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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta visa pôr termo às mudanças de hora sazonais nos Estados-Membros da UE. A 
legislação da UE sobre as disposições relativas à hora de verão foi introduzida pela 
primeira vez em 1980, com o objetivo de harmonizar as práticas e os horários de verão 
nacionais vigentes na altura. Desde 2001, as disposições da UE relativas à hora de verão têm 
sido regidas pela Diretiva 2000/84/CE, que estabelece a obrigação de todos os Estados-
Membros passarem à hora de verão no último domingo de março e voltarem à hora legal 
(hora de inverno) no último domingo de outubro.

O sistema de mudança da hora duas vezes por ano tem sido cada vez mais posto em causa 
pelos cidadãos, pelo Parlamento Europeu, e por um número crescente de Estados-Membros.

Na sua Resolução de 8 de fevereiro de 20181, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que 
procedesse a uma avaliação das disposições relativas à hora de verão previstas na 
Diretiva 2000/84/CE e, se adequado, apresentasse uma proposta de revisão. A Comissão 
Europeia realizou igualmente uma consulta pública, que gerou cerca de 4,6 milhões de 
respostas, o maior número de respostas recebidas no âmbito de uma consulta da Comissão, 
84 % das quais são a favor da abolição da mudança da hora duas vezes por ano, enquanto 
16 % defendem a sua manutenção.

Além disso, as disposições relativas à hora de verão são um tema recorrente nos trabalhos da 
Comissão das Petições (PETI), que recebeu mais de 100 petições sobre a matéria ao longo dos 
anos. Quase todos os peticionários defendem a abolição da mudança da hora duas vezes por 
ano, principalmente devido à sua preocupação com a saúde e aos efeitos marginais produzidos 
na poupança de energia. Alguns peticionários defendem que a mudança da hora tem um 
impacto particularmente negativo nos grupos vulneráveis, como as crianças e os idosos. A 
Comissão PETI debateu as petições relacionadas com a hora de verão nas suas reuniões 
de julho de 2015 e de novembro de 2017.

Tal como referido no estudo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, de outubro 
de 2017, sobre as disposições relativas à hora de verão nos termos da Diretiva 2000/84/CE, 
deve ser tida em conta a existência de efeitos negativos na saúde humana causados por estas 
alterações para pôr termo à mudança da hora duas vezes por ano. Como exemplo claro da 
importância do debate dos efeitos da hora de verão no relógio biológico humano, o Prémio 
Nobel da Fisiologia ou da Medicina de 2017 foi atribuído a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 
e Michael W. Young pela sua descoberta de mecanismos moleculares responsáveis por 
controlar o ritmo circadiano e que explicam o relógio biológico interno dos seres humanos e a 
forma como o nosso bem-estar é afetado por um desfasamento entre o ambiente externo e o 
nosso relógio biológico interno. Por conseguinte, as conclusões da investigação 
cronobiológica sugerem que os efeitos no biorritmo humano são mais graves do que se 
pensava.  Ademais, com base no artigo 114.º, n.º 8, do TFUE, sobre a aproximação das 
legislações, «sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de 
saúde pública num domínio que tenha sido previamente objeto de medidas de harmonização, 

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de fevereiro de 2018, sobre as disposições relativas à mudança de hora 
(2017/2968(RSP)), P8_TA(2018)0043.
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informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 
medidas adequadas».

Neste contexto, o projeto de parecer procura apoiar a ideia de que as disposições relativas à 
mudança da hora duas vezes por ano devem ser revogadas de forma coordenada, a fim de 
evitar quaisquer efeitos potencialmente adversos para a saúde e tendo em conta que as 
alegadas poupanças de energia não são alcançadas.

O projeto de parecer sugere que a supressão da mudança da hora duas vezes por ano deve ser 
efetuada de forma a evitar qualquer perturbação grave do mercado interno causada pelas 
divergências entre os Estados-Membros neste domínio. A relatora argumenta que a proposta 
inicial da Comissão, que dá aos Estados-Membros a oportunidade de decidirem 
unilateralmente sobre as suas preferências relativamente à hora legal, pode criar uma situação 
em que se verifique uma multiplicidade de fusos horários entre os Estados-Membros, 
tornando o mercado interno mais divergente. Uma tal situação viria complicar o comércio, os 
transportes, as comunicações e as viagens transfronteiras no mercado interno. A fim de 
assegurar a harmonização, a relatora propõe, por conseguinte, a abolição das mudanças de 
tempo bianuais, como defendem quase todos os peticionários. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições 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

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) Na sua resolução de 8 de fevereiro 
de 2018, com base nas petições e pedidos 
dos cidadãos recebidos pela Comissão das 
Petições, 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 e coordenada das disposições 
da União relativas à hora.
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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.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Decore atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão e alguns Estados-Membros já 
manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio. Por 
conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições 
relativas à hora de verão.

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão, como se verifica pela resposta dos 
cidadãos através das petições 
apresentadas que instam à abolição da 
mudança de hora duas vezes por ano e da 
consulta pública sobre as disposições da 
UE relativas à hora de verão, que gerou o 
maior número de respostas alguma vez 
recebido em qualquer consulta da 
Comissão. Alguns Estados-Membros já 
manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
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causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio 
suscetíveis de afetar a integração 
económica e política da União. Muitos 
cidadãos defenderam que fossem abolidas 
as mudanças de hora sazonais, 
principalmente com base em 
preocupações de saúde. Nas petições 
recebidas pelo Parlamento Europeu, os 
cidadãos defendem que a mudança da 
hora tem um impacto particularmente 
negativo nos grupos vulneráveis, como as 
crianças e os idosos. Além disso, vários 
estudos demonstraram que existem 
consequências negativas relacionadas 
com a mudança de hora duas vezes por 
ano em vários domínios, tais como as 
questões de saúde com consequências no 
ritmo circadiano; em termos de segurança 
rodoviária considerando que se regista 
um aumento da taxa de sinistralidade nos 
dias que se seguem à mudança de hora; e 
encargos administrativos e custos 
adicionais para muitos setores da 
economia. Por conseguinte, é crucial 
adotar uma abordagem harmonizada e 
bem coordenada para pôr termo à 
mudança de hora duas vezes por ano.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário ter em conta a vasta 
extensão norte-sul da União Europeia o 
que significa que os efeitos de luz diurna 
da hora variam em toda a União 
Europeia. Como tal, há que considerar os 
aspetos geográficos da hora, mantendo, 
ao mesmo tempo, os fusos horários 
existentes.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios 
sob a sua jurisdição e abrangidos pelo 
âmbito de aplicação territorial dos 
Tratados, e posteriores alterações. No 
entanto, a fim de assegurar que a 
aplicação das disposições relativas à hora 
de verão por alguns Estados-Membros 
não perturba o funcionamento do 
mercado interno, os Estados-Membros 
deverão abster-se de mudar a hora legal 
num território sob a sua jurisdição por 
razões relacionadas com variações 
sazonais, apresentando essa mudança 
como uma mudança de fuso horário. 
Além disso, a fim de minimizar as 
perturbações, nomeadamente nos setores 
dos transportes, comunicações e outros 
setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, 
subsequentemente, aplicar as alterações 
notificadas. Com base nessa notificação, a 
Comissão informará todos os Estados-
Membros, para que possam tomar todas 
as medidas necessárias. Do mesmo modo, 
divulgará essa informação ao público e às 
partes interessadas.

Suprimido

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Por conseguinte, é necessário pôr 
termo à harmonização do período 
abrangido pelas disposições relativas à 

(6) Por conseguinte, é necessário pôr 
termo à harmonização do período 
abrangido pelas disposições relativas à 



PE629.635v02-00 8/13 AD\1177582PT.docx

PT

hora de verão, tal como previstas na 
Diretiva 2000/84/CE, e introduzir regras 
comuns que impeçam os Estados-Membros 
de fixar horas legais diferentes consoante a 
época sazonal por via da mudança da hora 
mais de uma vez por ano, e estabeleçam a 
obrigação de notificar as alterações 
previstas à hora legal. A presente diretiva 
tem por objetivo contribuir, de forma 
decisiva, para o bom funcionamento do 
mercado interno e deve, por conseguinte, 
ter por base o artigo 114.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
interpretado nos termos da jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

hora de verão, tal como previstas na 
Diretiva 2000/84/CE, e introduzir regras 
comuns que impeçam os Estados-Membros 
de fixar horas legais diferentes consoante a 
época sazonal por via da mudança da hora 
mais de uma vez por ano, e estabeleçam a 
obrigação de notificar as alterações 
previstas à hora legal. Para o bom 
funcionamento do mercado interno, é 
essencial que, embora se conservem os 
atuais fusos horários, todos os Estados-
Membros apliquem as mesmas 
disposições relativas à hora para evitar 
uma multiplicidade dessas disposições no 
mercado interno. A presente diretiva tem 
por objetivo contribuir, de forma decisiva, 
para o bom funcionamento do mercado 
interno e deve, por conseguinte, ter por 
base o artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
interpretado nos termos da jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Alteração 7

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 

(7) A presente diretiva entrará em 
vigor e será aplicada no décimo oitavo 
mês seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia, dando 
tempo suficiente à sociedade e aos agentes 
económicos para se adaptarem à nova 
situação. Para o bom funcionamento do 
mercado interno, é crucial evitar uma 
multiplicidade de disposições relativas à 
hora no mercado interno. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
chegar a acordo quanto a disposições 
harmonizadas relativas à hora das horas 
legais na UE.
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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.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem 
proceder a mudanças sazonais da(s) 
respetiva(s) hora(s) legal(is).  

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.  

1. A partir de [xx] , os Estados-Membros 
não devem proceder a qualquer mudança 
da hora duas vezes por ano.

2. Suprimido  

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1.  Sem prejuízo do disposto no artigo 1.º, 
se um Estado-Membro decidir proceder à 
mudança da respetiva(s) hora(s) legal(is) 
em qualquer território sob a sua 
jurisdição, deve notificar a Comissão pelo 
menos seis meses antes da mudança 
produzir efeitos. Sempre que um Estado-
Membro tenha feito essa notificação e 
não a tenha retirado pelo menos seis 
meses antes da data da mudança prevista, 

1. Nos termos do artigo 1.º, os Estados-
Membros aplicam disposições relativas à 
hora harmonizadas e coordenadas às 
horas legais da União. 

2. Suprimido  
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essa mudança deve ser efetivada.  

2.  No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
os outros Estados-Membros e publica essa 
informação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2019.  

As disposições adotadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. Os Estados-Membros estabelecem 
o modo como deve ser feita a referência.

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [data de aplicação da 
diretiva], 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 aplicar as 
referidas disposições em conformidade 
com o artigo 1.º da presente diretiva.  

As disposições adotadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. Os Estados-Membros estabelecem 
o modo como deve ser feita a referência.

Alteração 11

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 da entrada em vigor da 
diretiva relativa à abolição das mudanças 
de hora sazonais.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor e é 
aplicada no décimo oitavo mês seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.
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