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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy valamennyi tagállamban 
összehangolt módon szüntessék meg az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást, és ezzel 
kövessék a Parlament ilyen intézkedésekre irányuló számos, már több éve hangoztatott 
felhívását.

Az uniós jogszabályok által a közel 40 éve előírt, évente kétszeri óraátállítás gyakorlata az 
utóbbi időben a polgárok és a civil társadalom jelentős mértékű ellenzésével találkozik.

Fontos hangsúlyozni, hogy az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás nem csupán a belső piac 
működését érinti, hanem számos közegészségügyi problémát is felvet, nem utolsósorban 
egyes kisebbségi csoportok védelmével kapcsolatosan, amelyeket aránytalan súllyal érint a 
cirkadián ciklus felborulása. Tanulmányok kimutatták továbbá, hogy az óra átállítását követő 
napokban növekszik a balesetek és a szívrohamok száma. 

Bár egyértelmű, hogy uniós szintű fellépésre van szükség az évszakokhoz kapcsolódó 
óraátállítás megszüntetésének összehangolásához, a közvetlenül alkalmazandó rendelet 
formájában megjelenő szabályok, amelyek valamennyi tagállamban vagy a standard idő, vagy 
a nyári időszámítás alkalmazását írnák elő, szükségtelenül túlzók volnának, és nem vennék 
figyelembe az EU különböző részein jelentkező eltérő igényeket és feltételeket. A tagállamok 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy szabadon döntsenek. Az irányelv alkalmazásának 
megkezdése előtt azonban több időt kell hagyni a számukra, hogy felkészüljenek a változásra, 
amelyet egyeztetve és összehangolt módon kell végrehajtani.

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem végzett megfelelő 
hatásvizsgálatot, és nem tartott teljes 12 hetes nyilvános, az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt a 2000/84/EK irányelv aktualizálására vonatkozó javaslat előterjesztése előtt. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
megállapodásban az intézmények elkötelezték magukat amellett, hogy a hatásvizsgálatok és a 
konzultációk az uniós jogalkotás minősége javításának alapvető eszközei.

Az előadó mindazonáltal teljes mértékben egyetért a felelős bizottság előadójával abban, hogy 
ezt az irányelvet minél hamarabb, lehetőleg még a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt el 
kell fogadni a jogbiztonság biztosítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok 
alaposan felkészülhessenek a közelgő változásokra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Bizottság által 2018. 
július 4. és 2018. augusztus 16. között 
folytatott online konzultáció 
eredményeire,

Módosítás 2

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 nagy számban 
beérkezett petíciók és kezdeményezések, 
parlamenti kérdések és egy, 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 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.

Módosítás 3

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 

(3) A harmonizált uniós szabályoknak 
hosszú távú perspektívát és 
kiszámíthatóságot kínálva biztosítaniuk 
kell a belső piac megfelelő működését, és 
el kell kerülniük egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarokat, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
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működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
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.

növekedését, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesését, ami jelentős 
hatással van mind a belső piac megfelelő 
működésére, az üzleti tevékenységre és a 
polgárok életére. A bizonyítékok alapján 
nem egyértelmű, hogy az évi kétszeri 
óraátállításnak nincsenek jelentős 
előnyei, ugyanakkor számos tudományos 
tanulmány, többek között az Európai 
Parlament Kutatószolgálatának a 
2000/84/EK irányelv szerinti nyári 
időszámításra vonatkozó uniós 
rendelkezésekről szóló, 2017. októberi 
tanulmánya az emberi egészséget érintő 
negatív hatások fennállását mutatta ki, 
különösen egyes csoportokra, például a 
gyermekekre és az idősekre nézve, és 
lehetségesnek tartja, hogy ezek a belső 
biológiai ritmusban okozott zavarok révén 
összefüggenek a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel. Gazdasági 
szempontból az évi kétszeri óraátállítás 
többletköltségeket és adminisztratív 
terheket von magával számos ágazatban.

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 időszámításra vonatkozó 
rendelkezésekről szóló, a Bizottság által 
2018 júliusában és augusztusában tartott 
nyilvános konzultációra 4,6 millió válasz 
érkezett – ez az eddigi legtöbb beérkezett 
válasz a Bizottság konzultációinak 
történetében –, amelyek azt mutatták, 
hogy a polgárok az évi kétszeri 
óraátállítás eltörlését támogatják. Emellett 
egyes tagállamok is 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 
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szóban forgó területen megfigyelhető 
különbségek miatt e működésben jelentős 
zavarok következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt módon megszüntetni a nyári 
időszámítás alkalmazását.

Módosítás 5

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 – 
a szubszidiaritás elvének megfelelően – 
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. A belső piac 
működésében többek között a közlekedési, 
a kommunikációs és más érintett 
ágazatokkal kapcsolatban jelentkező 
zavarok minimalizálása, valamint a 
koordináció lehetővé tétele érdekében a 
tagállamoknak 2020. április 1-jéig be kell 
jelenteniük a Bizottságnak a standard 
idejük megváltoztatására irányuló 
szándékukat. A Bizottságnak a szóban 
forgó bejelentés alapján az információ 
megfelelő módon és időben való 
közzététele útján tájékoztatnia kell a többi 
tagállamot, a nagyközönséget és az 
érdekelt feleket. Értékelnie kell továbbá a 
standard időt érintő tervezett 
változásoknak a belső piac működésére 
gyakorolt hatását, és szakértői elemzést 
kell készítenie a témában, figyelembe véve 
a természeti, egészségügyi és szociális 
szempontokat, valamint a tagállamok 
közötti földrajzi különbségeket.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelv összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamoknak 
előzetesen össze kell hangolniuk a 
tervezett standard időre vonatkozó 
határozatukat. A Bizottságnak ezért 
koordinációs mechanizmust kell 
létrehoznia azzal a céllal, hogy az egész 
Unióban harmonizált és összehangolt 
megközelítést biztosítson az időszámításra 
vonatkozó rendelkezések tekintetében. A 
koordinációs mechanizmus az egyes 
tagállamok egy-egy kijelölt képviselőjéből 
és a Bizottság egy képviselőjéből áll.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért meg kell szüntetni a nyári 
időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK 
irányelvben meghatározott rendelkezések 
által lefedett időszak harmonizációját, és 
olyan közös szabályokat kell bevezetni, 
amelyek megakadályozzák, hogy a 
tagállamok a standard idejük évenkénti 
többszöri megváltoztatása útján különböző, 
évszakoktól függő rendelkezéseket 
alkalmazzanak az időszámításra 
vonatkozóan, valamint amely szabályok 
kötelezővé teszik a standard időt érintő 
tervezett változtatások bejelentését. Az 
irányelv célja az, hogy meghatározó 
módon hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, 
következésképpen az irányelvnek az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(6) Ezért meg kell szüntetni a nyári 
időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK 
irányelvben meghatározott rendelkezések 
által lefedett időszak harmonizációját, és 
olyan közös szabályokat kell bevezetni, 
amelyek megakadályozzák, hogy a 
tagállamok különböző, évszakoktól függő 
rendelkezéseket alkalmazzanak az 
időszámításra vonatkozóan. Az irányelv 
célja az, hogy meghatározó módon 
hozzájáruljon a belső piac zavartalan 
működéséhez, következésképpen az 
irányelvnek az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, 
az Európai Unió Bíróságának állandó 
ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek 
megfelelően.
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114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió 
Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata 
szerinti értelmezésnek megfelelően.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az évszakok változásától független 
óraátállítás átállási költségekkel jár, 
különösen a közlekedési és más ágazatok 
informatikai rendszerei esetében. Az 
átmeneti költségek jelentős csökkentése 
érdekében észszerű felkészülési időre van 
szükség ezen irányelv végrehajtásához.

Módosítás 9

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 

(7) A standard idő ezen irányelv 
céljával összhangban álló, egységes és 
összehangolt harmonizációjának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el ezen irányelv alkalmazási 
időpontjának elhalasztására vonatkozóan, 
amennyiben fennáll annak a lehetősége, 
hogy az időszámításra vonatkozó 
rendelkezések súlyosan megzavarják a 
belső piac megfelelő működését. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
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alkalmazni. felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamoknak a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása és az 
érintett ágazatok, polgárok és fogyasztók 
szempontjából kiszámíthatóvá tétele 
érdekében össze kell hangolniuk egymás 
között az általuk választott standard 
időket, amelyeket lehetőség szerint 
maradéktalanul össze kell hangolni a 
tagállamok között, hogy elkerüljék a 
túlságosan eltérő időzónákat az EU-ban.

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 
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 

(8) Az irányelv végrehajtását nyomon 
kell követni. A nyomon követés 
eredményeit a Bizottságnak egy 
kellőképpen megalapozott 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 
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ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott 
időpontban elő lehessen terjeszteni.

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 érintő változtatást. A tagállamok a 
2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2. cikk

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) A Bizottság koordinációs 
mechanizmust hoz létre azzal a céllal, 
hogy az egész Unióban harmonizált és 
összehangolt megközelítést biztosítson az 
időszámításra vonatkozó rendelkezések 
tekintetében. A koordinációs 
mechanizmus az egyes tagállamok egy-
egy képviselőjéből és a Bizottság egy 
képviselőjéből áll.

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

(2) A tagállamok 2020. április 1-jéig 
értesítik a Bizottságot szándékaikról, 
összhangban a 1. cikkben foglaltakkal. A 
jelentős zavarok elkerülése érdekében a 
koordinációs mechanizmus késlekedés 
nélkül megvitatja és értékeli a tervezett 
változásnak a belső piac működésére 
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gyakorolt lehetséges hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben 
említett értékelés alapján a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a tervezett változtatás 
jelentős zavart okoz a belső piac megfelelő 
működésében, erről tájékoztatja az érintett 
tagállamot.
(4) A tagállamok legkésőbb 2020. 
október 31-ig határoznak arról, hogy 
továbbra is kitartanak-e szándékuk 
mellett. Részletesen ki kell fejteniük, hogy 
miként fogják kezelni a változtatásnak a 
belső piac működésére gyakorolt negatív 
hatását.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
(1) A Bizottság a 2. cikkben említett 
koordinációs mechanizmussal szoros 
együttműködésben az egész Unióban 
szorosan nyomon követi az időszámításra 
vonatkozó tervezett intézkedéseket.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 2b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
legfeljebb 12 hónappal elhalassza ezen 
irányelv alkalmazási időpontját, 
amennyiben megállapítja, hogy fennáll 
annak az esélye, hogy az időszámításra 
vonatkozó, a tagállamok által bejelentett, 
tervezett rendelkezések súlyos zavarokat 
okoznak a belső piac működésében.
(3) Amennyiben ezt rendkívüli 
sürgősség indokolja, a 2c. cikkben említett 
eljárás alkalmazandó az e cikknek 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.
(2) A Bizottságnak a 2a. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása [a későbbiekben 
határozzák meg] éves időtartamra szól 
[ezen irányelv hatálybalépése]-i hatállyal.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 2a. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásáról 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6) A 2a. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
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aktusról való értesítését követő [a 
későbbiekben határozzák meg] hónapon 
belül sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve 
ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [a 
későbbiekben határozzák meg] hónappal 
meghosszabbodik.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók mindaddig, amíg az 
Európai Parlament vagy a Tanács a (2) 
bekezdésnek megfelelően nem emel 
ellenük kifogást. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítésben meg kell indokolni a 
sürgősségi eljárás alkalmazását. 
(2) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 2b. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Ebben az esetben a Bizottság az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogásáról 
szóló határozatról való értesítést követően 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 
szóban forgó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust.

Módosítás 17
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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. A végrehajtásról 
szóló jelentésben külön hangsúlyt kell 
fektetni az emberi egészségre gyakorolt 
hatásokra. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság átfogó hatásvizsgálatot 
és költség-haszon elemzést végez az 
évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 
Európai Unióban történő 
megszüntetéséről.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok legkésőbb öt évvel 
ezen irányelv elfogadását követően április 
30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják 
a releváns információkat.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-ig A tagállamok legkésőbb 2020-ig 
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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.

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 21

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-tól hatályát 
veszti.
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