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RÖVID INDOKOLÁS

A nyári időszámítás célja a természetes fény előnyeinek kiaknázása. Amikor egy órával 
előreállítjuk az órát (mivel tavasszal már hosszabbak a napok), akkor a valóságban is ennyivel 
később megy le a nap, és ez tart őszig, amikor az órát visszaállítjuk. Ezt a gyakorlatot a 
világon több mint 60 országban alkalmazzák. Az EU tagállamaiban az ún. „nyári 
időszámítás” („daylight saving time”) régi hagyományra nyúlik vissza, és sok tagállam saját 
nyári időszámítási rendszert dolgozott ki. Az első uniós harmonizációs kísérletek az 1970-es 
évekre tehetők, és céljuk a belső piac hatékony működésének megkönnyítése volt. 

A jelenleg hatályos jogszabály – ennek eltörlése van most napirenden – a 2000/84/EK 
irányelv, amely a nyári időszámítás egész EU-ra kiterjedő egységes alkalmazását szabályozza. 
Még az Európában fekvő nem uniós országok többsége is összehangolta nyári időszámítását 
az EU rendszerével. 

Sok tudományos kutatásra fordítottak forrásokat annak érdekében, hogy felmérjék a nyári 
időszámítás előnyeit és hátrányait. Az elemzésekből kiderül, hogy a nyári időszámítás 
előnyökkel jár a belső piacra (nevezetesen a közlekedési ágazatra) és a kültéri szabadidős 
tevékenységekre nézve, továbbá marginális megtakarítást eredményez az 
energiafogyasztásban. A nyári időszámítás más gazdasági ágazatokra gyakorolt hatása 
továbbra sem egyértelmű.

Be kell vallani, hogy a nyári időszámítás lehetséges pozitív és negatív hatásai tekintetében 
rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és ismeretek még mindig rendkívül hiányosak és 
töredékesek. 

Egészségügyi kutatások azonban összefüggésbe hozzák a nyári időszámítást az emberi 
bioritmus (az ún. „cirkadián ritmus”) zavarával. Tudományos megállapításokból következik, 
hogy az emberi bioritmusra gyakorolt hatás még erősebb lehet, mint korábban gondolták. 
Tudományos tények azonban csak rendkívül korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.

Az órák évente kétszer történő átállításán alapuló rendszer indokoltságát egyre több polgár 
vonja kétségbe, és az Európai Parlament is megkérdőjelezi. Ugyanakkor mindeddig még 
egyetlen uniós tagállam kormánya sem kérte a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések 
módosítását. Egyes harmadik országok, például Oroszország vagy a közelmúltban 
Törökország ötéves és hosszabb átmeneti időszakok mellett megszüntették nyári 
időszámításukat.

2018. február 8-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy 
végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések 
értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatot. 

Az Európai Bizottság nem végzett hatásértékelést, de lefolytatott egy nyilvános konzultációt, 
amelyre mintegy 4,6 millió választ kapott – a legtöbbet, ami bizottsági konzultációra valaha 

1 Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043
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érkezett –, amelyek 84%-a támogatta az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, csupán a 
válaszadók 16 %-a kívánta megőrizni azt.

Mindezek alapján e vélemény támogatja azt az elképzelést, hogy a félévente történő 
óraátállításokra vonatkozó intézkedések – bizonyos feltételek mellett – megszűnjenek.
A félévenkénti óraátállítás megszüntetésével kapcsolatban a legnagyobb kihívást az jelenti, 
hogy el kell kerülni a belső piac bármely megzavarását, amely egyrészt a tagállamok 
időszámítási rendszerei közötti eltérésekből, másrészt a standard idő európai szintű 
összehangolásával kapcsolatos kellő hozzáértés hiányából fakadhat.

A vélemény előadója tisztában van azzal, hogy az EU ugyan véget vethet a félévenkénti 
óraátállításnak, ahhoz azonban nincsen hatásköre, hogy az egész EU-ra érvényes standard 
időszámítást írjon elő.

A hatásokra vonatkozó megfontolásokon túlmenően tehát figyelembe kell venni azt is, hogy a 
nyári időszámításra vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezése nem szüntetné meg 
automatikusan az egész EU-ban a nyári időszámítást. Mindössze annyi történne, hogy 
megszűnne az uniós szintű harmonizáció, és a nyári időszámítás kérdése visszakerülne a 
tagállamok hatáskörébe. A tagállamok szabadon dönthetnének saját időszámítási rendszereik 
meghatározásáról: választhatnának vagy a nyári időszámítás (jelenlegi vagy módosított rend 
szerinti) megtartása vagy annak megszüntetése között. A nyári időszámítás megszüntetése 
mindenekelőtt azzal a következménnyel járna, hogy egész évben standard időszámítássá a 
jelenlegi „téli időszámítás” válna, ebből pedig egyenesen következik, hogy tavasszal és 
nyáron sötétebbek lesznek az esték.

A nyári időszámítás megtartásának technikai feltétele az időzónák megváltoztatása. Ha 
azonban a nemzeti időszámítások nem képezik egyeztetés tárgyát, akkor a rendelkezések 
minden bizonnyal negatív hatásokat gyakorolnak a belső piacra nézve.

A tagállamok tehát vagy a „téli”, vagy pedig a „nyári” időszámítást tehetik meg standard 
időszámításként, és ha más-más döntéseket hoznak, akkor az mindenféleképpen az időzónák 
kuszaságát okozza, amit el kell kerülni, mivel ez tovább fokozná a belső piacon tapasztalható 
elhajlásokat.
Bonyolultabbá válna a belső piacon belüli és harmadik országokat érintő határokon átnyúló 
kereskedelem, közlekedés, kommunikáció és utazás, súlyos hatásokat gyakorolva a légi 
közlekedési ágazat résidő-rendszerére, amelyet a világ legforgalmasabb repülőterei a légi 
forgalom összehangolására használnak. Az időszámítás megváltozását versenytárs harmadik 
országbeli légitársaságok arra használhatnák ki, hogy az EU-n kívüli piacokon az európai 
légitársaságok kiszorításával fokozzák részesedésüket.

A javaslat jogi megvalósíthatóságát illetően ezért a vélemény előadója azt javasolja, hogy a 
változások hatálybalépését kössék az összes uniós tagállam közötti előzetes, konszenzuson 
alapuló megállapodáshoz, amelynek tárgyát egy új, standard időszámításra vonatkozó 
koordinációs mechanizmus képezi. A legjobb az volna, ha mindhárom jelenlegi időzóna 
érintetlen maradna. A vélemény előadója szerint a szóban forgó jogszabályt együttdöntési 
eljárással kell elfogadni, mert ez biztosítaná a tagállamok közötti megállapodás elérését. E 
folyamat összehangolását a Tanács soros elnökségét betöltő tagállamra kell bízni.
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MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2018. február 8-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a 
nyári időszámításra vonatkozó, a 
2000/84/EK irányelvben foglalt 
rendelkezések értékelését, és amennyiben 
szükséges, terjesszen elő az irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az 
állásfoglalás azt is megerősítette, hogy 
alapvető fontosságú, hogy az időszámítás 
megközelítése továbbra is harmonizált 
legyen Unió-szerte.

(2) A polgároktól beérkezett több 
petíció, parlamenti kérdések és az ügyben 
tartott nyilvános meghallgatás alapján az 
Európai Parlament 2018. február 8-i 
állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, 
hogy végezze el a nyári időszámításra 
vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben 
foglalt rendelkezések alapos értékelését, és 
amennyiben szükséges, terjesszen elő az 
irányelv felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatot. A fent nevezett állásfoglalás 
hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy 
az Unióban mindenütt fennmaradjon az 
időszámításra vonatkozó harmonizált 
megközelítés, és egységes uniós 
időszámítás legyen érvényben.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, és 
elkerülhetők legyenek egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, 
kiszámíthatóság és hosszú távú 
bizonyosság alakuljon ki, és elkerülhetők 
legyenek egyebek mellett a szállítási 
műveletek ütemezését, az energiaágazatot 
vagy az információs és kommunikációs 
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növekedése, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. A 
bizonyítékok alapján nem egyértelmű, 
hogy a nyári időszámításra vonatkozó 
rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az 
évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó 
kellemetlenségeket.

rendszerek működését érintő zavarok, a 
határokon átnyúló kereskedelem 
költségeinek növekedése, illetve az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. Az új 
órarendszerre való átállást az eredményes 
végrehajtás IKT-tesztelésével kell 
előmozdítani, hogy a vállalkozásokra és a 
polgárokra ne háruljanak 
többletköltségek. Jóllehet a tudományos 
bizonyítékok még nem tekinthetők 
maradéktalanul végérvényesnek, a 
legújabb tudományos vizsgálatok 
rámutattak az évi kétszeri óraátállításnak 
az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív hatásaira. Az emberi egészséggel 
kapcsolatos legújabb tanulmányok 
szerint: az évi kétszeri óraátállítás több 
negatív hatást gyakorol az emberi 
egészségre, és ezekhez korántsem olyan 
könnyű alkalmazkodni, mint azt korábban 
feltételezték.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nyári időszámításról szóló 
nyilvános vita nem újkeletű, és a nyári 
időszámítás bevezetése óta több 
kezdeményezés is született e gyakorlat 
megszüntetésére. Egyes tagállamok 
nemzeti konzultációt tartottak, és a 
vállalkozások és az érdekelt felek többsége 
e gyakorlat megszüntetését támogatta. Az 
Európai Bizottság által kezdeményezett 
konzultáció ugyanezt a következtetést 
eredményezte.

Indokolás

Az óraátállításnak már a bevezetésekor is voltak ellenzői, a jelenlegi javaslatot azonban több 
olyan tanulmány és konzultáció is megelőzte, amely komoly érvekkel gazdagította az 
ideológiai vitát. Érdemes megemlíteni a korábbi vitákat és a jelenlegi javaslathoz vezető 
folyamatot.
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Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyári időszámításról élénk 
nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok 
már kifejezésre juttatták, hogy szívesen 
megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását. E fejlemények fényében 
továbbra is védelmezni szükséges a belső 
piac megfelelő működését, és el kell 
kerülni, hogy a tagállamok között a szóban 
forgó területen megfigyelhető különbségek 
miatt e működésben jelentős zavarok 
következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt módon megszüntetni a nyári 
időszámítás alkalmazását.

(4) A nyári időszámítás kérdését élénk 
nyilvános vita övezi, így például a 
Bizottság nyilvános konzultációjára 4,6 
millió polgár adott választ, és a válaszadók 
többsége ellenezte az évszakokhoz 
kapcsolódó jelenlegi óraátállítási 
rendszert. Ezt még nem kísérte 
tudományosan megalapozott 
hatásvizsgálat, amely nem az ügyben már 
meglévő anyagok elemzésére korlátozódik. 
Egyes tagállamok ugyancsak kifejezésre 
juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a 
szóban forgó rendelkezések alkalmazását. 
E fejlemények fényében továbbra is 
védelmezni szükséges a belső piac 
megfelelő működését és a polgárok 
határon átnyúló tevékenységeit, és el kell 
kerülni, hogy a tagállamok között a szóban 
forgó területen megfigyelhető különbségek 
miatt e működésben jelentős zavarok 
következzenek be. Alapvető tehát, hogy a 
nyári időszámításra vonatkozó 
rendelkezések megszűnésére – az 
irányelvre alkalmazandó együttdöntési 
eljárás keretében – csak akkor 
kerülhessen sor, ha a tagállamok előzőleg 
már megállapodtak egy koordinációs 
mechanizmus tekintetében. A Tanács 
soros elnökségének vezető szerepet kell 
játszania e koordinációs mechanizmus 
létrehozásában. E mechanizmusnak az 
egyes tagállamok standard 
időszámításának meghatározásakor 
figyelembe kell vennie az EU-ban meglévő 
három időzónát. Amennyiben egy 
tagállam ilyen változtatást hajt végre – és 
azon jogának sérelme nélkül, hogy saját 
belátása szerint döntsön standard 
időszámításáról – mindent meg fog tennie 
annak biztosítása érdekében, hogy a saját 
és a szomszédos tagállamok közötti 
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időszámítás eltérése ne haladja meg az 
egy órát. Az Európai Bizottság 
hatásvizsgálatot végezhet a tervezett 
standard időszámítás hatásáról, valamint 
a szomszédos tagállamokra és a belső 
piacra gyakorolt következményeiről.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) El kell kerülni a belső piac 
működését érintő kedvezőtlen 
következményeket és az uniós polgárok 
határokon átnyúló tevékenységeinek 
akadályozását, ezért az időzónák 
felosztásának az Unióban következetes 
földrajzi logika szerint kell történnie. A 
nyári időszámítás megszüntetése előtt 
ezért a tagállamoknak egyeztetniük kell 
egymással. Az egyeztetés során tiszteletben 
kell tartani, hogy minden tagállamnak 
szuverén joga van standard idejének 
meghatározásához, és figyelembe kell 
venni a jelenleg három időzónában 
elhelyezkedő tagállamok lakosságainak 
eltérő igényeit, így a tagállamok és 
különösen a szomszédos országok 
konszenzus alapján közös álláspontot 
határozhatnak meg arról a standard 
időről, amelyet a jövőben alkalmazni 
fognak.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A legújabb tudományos 
bizonyítékok arra utalnak, hogy 
összefüggés van az évi kétszeri óraátállítás 
és bizonyos egészségügyi problémák, 
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például szív- és érrendszeri betegségek 
között, amelyek a belső biológiai 
ritmusban okozott zavarok által a 
kronobiológiához kapcsolódnak.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 
Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a 
belső piac működését az, hogy csak néhány 
tagállam alkalmazza a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezéseket, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy az évszakok váltakozásához 
kapcsolódó okokból változtassák meg a 
joghatóságuk alá tartozó bármely területen 
a standard időt, még akkor is, ha az adott 
változás egy másik időzónába való 
átlépésként jelenik meg. Emellett a – 
többek között a közlekedési, a 
kommunikációs és más érintett 
ágazatokban jelentkező – zavarok 
minimalizálása érdekében a 
tagállamoknak megfelelő időben be kell 
jelenteniük a Bizottságnak a standard 
idejük megváltoztatására irányuló 
szándékukat, és azt követően be kell 
vezetniük a bejelentett változtatásokat. A 
Bizottságnak a szóban forgó bejelentés 
alapján tájékoztatnia kell a többi 
tagállamot, hogy azok megtehessék a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak 
emellett az információ közzététele útján 
tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az 
érdekelt feleket is.

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 
Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a 
belső piac működését az, hogy csak néhány 
tagállam alkalmazza a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint a 
koordinált megközelítés biztosítása 
céljából a tagállamoknak tartózkodniuk 
kell attól, hogy az évszakok 
váltakozásához kapcsolódó okokból 
változtassák meg a joghatóságuk alá 
tartozó bármely területen a standard időt, 
még akkor is, ha az adott változás egy 
másik időzónába való átlépésként jelenik 
meg. Emellett a tagállamoknak a többek 
között a belső piacon, az uniós 
energiahálózatokban, a közlekedésben – 
különösen a fel-és leszállások szervezésére 
használt résidő-rendszerrel rendelkező 
repülési ágazatban –, a kommunikációs 
ágazatban és más érintett ágazatokban 
jelentkező zavarok minimalizálása 
érdekében megfelelő időben be kell 
jelenteniük a Bizottságnak és az összes 
többi tagállamnak a standard idejük 
megváltoztatására irányuló szándékukat, és 
azt követően be kell vezetniük a bejelentett 
változtatásokat. A Bizottságnak a szóban 
forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a 
többi tagállamot, hogy azok 
megtehessenek minden szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy 
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elhárítsák a szomszédos országok eltérő 
időszámítási rendszereiből fakadó, 
határokon átnyúló kedvezőtlen hatásokat. 
A Bizottságnak emellett az információ 
közzététele útján tájékoztatnia kell a 
nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak úgy kell 
meghozniuk határozatukat, hogy ne 
veszélyeztessék az európai közlekedési 
ágazat – többek között az időváltozásokra 
különösen érzékeny európai 
légitársaságok és repülőterek – 
versenyképességét harmadik országbeli 
vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azt a döntést, hogy az egyes 
tagállamokban melyik standard időt 
alkalmazzák, konzultációknak és 
tanulmányoknak kell megelőznie, 
amelyek figyelembe veszik a polgárok 
preferenciáit, a földrajzi eltéréseket, a 
regionális különbségeket, a standard 
munkaidőt és más olyan tényezőket, 
amelyek az adott tagállam szempontjából 
fontosak. Ezért a tagállamok számára 
elegendő időt kell biztosítani a javaslat 
hatásának elemzésére és a lakosságaikat 
legjobban szolgáló megoldás 
kiválasztására, figyelembe véve 
ugyanakkor a belső piac megfelelő 
működését is.
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Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvet 2019. április 1-jétől 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2019. március 31-
én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2019. 
október 27-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
Kívánatos, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től 
milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7) Az irányelvet 2020. április 1-jétől 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2020. március 29-
én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2020. 
október 25-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
E rendszer alkalmazásának egyik 
előfeltétele, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve és konszenzusra jutva 
döntsenek arról, hogy 2020-tól milyen 
standard időt fognak alkalmazni, és a 
tagállamokat bátorítani kell arra, hogy a 
jelenlegi időzónájukban maradjanak. 
Létrehozható az időszámítással foglalkozó 
nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata. 
Fontos, hogy ezen irányelv tagállamokban 
való végrehajtása során ne adódjanak 
bonyodalmak. Ezért elegendő időt kell 
hagyni a tagállamok számára ahhoz, hogy 
megközelítéseiket megfelelően 
összehangolják és egyeztessék.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv végrehajtását nyomon 
kell követni. A nyomon követés 
eredményeit a Bizottságnak egy 

(8) Ezen irányelv végrehajtását  
nyomon kell követni, valamint az ezen 
együttdöntési eljárás részeként a 
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jelentésben kell ismertetnie az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek 
a tagállamok által a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott információkon 
kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben 
át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen 
ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott 
időpontban elő lehessen terjeszteni.

tagállamok között kialakított előzetes 
megállapodás szerinti koordinációs 
mechanizmus alá kell rendelni. A nyomon 
követés eredményeit a Bizottságnak egy 
jelentésben kell ismertetnie az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek 
a tagállamok által a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott információkon 
kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben 
át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen 
ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott 
időpontban elő lehessen terjeszteni.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 
27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

(2) Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2020-ben, amennyiben ezt 2020. október 
25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, ezt a változás hatálybalépése 
előtt legalább 6 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen 
bejelentést tett, és nem vonta azt vissza 
legalább 6 hónappal a tervezett változás 
dátuma előtt, akkor a tagállam köteles 
végrehajtani a változtatást.

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, ezt a változás hatálybalépése 
előtt legalább 12 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen 
bejelentést tett, és nem vonta azt vissza 
legalább 12 hónappal a tervezett változás 
dátuma előtt, akkor a tagállam köteles 
végrehajtani a változtatást.
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Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a bejelentéstől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról 
a tagállamokat, és közzéteszi az 
információt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(2) A Bizottság a bejelentéstől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról 
a tagállamokat és a nyilvánosságot, és 
közzéteszi az információt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy e cikk (1) 
és (2) bekezdésének végrehajtása során 
összehangolt megközelítést 
alkalmazzanak, a Tanács koordinációs 
mechanizmust hoz létre.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2024. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról.

(1) A Bizottság legkésőbb 2025. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2024. 
április 30-ig a Bizottság rendelkezésére 

(2) A tagállamok legkésőbb 2025. 
április 30-ig a Bizottság rendelkezésére 
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bocsátják a releváns információkat. bocsátják a releváns információkat.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-
jéig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. április 1-
jéig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-
jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. április 1-
jétől alkalmazzák.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-
jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. április 1-
jével hatályát veszti.
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