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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta da Comissão de pôr termo às mudanças de hora 
sazonais de forma harmonizada, em todos os Estados-Membros, respondendo assim aos 
inúmeros apelos do Parlamento à adoção de tais medidas ao longo dos últimos anos.

A prática das mudanças de hora semestrais previstas na legislação da União Europeia durante 
quase 40 anos tem sido muito criticada recentemente por parte dos cidadãos e da sociedade 
civil.

É importante sublinhar que estas mudanças de hora sazonais não só afetam o funcionamento 
do mercado interno, como também suscitam múltiplas preocupações em matéria de saúde 
pública, nomeadamente relacionadas com a proteção de grupos minoritários específicos, que 
são desproporcionadamente afetados pela perturbação do ciclo circadiano. Além disso, alguns 
estudos demonstraram que o número de acidentes e de ataques cardíacos aumenta durante os 
dias que se seguem a uma mudança da hora. 

Embora seja claro que são necessárias medidas a nível da União para harmonizar o fim das 
mudanças de hora sazonais, a introdução de regras num regulamento diretamente aplicável 
que preveja a utilização da hora legal ou da hora de verão em todos os Estados-Membros seria 
desnecessariamente excessiva e não teria em conta as diferentes necessidades e circunstâncias 
de diferentes partes da UE. Por conseguinte, os Estados-Membros devem poder escolher 
livremente. No entanto, devem dispor de mais tempo antes da entrada em vigor da diretiva, a 
fim de preparar a alteração, que deve ser aplicada de forma concertada e coordenada.

O relator lamenta que a Comissão não tenha procedido a uma avaliação de impacto adequada 
nem tenha procedido a uma consulta do público e das partes interessadas com uma duração 
total de 12 semanas antes de apresentar a proposta de atualização da Diretiva 2000/84/CE. 
Cumpre salientar que, no Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», as instituições se 
comprometeram a respeitar o facto de as avaliações de impacto e as consultas constituírem 
instrumentos essenciais para melhorar a qualidade da legislação da União.

No entanto, o relator concorda plenamente com o relator da comissão competente quanto ao 
facto de esta diretiva dever ser adotada o mais rapidamente possível e, de preferência, antes 
do final da atual legislatura, a fim de garantir a segurança jurídica e permitir que os 
Estados-Membros se preparem corretamente para as próximas alterações.

ALTERAÇÕES

Comissão dos Assuntos Jurídicos 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
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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) Com base em inúmeras petições de 
cidadãos, em perguntas parlamentares e 
na audição pública sobre a matéria, o 
Parlamento Europeu, na sua resolução de 
8 de fevereiro de 2018, 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.

Or. en

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 
de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

(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 
de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano, embora 
diversos estudos científicos, 
nomeadamente o estudo do Serviço de 
Estudos do Parlamento Europeu, 
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de outubro de 2017, sobre as disposições 
da UE relativas à hora de verão ao abrigo 
da Diretiva 2000/84/CE, tenha referido a 
existência de efeitos negativos para a 
saúde humana.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 7

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 2021, 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 2021. 
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 2021, 
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 2021 de forma 
concertada e coordenada.

(A alteração referente à mudança de 2019 
para 2021 aplica-se a todo o texto).

Or. en
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Alteração 4

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 2021, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 27 de 
outubro de 2021. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 5

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 2021, 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.

Or. en

Alteração 6

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 

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
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de 2019. de 2021.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 5

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 2021.

Or. en
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