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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja, hogy megszüntesse az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást az Európai Unió 
tagállamaiban. Először 1980-ban rendelkezett uniós jogszabály a nyári időszámításról, azzal a 
céllal, hogy egységesítse a nyári időszámításra vonatkozó meglévő nemzeti gyakorlatokat és 
ütemezéseket. 2001 óta a nyári időszámításra vonatkozó uniós rendelkezéseket a 2000/84/EK 
irányelv határozza meg, amely valamennyi tagállamot kötelezi arra, hogy március utolsó 
vasárnapján átálljon a nyári időszámításra, október utolsó vasárnapján pedig visszaálljon a 
saját standard idejére (azaz a téli időszámításra).

Az évi kétszeri óraátállítás rendszerét egyre többször kérdőjelezték meg a polgárok, az 
Európai Parlament, és egyre több tagállam is.

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 lefolytatott egy nyilvános konzultációt is, amelyre mintegy 
4,6 millió válasz érkezett – a legtöbb válasz, ami valaha érkezett bizottsági konzultációra –, 
melyek 84 %-a támogatta az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, miközben a válaszadók 16 %-a 
úgy nyilatkozott, hogy szeretné megőrizni azt.

A nyári időszámítás kérdése ezenkívül visszatérő téma a Petíciós Bizottság (PETI) 
munkájában, amely az évek során a témával kapcsolatban több mint 100 petíciót kapott. 
Szinte valamennyi petíció benyújtója támogatja az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, 
elsősorban az egészséggel kapcsolatos aggályokra, valamint annak az energiamegtakarításra 
gyakorolt csekély hatására hivatkozva. Néhány petíció benyújtója azt állítja, hogy az 
óraátállítás különösen jelentős negatív hatással van az olyan veszélyeztetett csoportokra, mint 
például a gyermekek és az idősek. A PETI bizottság 2015. júliusi és 2017. novemberi 
bizottsági ülésein vitatott meg a nyári időszámítással kapcsolatos petíciókat.

Amint azt az Európai Parlament Kutatószolgálatának a 2000/84/EK irányelv szerinti nyári 
időszámításra vonatkozó uniós rendelkezésekről szóló, 2017. októberi tanulmánya 
megállapította, figyelembe kell venni az óraátállítások által az emberi egészségre gyakorolt 
negatív hatásokat, hogy az EU-ban véget vessünk a félévenkénti óraátállításoknak. A nyári 
időszámításnak az emberek biológiai órájára gyakorolt hatásáról szóló viták fontosságának 
egyértelmű bizonyítéka, hogy a 2017. évi orvosi-élettani Nobel-díjat Jeffrey C. Hallnak, 
Michael Rosbashnek és Michael W. Youngnak adományozták a cirkadián ritmust szabályozó 
molekuláris mechanizmus felfedezéséért, amellyel megmagyarázták, hogyan működik az 
emberek belső biológiai órája, valamint hogy miként befolyásolja jóllétünket a külső 
környezet és belső biológiai óránk közötti eltérés. Ez azt jelenti, hogy a kronobiológiai 
kutatások azt mutatják, hogy az emberi bioritmusra gyakorolt hatás megterhelőbb lehet, mint 
ahogyan azt korábban gondolták.  Ezenkívül az EUMSZ a jogszabályok közelítéséről szóló 
114. cikkének (8) bekezdése alapján „Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs 
intézkedések tárgyát képezte, valamely tagállam különleges közegészségügyi problémát vet 

1Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043
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fel, erről tájékoztatja a Bizottságot, amely haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasoljon-e 
megfelelő intézkedéseket a Tanácsnak.”

Mindezek alapján a véleménytervezet támogatni kívánja azt az elképzelést, miszerint a 
félévente történő óraátállításokra vonatkozó intézkedéseket összehangolt módon meg kell 
szüntetni az esetleges káros egészségügyi hatások elkerülése érdekében, figyelembe véve, 
hogy az állítólagos energiamegtakarítások elérése nem valósul meg.

A véleménytervezet szerint a félévenkénti óraátállítás megszüntetését olyan módon kell 
végrehajtani, hogy elkerülhető legyen a belső piac abból adódó jelentős megzavarása, amelyet 
a tagállamok közötti eltérések okoznának ezen a területen. Az előadó úgy véli, hogy az eredeti 
bizottsági javaslat, amely lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy egyoldalúan döntsenek a 
standard időre vonatkozó preferenciáikról, olyan helyzetet teremthetne, amelyben a 
tagállamok egymástól eltérő időzónákat választhatnának, ami a belső piacot széttagoltabbá 
tenné. Ez az országok közötti kereskedelmet, közlekedést, kommunikációt és utazást 
bonyolultabbá tenné a belső piacon belül. Ezért a harmonizáció biztosítása érdekében az 
előadó azt javasolja, hogy töröljék el a félévenkénti óraátállítást, ahogyan azt szinte 
valamennyi petíció benyújtója támogatja. 

MÓDOSÍTÁS:

A Petíciós 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) 2018. február 8-i állásfoglalásában, 
a polgároktól a Petíciós Bizottsághoz 
beérkezett számos petíció és kérelem 
alapján 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 és összehangolt 
legyen Unió-szerte.
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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.

Módosítás 3

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 időszámításról élénk 
nyilvános vita folyik, ez kitűnik a polgárok 
reagálásából is a félévenkénti óraátállítás 
megszüntetését kérő petíciók révén, 
valamint a nyári időszámításról szóló 
uniós nyilvános konzultációból, amelyre 
több válasz érkezett, mint a Bizottság által 
szervezett korábbi konzultációk közül 
bármelyikre. Egyes tagállamok kifejezésre 
juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E 
fejlemények fényében továbbra is 
védelmezni szükséges a belső piac 
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megfelelő működését, és el kell kerülni, 
hogy a tagállamok között a szóban forgó 
területen megfigyelhető különbségek miatt 
e működésben jelentős zavarok 
következzenek be, amelyek hatással 
lehetnek az Uniónak mind a gazdasági, 
mind a politikai integrációjára. Sok 
polgár kiállt amellett, hogy szüntessék 
meg az évszakokhoz kapcsolódó 
óraátállítást, elsősorban egészségügyi 
megfontolások miatt. Az Európai 
Parlementhez beérkezett petíciókban a 
polgárok kiemelik, hogy az óraátállítás 
különösen jelentős negatív hatással van az 
olyan veszélyeztetett csoportokra, mint 
például a gyermekek és az idősek. 
Ezenkívül számos tanulmány kimutatta, 
hogy az évi kétszeri óraátállítás számos 
területen negatív következményekkel jár, 
például egészségügyi problémákat okoz, 
többek között káros hatást gyakorol a 
cirkadián ritmusra; ilyen terület továbbá a 
közúti közlekedés biztonsága, mivel a 
megfigyelések szerint az óraátállítást 
követő napokban nő a balesetek száma; 
valamint adminisztratív terheket és 
többletköltségeket jelent a gazdaság 
számos ágazata számára. Ezért alapvető 
fontosságú egy olyan harmonizált és 
összehangolt megközelítés, amely véget vet 
az évente kétszeri óraátállításnak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Alapvető fontosságú tekintetbe 
venni, hogy az Európai Unió 
nagymértékű észak–déli kiterjedése azt 
eredményezi, hogy az Európai Unióban 
eltérő az időszámítás hatása a nappali 
fény szempontjából. Figyelembe kell 
vennünk az időszámítás földrajzi 
szempontjait, megtartva a jelenlegi 
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időzónákat.

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.

törölve
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Módosítás 6

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 
114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió 
Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata 
szerinti értelmezésnek megfelelően.

(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. A belső 
piac zavartalan működése érdekében 
elengedhetetlen, hogy a jelenlegi időzónák 
megtartása mellett valamennyi tagállam 
ugyanazt az időszámítást alkalmazza, 
annak elkerülése érdekében, hogy a belső 
piacon belül eltérő időszámításokat 
alkalmazzanak. 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.

Módosítás 7

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 

(7) Ennek az irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő tizennyolcadik hónapban kell 
hatályba lépnie és azt akkortól kell 
alkalmazni, hogy elegendő időt biztosítson 
a társadalom és a gazdasági szereplők 
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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.

számára ahhoz, hogy alkalmazkodni 
tudjanak az új helyzethez. A belső piac 
zavartalan működése érdekében 
elengedhetetlen, hogy elkerüljük, hogy a 
belső piacon belül eltérő időszámításokat 
alkalmazzanak. A tagállamoknak ezért a 
standard időkre vonatkozóan meg kell 
állapodniuk egy harmonizált 
időszámításban az Európai Unión belül.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nem alkalmaznak az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő 
változtatásokat.  

(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.  

(1) [xx]-tól a tagállamok nem alkalmaznak 
félévenkénti óraátállítást.

(2) törölve  

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme (1) Az 1. cikkel összhangban a tagállamok 
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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.  

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

harmonizált és összehangolt megközelítést 
alkalmaznak az Unióban a standard 
időkre vonatkozó időszámítást illetően. 

(2) törölve  

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.  

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-
jétől alkalmazzák.  

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
alkalmazásának kezdőnapja]-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.  

Ezeket a rendelkezéseket az ezen irányelv 
1. cikkével összhangban alkalmazzák.  

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 
megszüntetéséről szóló irányelv 
hatálybalépésével a 2000/84/EK irányelv 
hatályát veszti.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
tizennyolcadik hónapban lép hatályba és 
azt akkortól kezdve kell alkalmazni.
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