan tal-ħin tas-sajf huwa li jisfrutta d-dawl tax-xemx naturali. Billi l-arloġġ jinġieb siegħa 
'l quddiem hekk kif il-ġranet jitwalu fir-rebbiegħa, inżul ix-xemx isir siegħa aktar tard, sa ma 
l-ħin jerġa' jinqaleb fil-ħarifa. Din il-prattika titħaddem f'aktar minn 60 pajjiż madwar id-
dinja. Fl-UE, l-Istati Membri għandhom tradizzjoni twila ħafna tal-ħin tas-sajf (Daylight 
Saving Time, DST), u ħafna żviluppaw l-iskemi proprji tagħhom tal-ħin tas-sajf. It-tentattivi 
ta' armonizzazzjoni fl-UE bdew fis-sebgħinijiet biex jiffaċilitaw l-operat effikaċi tas-suq 
intern. 

Illum, id-Direttiva 2000/84/KE, li t-tneħħija tagħha hija prevista, tirregola l-applikazzjoni 
uniformi tal-ħin tas-sajf madwar l-UE kollha. Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi terzi Ewropej allinjaw 
l-iskemi tagħhom tal-ħin tas-sajf ma' dik tal-UE. 

Saret ħafna riċerka akkademika dwar l-analiżi tal-benefiċċji u l-inkonvenjenzi tal-ħin tas-sajf. 
Jidher li l-ħin tas-sajf huwa ta' benefiċċju għas-suq intern (b'mod partikolari għas-settur tat-
trasport) u għal attivitajiet ta' divertiment fil-beraħ, u jiġġenera wkoll ekonomiji marġinali fil-
konsum tal-enerġija. Għad mhuwiex ċar x'inhu l-impatt fuq setturi ekonomiċi oħra.

Ikollna nammettu li l-bażi ta' evidenza xjentifika disponibbli u l-istat ta' għarfien rigward il-
possibbiltà ta' implikazzjonijiet pożittivi jew negattivi tal-ħin tas-sajf għadhom limitati ħafna 
u pjuttost frammentarji. 

Ir-riċerka dwar is-saħħa, madankollu, torbot il-ħin tas-sajf ma' tħarbit tal-bijoritmu tal-
bniedem ("ir-ritmu ċirkadjan"). Ċerti sejbiet xjentifiċi jissuġġerixxu li l-effett fuq il-bijoritmu 
tal-bniedem jista' jkun aktar gravi milli konna naħsbu. Ftit hemm fatti xjentifiċi disponibbli.

Is-sistema tal-bidla fil-ħin darbtejn fis-sena qiegħda dejjem aktar tiġi kkontestata miċ-ċittadini 
u mill-Parlament Ewropew. Madankollu, l-ebda gvern tal-UE ma talab bidla fid-
dispożizzjonijiet tal-ħin tas-sajf tal-preżent. Pajjiżi terzi bħar-Russja, jew aktar reċentement it-
Turkija, neħħew il-ħin tas-sajf, b'perjodi ta' tranżizzjoni ta' ħames snin u aktar.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Frar 20181, il-Parlament Ewropew talab li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-arranġamenti għall-ħin tas-sajf skont id-Direttiva 2000/84/KE, u jekk 
dan ikun f'loku, toħroġ bi proposta għal rieżami. 

Il-Kummissjoni għamlet mhux valutazzjoni tal-impatt, iżda konsultazzjoni pubblika, li 
ġġenerat madwar 4,6 miljun tweġiba. li huwa l-akbar għadd ta' tweġibiet li qatt ġie riċevut 
f'konsultazzjoni tal-Kummissjoni, li minnhom 84 % kienu favur li l-bidla tal-ħin darbtejn fis-
sena tinqata', filwaqt li 16 % xtaqu li tinżamm.

Fuq dan l-isfond, din l-opinjoni tfittex li tappoġġja l-idea li l-arranġamenti għal bidla tal-ħin 
darbtejn fis-sena għandhom jintemmu taħt ċerti kundizzjonijiet.

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Frar 2018 dwar l-arranġamenti għall-bidla fil-ħin 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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L-isfida ewlenija tat-tneħħija tal-bidla fil-ħin darbtejn fis-sena hija li jiġi evitat kwalunkwe 
tfixkil kbir fis-suq intern ikkawżat mid-diverġenzi bejn l-Istati Membri f'dan il-qasam, u n-
nuqqas ta' kompetenzi għal koordinazzjoni ta' ħinijiet standard fil-livell Ewropew.

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa konxju mill-fatt li l-UE tista' ttemm il-bidla staġonali fil-ħin 
ta' darbtejn fis-sena, iżda ma għandha l-ebda kompetenza biex timponi ħin standard madwar l-
UE kollha.

Lil hinn mill-kunsiderazzjonijiet dwar l-effetti, ir-revoka tad-Direttiva dwar il-Ħin tas-Sajf ma 
tneħħix awtomatikament il-ħin tas-sajf madwar l-UE. Kulma tagħmel ikun li ttemm l-
armonizzazzjoni madwar l-UE kollha, u treġġa' l-kwistjoni tal-ħin tas-sajf fil-kompetenza tal-
Istati Membri. L-Istati Membri jkunu ħielsa li jiddeċiedu dwar ir-reġimi tal-ħin individwali 
tagħhom: jistgħu jagħżlu li jżommu l-ħin tas-sajf (bl-iskeda kurrenti tal-ħin tas-sajf jew 
b'waħda modifikata), jew li jneħħuh. It-tneħħija tal-ħin tas-sajf l-ewwel nett tirriżulta f'ħin 
standard matul is-sena kollha ("il-ħin tax-xitwa"), li minnu nnifsu jfisser filgħaxijiet anqas 
imdawla fir-rebbiegħa u fis-sajf.

Biex jiksbu ħin tas-sajf matul is-sena kollha, teknikament l-Istati Membri jkollhom bżonn 
jibdlu ż-żona tal-ħin tagħhom. Madankollu, aktarx li arranġamenti nazzjonali mhux koordinati 
jkollhom riperkussjonijiet negattivi fuq is-suq intern.

Fi kwalunkwe każ, irid jiġi evitat li l-preferenza differenti tal-Istati Membri li jżommu jew il-
ħin tax-xitwa jew dak tas-sajf bħala l-ħin standard tagħhom twassal għal taħlita sħiħa ta' żoni 
tal-ħin, peress li dan ikabbar id-diverġenza fis-suq intern.
Sitwazzjoni ta' dak it-tip tikkomplika aktar il-kummerċ transfruntier, it-trasport, il-
komunikazzjoni u l-ivvjaġġar fis-suq intern u ma' pajjiżi terzi, u jkollha impatt kbir fuq is-
sistema ta' slots li l-industrija tal-avjazzjoni tuża biex tikkoordina t-titjiriet fl-ajruporti l-aktar 
traffikużi madwar id-dinja. Il-bidla fil-ħin tista' tintuża biex linji tal-ajru ta' pajjiżi terzi li qed 
jikkompetu ma' dawk Ewropej jaqilgħu lil dawn tal-aħħar mis-suq biex jiksbu sehem akbar 
fis-suq barra mill-UE.

Fl-ispazju tal-fattibbiltà legali, ir-rapporteur għal opinjoni għalhekk jipproponi li jorbot id-
dħul fis-seħħ ma' qbil kunsenswali, minn qabel, bejn l-Istati Membri kollha tal-UE dwar 
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni għal ħin standard ġdid. L-aħjar ikun li t-tliet żoni tal-ħin 
jinżammu bla mittiefsa. Ir-rapporteur għal opinjoni jqis li l-proċedura ta' kodeċiżjoni għal din 
il-biċċa leġiżlazzjoni hija l-istrument biex jintlaħaq dak il-qbil fost l-Istati Membri. L-Istat 
Membru responsabbli mill-Presidenza tal-Kunsill għandu jikkoordina dan il-proċess.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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) Fuq l-isfond ta' diversi 
petizzjonijiet miċ-ċittadini, mistoqsijiet 
parlamentari u smigħ pubbliku dwar is-
suġġett, il-Parlament Ewropew, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Frar 2018, 
talab li l-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni eżawrjenti tal-arranġamenti 
għall-ħin tas-sajf skont id-Direttiva 
2000/84/KE, u jekk meħtieġ, toħroġ bi 
proposta għar-reviżjoni tagħha. Dik ir-
riżoluzzjoni enfasizzat ukoll l-importanza 
li jinżamm approċċ armonizzat għall-
arranġamenti tal-ħin fl-Unjoni kollha, kif 
ukoll reġim tal-ħin unifikat tal-UE.

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, il-ħolqien ta' prevedibbiltà u 
ċertezza fit-tul, kif ukoll sabiex jiġu evitati, 
fost l-oħrajn, it-tfixkil għall-iskedar tal-
operati tat-trasport, għas-settur tal-
enerġija u għall-funzjonament tas-sistemi 
ta' informazzjoni u komunikazzjoni, 
kostijiet ogħla għall-kummerċ 
transfruntiera, jew inqas produttività għall-
oġġetti u s-servizzi. It-tranżizzjoni lejn 
sistema ġdida tal-ħin jenħtieġ li tiġi 
ffaċilitata permezz ta' ttestjar bl-ICT għal 
implimentazzjoni effikaċi, bla spejjeż 
addizzjonali għan-negozji u għaċ-
ċittadini. Barra minn hekk, filwaqt li l-
evidenza xjentifika għadha mhijiex 
konklużiva għalkollox, studji xjentifiċi 
riċenti irrilevaw l-effetti negattivi 
possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem 
marbutin mal-bidla fil-ħin ta' darbtejn fis-
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sena. Skont l-istudji reċenti dwar is-saħħa 
tal-bniedem, ġie rrimarkat ukoll li l-bidla 
ta' darbtejn fis-sena għandha diversi 
effetti negattivi u mhijiex faċli daqs kemm 
kien jinħaseb.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-dibattitu pubbliku dwar l-
arranġamenti tal-ħin mhuwiex ġdid, u 
wara li ddaħħal il-ħin tas-sajf kien hemm 
bosta inizjattivi maħsuba biex jaqtgħu din 
il-prattika. Xi Stati Membri għalmu 
konsultazjzonijiet nazzjonali u l-parti l-
kbira tan-negozji u tal-partijiet interessati 
kienet favur li l-prattika tieqaf. Il-
konsultazzjoni mibdija mill-Kummisjsoni 
Ewropea wasslet għall-istess konklużjoni.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-bidla fil-ħin kellha l-avversarji tagħha fil-bidu, imma l-proposta preżenti 
ġiet wara sensiela ta' studji u konsultazzjonijiet li jdaħħlu argumenti fid-dibattitu ideoloġiku. 
Għal dak il-għan, huwa f'loku li jissemmew id-dibattiti preċedenti u l-proċess li wassal għall-
proposta preżenti.

Emenda 4
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 

(4) Għaddej dibattitu pubbliku mqanqal 
dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf, kif 
juru l-4,6 miljun tweġiba miċ-ċittadini fil-
konsultazjzoni pubblika li għamlet il-
Kummisjsoni, fejn kien hemm 
maġġoranza kontra s-sistema tal-lum 
b'bidla staġonali fil-ħin. Dan għadu ma 
ġiex akkumpanjat minn valutazzjoni tal-
impatt sostanzjata xjentifikament u li 
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diverġenzi bejn l-Istati Membri f'dan il-
qasam. Għaldaqstant, jixraq li l-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf jinqatgħu 
b'mod koordinat.

mhijiex limitata għall-analiżi ta' materjal 
eżistenti dwar il-kwistjoni. Ċerti Stati 
Membri wkoll 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 kif ukoll l-attivitajiet 
transfruniteri taċ-ċittadini, u li jiġi evitat 
kull tfikxil sinifikanti li jista' jinqala' 
minħabba diverġenzi bejn l-Istati Membri 
f'dan il-qasam. Għaldaqstant, fil-kuntest 
tal-proċeduri ta' kodeċiżjoni dwar dan ir-
regolament, huwa essenzjali li l-
arranġamenti għall-ħin tas-sajf jintemmu 
biss jekk l-Istati Membri qabel ikunu 
waslu għal qbil dwar mekkaniżmu ta' 
kooordinazzjoni. Il-Presidenza tal-Kunsill 
rispettiva jkollha rwol ewlieni fl-
istabbiliment ta' dan il-mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni. Dan il-mekkaniżmu 
jenħtieġ li jieħu kont tat-tliet żoni tal-ħin 
eżistenti tal-UE fid-determinazzjoni tal-
ħin standard. Meta Stat Membru jagħmel 
tali bidla, u mingħajr preġudizzju għad-
dritt tiegħu li jiddeċiedi dwar il-ħin 
standard tiegħu, jenħtieġ li jagħmel 
kulma jista' biex jiżgura li d-differenza 
fil-ħin bejnu u l-Istati Membri ġirien ma 
tkunx aktar minn siegħa. Valutazzjoni tal-
impatt tista' ssir mill-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-impatt tal-bidla ppjanata 
fil-ħin standard u l-impatt tagħha fuq l-
Istati Membri ġirien u fuq is-suq intern.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Biex jiġu evitati konsegwenzi 
negattivi għall-funzjonament tas-suq 
intern, kif ukoll diffikultajiet għaċ-
ċittadini Ewropej f'attivitajiet 
transfruntieri, huwa essenzjali li tkun 
żgurata kontinwazzjoni tal-loġika 
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ġeografika fit-tqassim taż-żoni tal-ħin fl-
Unjoni. Għaldaqstant, qabel ma jitwaqqfu 
l-arranġamenti tal-ħin tas-sajf jenħtieġ li 
jsir proċess koordinat konkluż bejn l-Istati 
Membri. Il-proċess, wat li jirrispetta d-drtt 
sovran ta' kull Stat Membru li jiddeċiedi 
dwar il-ħin standard tiegħu u fil-qies tal-
ħtiġijiet differenti tal-popolazzjonijiet fl-
Istati Membri, li bħalissa jinfirxu fuq tliet 
żoni tal-ħin, se jgħin lill-Istati Membri, 
b'mod partikolari lill-pajjiżi ġirien, jilħqu 
b'kunsens pożizzjoni komuni dwar il-ħin 
standard li kull Stat Membru jagħżel li 
japplika fil-ġejjieni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Evidenza xjentifika reċenti 
tissuġġerixxi li hemm rabta bejn il-bidla 
tal-ħin darbtejn fis-sena u problemi tas-
saħħa, bħal mard kardjovaskulari, 
marbut mal-kronobijoloġija permezz ta' 
tħarbit kronoloġiku intern.

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 

(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, u biex jiġi żgurat approċċ 
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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 kollha 
meħtieġa. Jenħtieġ li tgħarraf ukoll lill-
pubbliku ġenerali u lill-partijiet 
ikkonċernati billi tippubblika dik l-
informazzjoni.

koordinat, 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, li huma preżenti fl-Ewropa. 
Barra minn hekk, sabiex jiġi minimizzat it-
tfixkil, fost l-oħrajn għas-suq intern, 
għan-networks tal-enerġija tal-UE, għat-
trasport, u b'mod partikolari għall-
avjazzjoni, bis-sistema stabbilita tagħha 
ta' slots għat-tluq u l-inżul fl-ajruporti, 
għall-komunikazzjonijiet jew għal setturi 
oħra kkonċernati, jenħtieġ li jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kollha fil-waqt 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 biex 
jilqgħu għall-impatt ikkawżat mid-
differenzi taż-żona tal-ħin bejn pajjiżi 
ġirien. 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) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
d-deċiżjoni tagħhom mingħajr ma 
jipperikolaw il-kompetittività tal-industriji 
tat-trasport Ewropej, li huma 
partikolarment sensittivi għal bidliet fil-
ħin, bħal-linji tal-ajru u l-ajruporti 
Ewropej, fil-konfront ta' kumpaniji ta' 
pajjiżi terzi.

Emenda 9
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Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Deċiżjoni dwar liema ħin standard 
jiġi applikat f'kull Stat Membru tirrikjedi 
li, minn qabel, ikunu saru 
konsultazjzonijiet u studji li jieħdu kont 
tal-preferenzi taċ-ċittadini, tal-
varjazzjonijiet ġeografiċi, tad-differenzi 
reġjonali, tal-arranġamenti standard tax-
xogħol u ta' fatturi oħra relevanti għall-
Istat Membru partikolari. Għaldaqstant, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom 
biżżejjed żmien bex janalizzaw l-impatt 
tal-proposta u jagħżlu s-soluzzjoni li l-
aktar taqdi l-popolazzjonijiet tagħhom, 
filwaqt li jqisu l-funzjonament tajjeb tas-
suq intern.

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) Jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika 
mill-1 ta' April 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, 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. Prerekwiżit 
għall-implimentazzjoni ta' dawn id-
dispożizzjonijiet huwa 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 u 
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bi qbil reċiproku, filwaqt li l-Istati Membri 
jiġu mħeġġa jibqgħu fiż-żona tal-ħin 
rispettiva tagħhom. Jista' jitwaqqaf 
netwerk ta' punti ta' kuntatt nazzjonali 
dwar arranġament tal-ħin. Huwa 
importanti li jiġu evitati 
kumplikazzjonijiet possibbli li jistgħu 
jinqalgħu meta l-Istati Membri jkunu qed 
jimplimentaw din id-Direttiva. Huwa 
għalhekk meħtieġ li jingħatalhom 
biżżejjed żmien u li jiġi żgurat approċċ 
armonizzat u kkoordinat sewwa.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jenħtieġ li l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva tkun immonitorjata. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tressaq rapport 
bir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport jenħtieġ li jissejjes fuq l-
informazzjoni mqiegħda għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni mill-Istati 
Membri fi żmien suffiċjenti biex ir-rapport 
ikun jista' jitressaq fil-mument speċifikat.

(8) Jenħtieġ li l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva tkun immonitorjata u tkun 
koperta mill-mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni miftiehem minn qabel bejn 
l-Istati Membri bħala parti minn din il-
proċedura ta' kodeċiżjoni. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tressaq rapport bir-riżultati 
ta' dan il-monitoraġġ lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport jenħtieġ 
li jissejjes fuq l-informazzjoni mqiegħda 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni mill-
Istati Membri fi żmien suffiċjenti biex ir-
rapport ikun jista' jitressaq fil-mument 
speċifikat.

Emenda 12
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 

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 
Membri xorta jistgħu japplikaw bidla 
staġonali fil-ħin jew ħinijiet standard 
tagħhom fl-2020, dment li jagħmlu dan fis-
1:00 a.m., Ħin Universali Koordinat, fil-
25 ta' Ottubru 2020. L-Istati Membri 
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għandhom jinnotifikaw din id-deċiżjoni 
skont l-Artikolu 2.

għandhom jinnotifikaw din id-deċiżjoni 
skont l-Artikolu 2.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

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 il-ħinijiet standard tiegħu fi 
kwalunkwe territorju taħt il-ġuriżdizzjoni 
tiegħu, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni 
tal-anqas 12-il xahar qabel ma l-bidla 
tidħol fis-seħħ. Fejn Stat Membru jkun 
bagħat tali notifika u ma jkunx irtiraha tal-
anqas 12-il xahar qabel id-data tal-bidla 
prevista, l-Istat Membru għandu japplika 
din il-bidla.

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

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Sabiex ikun hemm approċċ 
koordinat fl-implimentazzjoni tal-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, il-
Kunsill għandu jistabbilixxi mekkaniżmu 
ta' koordinazzjoni.
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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 mill-31 ta' Diċembru 2025.

Emenda 17
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 2025.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 
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 aktar tard mill-
31 ta' April 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 mill-1 ta' April 2020.
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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 
mill-1 ta' April 2020.
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