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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί τέλος 
στις εποχικές αλλαγές της ώρας κατά εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που 
ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου υπέρ τέτοιου είδους μέτρων 
τα τελευταία χρόνια.

Η πρακτική της αλλαγής της ώρας κάθε έξι μήνες που έχει καθοριστεί από τη νομοθεσία της 
Ένωσης επί περίπου 40 χρόνια, συνάντησε πρόσφατα μεγάλη αντίθεση από τους πολίτες και 
την κοινωνία των πολιτών.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εν λόγω εποχικές αλλαγές της ώρας επηρεάζουν όχι 
μόνο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά προκαλούν επίσης πολλά προβλήματα στη 
δημόσια υγεία, κυρίως όσον αφορά την προστασία ειδικών μειονοτικών ομάδων που 
πλήττονται δυσανάλογα από τη διαταραχή του βιολογικού ρυθμού. Από μελέτες έχει επίσης 
προκύψει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων και των καρδιακών παθήσεων αυξάνεται κατά τις 
ημέρες που έπονται της αλλαγής της ώρας. 

Ενώ είναι σαφές ότι απαιτείται λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης με στόχο να τερματιστούν 
οι αλλαγές της ώρας με εναρμονισμένο τρόπο, η θέσπιση διατάξεων με τη μορφή άμεσα 
εφαρμόσιμου κανονισμού, ο οποίος θα επέβαλε τη χρήση είτε χειμερινής είτε θερινής ώρας 
σε όλα τα κράτη μέλη, θα συνιστούσε υπερβολικό μέτρο και δεν θα ελάμβανε υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της ΕΕ. Συνεπώς, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν αυτόνομα. Ωστόσο, θα πρέπει να τους 
δοθεί περισσότερος χρόνος πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας προκειμένου να 
προετοιμαστούν για την αλλαγή αυτή, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με οργανωμένο και 
συντονισμένο τρόπο.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων και δεν έχει διενεργήσει πλήρεις διαβουλεύσεις διάρκειας 
12 εβδομάδων με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού υποβάλει την πρόταση για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί ότι οι 
εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι διαβουλεύσεις αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για τη βελτίωση 
της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης.

Ωστόσο, ο εισηγητής συμφωνεί απόλυτα με τον εισηγητή της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής για το ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν και, 
κατά προτίμηση, πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για τις επερχόμενες αλλαγές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, 
κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή 
ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 
2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να 
διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή 
της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης 
ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση 
εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 
βάση αναφορές πολιτών, ερωτήσεις 
βουλευτών και μια δημόσια ακρόαση επί 
του θέματος, κάλεσε στο ψήφισμά του της 
8ης Φεβρουαρίου 2018, την Επιτροπή να 
προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για 
τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην 
οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι 
αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την 
αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα 
επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η 
διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη 
σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για 
να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, 
μεταξύ άλλων, διαταραχές στον 
προγραμματισμό των μεταφορών και στη 
λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών 
και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του 
διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της 
παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. 
Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το 
κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη 
θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες 
που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή 

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη 
σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για 
να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, 
μεταξύ άλλων, διαταραχές στον 
προγραμματισμό των μεταφορών και στη 
λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών 
και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του 
διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της 
παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. 
Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το 
κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη 
θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες 
που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή 
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της ώρας. της ώρας, παρά το γεγονός ότι από πολλές 
επιστημονικές μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της 
Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2017 για τις 
ρυθμίσεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα 
βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, προκύπτει 
ότι από την αλλαγή της ώρας επέρχονται 
αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, 
οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας 
που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 
2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε 
κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω 
περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να 
καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία 
αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται 
κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να 
αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 
Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., 
συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι 
παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που 
επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με 
συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά 
με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών 
θα εφαρμόζει από το 2019.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, 
οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας 
που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 
2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε 
κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2021 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω 
περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να 
καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία 
αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται 
κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να 
αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 
Οκτωβρίου 2021 στη 1.00 π.μ., 
συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι 
παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που 
επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με 
συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά 
με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών 
θα εφαρμόζει από το 2021.

(Η αλλαγή αυτή, από 2019 σε 2021, ισχύει 
για ολόκληρο το κείμενο).
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται 
ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή 
της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων 
ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το 
πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται 
ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή 
της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων 
ωρών τους το 2021, υπό τον όρο ότι το 
πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2021 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Απριλίου 2021.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ 
από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ 
από την 1η Απριλίου 2021.

Or. en
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