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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
2 preambulumbekezdés
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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 petíciók, 
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.

Or. en

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 
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.

(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 
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, bár számos 
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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.

Or. en

Módosítás 3

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 2021. április 1-jétől 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2021. 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, 2021. 
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 és összehangolt módon 
döntsenek arról, hogy 2021-től milyen 
standard időt fognak alkalmazni.

(A 2019-et 2021-re változtató módosítás a 
teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en
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Módosítás 4

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 
2021-ben, amennyiben ezt 2021. október 
27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-ig 
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 2021. április 1-ig 
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.

Or. en

Módosítás 6

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 2021. április 1-
jétől alkalmazzák.
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Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2000/84/EK irányelv 2021. április 1-
jétől hatályát veszti.

Or. en
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