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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua resolução de 8 de fevereiro de 2018, o Parlamento Europeu convidou a Comissão 
Europeia a proceder a uma avaliação do regime da hora de verão e, se necessário, a apresentar 
uma proposta de revisão do mesmo.

Posteriormente, a Comissão Europeia realizou uma consulta pública durante o verão de 2018. 
A consulta revelou um grande apoio por parte dos cidadãos no sentido de abolir a mudança de 
hora bianual. 

A relatora sublinha a vontade do Parlamento de ouvir esta exigência clara dos cidadãos 
europeus. Por conseguinte, a relatora apoia a proposta da Comissão, apresentada em 12 de 
setembro de 2018, para pôr termo às mudanças de hora sazonais.  

A suspensão da mudança sazonal da hora legal tem várias implicações importantes que dizem 
respeito à saúde dos cidadãos, devido aos seus efeitos sobre o biorritmo humano, mas também 
à saúde dos animais.   No que diz respeito à harmonização a nível da UE, as implicações são 
também bastante significativas. Os territórios dos Estados-Membros ocupam três fusos 
horários diferentes (TMG +1, +2 e +3) e qualquer abordagem mal planificada ou não 
coordenada poderia perturbar o funcionamento do mercado único. A escolha de uma hora 
legal para o respetivo território continua a ser, na verdade, uma competência dos Estados-
Membros. Por conseguinte, existe um risco elevado de fragmentação no que respeita aos 
diferentes fusos horários, uma vez que os países vizinhos podem optar por mudar para 
diferentes fusos horários. 

A relatora teve igualmente em conta que a Presidência austríaca não tratou esta questão de 
forma prioritária e que as posições dos ministros dos transportes foram divergentes quando 
esta matéria foi debatida durante as reuniões de outubro e junho de 2018 e de dezembro de 
2017. 

Tendo em conta estas limitações no que respeita à supressão da diretiva relativa à hora de 
verão, a relatora propõe a seguinte abordagem: 

A coordenação é crucial para assegurar o funcionamento do mercado único, uma vez que a 
existência de diferentes fusos horários tem implicações em vários setores económicos e na 
circulação dos cidadãos. Isto é especialmente verdade tendo em conta que a anterior diretiva 
relativa à mudança de hora foi adotada quando ainda existiam apenas 15 Estados-Membros. 
Por estas razões, a relatora considera que a entrada em vigor em 1 de abril de 2019 é 
demasiado prematura, pelo que deve ser adiada para 2020, a fim de permitir que os 
Estados-Membros se preparem para a mudança, mas também para a coordenação. 

Não obstante a competência dos Estados-Membros para definir a sua hora legal, a relatora 
propõe que se volte à hora de inverno como norma. A introdução da hora de verão para todo o 
ano representaria, do ponto de vista técnico, uma mudança de fuso horário. Por conseguinte, a 
adoção por parte de todos os países da hora de inverno facilitaria o processo de abolição 
da mudança de hora e evitaria a fragmentação entre os Estados-Membros. 

De igual modo, outra forma de facilitar o processo seria a coordenação dos Estados-
Membros separados por grupos de países vizinhos e, em particular, em linha com os 
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fusos horários correspondentes (TMG +1, +2 e +3), a fim de manter a situação atual. 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Transportes e 
do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na sua resolução de 8 de fevereiro 
de 2018, o Parlamento Europeu convidou a 
Comissão a proceder a uma avaliação do 
regime da hora de verão previsto na 
Diretiva 2000/84/CE e, se necessário, 
apresentar uma proposta de revisão. A 
resolução confirmou igualmente a 
importância de manter uma abordagem 
harmonizada das disposições da União 
relativas à hora.

(2) Na sua resolução de 8 de fevereiro 
de 2018, o Parlamento Europeu convidou a 
Comissão a proceder a uma avaliação do 
regime da hora de verão previsto na 
Diretiva 2000/84/CE, juntamente com os 
Estados-Membros, e, se necessário, 
apresentar uma proposta de revisão. A 
resolução confirmou igualmente a 
importância de manter uma abordagem 
harmonizada das disposições da União 
relativas à hora.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno e evitar, nomeadamente, 
perturbações na programação das 
operações de transporte e no 
funcionamento dos sistemas de informação 
e comunicação, custos mais elevados para 
o comércio transfronteiras ou menor 
produtividade na prestação de bens e 
serviços. Os elementos factuais não são 
conclusivos quanto ao facto de os 
benefícios das disposições relativas à hora 

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno, criar segurança jurídica e 
estabilidade a longo prazo e evitar, 
nomeadamente, perturbações na 
programação e no desempenho das 
operações de transporte de passageiros e 
de mercadorias e no funcionamento dos 
sistemas de informação e comunicação, 
custos mais elevados para o comércio 
transfronteiras ou menor produtividade na 
prestação de bens e serviços, bem como 
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de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

efeitos na produtividade agrícola. Os 
elementos factuais mostram que os 
benefícios das disposições relativas à hora 
de verão não compensam os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Neste contexto, a situação dos 
produtores pecuários pode servir como 
um exemplo em que a hora de verão foi 
inicialmente considerada incompatível 
com as práticas de trabalho agrícolas, 
nomeadamente tendo em conta que, já em 
regime de hora legal, o dia de trabalho 
neste setor tem início muito cedo. Além 
disso, verificou-se que a transição bianual 
para a hora de verão dificulta a colocação 
dos produtos ou dos animais no mercado. 
Por último, partiu-se do princípio de que 
a produção de leite diminui, uma vez que 
as vacas obedecem ao seu ritmo natural 
de ordenha. No entanto, os modernos 
equipamentos e práticas agrícolas 
revolucionaram a agricultura de tal forma 
que estas preocupações já não se 
afiguram relevantes, ao passo que as 
preocupações relativas ao biorritmo dos 
animais e às condições de trabalho dos 
agricultores ainda prevalecem.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Decore atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão e alguns Estados-Membros já 

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão, graças à participação ativa de 
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manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio. Por 
conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
à hora de verão.

grupos de ação nacionais em muitos 
Estados-Membros, e alguns Estados-
Membros já manifestaram a sua 
preferência por pôr termo a tal regime. 
Durante os debates realizados, 
especialistas de vários domínios, 
incluindo a medicina humana e a 
medicina veterinária, a agricultura, a 
educação e o turismo, avaliaram os efeitos 
adversos das mudanças de hora anuais. 
Tendo em conta esta situação, é necessário 
continuar a preservar o bom funcionamento 
do mercado interno e evitar perturbações 
significativas causadas por divergências 
entre os Estados-Membros neste domínio. 
Por conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
à hora de verão.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Várias iniciativas de cidadania 
salientaram as preocupações dos cidadãos 
quanto à mudança de hora bianual, 
devendo os Estados-Membros dispor de 
tempo e oportunidade para realizarem as 
suas próprias consultas públicas e 
avaliações de impacto, a fim de 
compreender melhor as implicações da 
abolição das mudanças de hora sazonais 
em todas as regiões.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Com vista a garantir uma 
aplicação harmonizada da presente 
diretiva, os Estados-Membros devem 
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consultar-se mutuamente e coordenar 
quaisquer alterações dos fusos horários, a 
fim de evitar fusos horários impraticáveis 
e perturbações onerosas para o mercado 
interno.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios sob 
a sua jurisdição e abrangidos pelo âmbito 
de aplicação territorial dos Tratados, e 
posteriores alterações. No entanto, a fim de 
assegurar que a aplicação das disposições 
relativas à hora de verão por alguns 
Estados-Membros não perturba o 
funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a sua 
jurisdição por razões relacionadas com 
variações sazonais, apresentando essa 
mudança como uma mudança de fuso 
horário. Além disso, a fim de minimizar as 
perturbações, nomeadamente nos setores 
dos transportes, comunicações e outros 
setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, subsequentemente, 
aplicar as alterações notificadas. Com base 
nessa notificação, a Comissão informará 
todos os Estados-Membros, para que 
possam tomar todas as medidas 
necessárias. Do mesmo modo, divulgará 
essa informação ao público e às partes 
interessadas.

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios sob 
a sua jurisdição e abrangidos pelo âmbito 
de aplicação territorial dos Tratados, e 
posteriores alterações. No entanto, a fim de 
assegurar que a aplicação das disposições 
relativas à hora de verão por alguns 
Estados-Membros não perturba o 
funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a sua 
jurisdição por razões relacionadas com 
variações sazonais, apresentando essa 
mudança como uma mudança de fuso 
horário. Além disso, a fim de minimizar as 
perturbações, nomeadamente nos setores 
dos transportes, comunicações, agricultura 
e outros setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, subsequentemente, 
aplicar as alterações notificadas. Com base 
nessa notificação, a Comissão informará 
todos os Estados-Membros, para que 
possam tomar todas as medidas 
necessárias. Do mesmo modo, divulgará 
essa informação ao público e às partes 
interessadas.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2019, de modo a que 
o último período da hora de verão sujeito 
às regras da Diretiva 2000/84/CE terá 
início, em todos os Estados-Membros, à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 31 de março de 2019. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 27 de outubro de 
2019, a fim de que todas as mudanças de 
hora definitivas nos vários Estados-
Membros ocorram em simultâneo. É 
desejável que os Estados-Membros tomem 
as decisões relativamente à hora legal que 
tencionam aplicar a partir de 2019 de 
forma concertada.

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2020, de modo a que 
o último período da hora de verão sujeito 
às regras da Diretiva 2000/84/CE terá 
início, em todos os Estados-Membros, à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 29 de março de 2020. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 31 de outubro de 
2020, a fim de que todas as mudanças de 
hora definitivas nos vários Estados-
Membros ocorram em simultâneo de forma 
coordenada. É desejável que os Estados-
Membros tomem as decisões relativamente 
à hora legal que tencionam aplicar a partir 
de 2020 de forma concertada.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem 
proceder a mudanças sazonais da(s) 
respetiva(s) hora(s) legal(is).

1. Os Estados-Membros não devem 
proceder a mudanças sazonais da(s) 
respetiva(s) hora(s) legal(is). Devem optar 
conjuntamente ou pela hora legal 
permanente ou pela hora de verão 
permanente para toda a UE.

Justificação

O objetivo é evitar a multiplicidade de fusos horários nos países da UE. Uma escolha comum 
a nível da UE seria positiva para o mercado interno e para as vidas quotidianas dos 
cidadãos.
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2019, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 27 de 
outubro de 2019.  Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2020, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 31 de 
outubro de 2020. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2019, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva.  Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2020, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2019.

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2020.

Alteração 13
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2019.

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2020.
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