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Θέμα: Αναφορά 1477/2012, του Lasse Schuldt, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από πέντε υπογραφές, σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης 
για τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την εφαρμογή της ρύθμισης για τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, ισχυριζόμενος ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πιο οικονομικό, καθώς δεν θα ήταν απαραίτητη 
η αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο, και θα συνέβαλε στην πρόληψη των διαταραχών 
του βιορυθμού με αντίστοιχα οφέλη για την υγεία. Ως εκ τούτου, ζητεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση ώστε να αλλάξουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη ρύθμιση 
της θερινής ώρας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η ευρωπαϊκή θερινή ώρα είναι η ρύθμιση με την οποία τα ρολόγια προχωρούν κατά μία ώρα
την άνοιξη και επανέρχονται στην παλαιά ώρα το φθινόπωρο προκειμένου να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο του εποχικού φωτός της ημέρας. Ο νομοθέτης της ΕΕ αποφάσισε να εναρμονίσει
την εφαρμογή και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας στην ΕΕ δια της 
οδηγίας 2000/84/ΕΚ της 19ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα1. 
Οι ρυθμίσεις αυτές σε επίπεδο ΕΕ διευκολύνουν για παράδειγμα το συντονισμό των 

                                               
1 ΕΕ L 31, 2.2.2001, σ. 21.
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σιδηροδρομικών δρομολογίων στη διεθνή κυκλοφορία. Αυτή η χρήσιμη πτυχή ανέκαθεν
τονίστηκε από τον τομέα των μεταφορών. 

Η εφαρμογή της θερινής ώρας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν θα συνιστούσε  στην 
πραγματικότητα, δεν είναι πλέον ένα εναρμονισμένο καθεστώς "θερινής ώρας". Θα
καταργήσει τη θερινή ώρα και θα επιβάλει στα κράτη μέλη να αλλάξουν τη σταθερή τους 
ώρα προχωρώντας την κατά 60 λεπτά. Η απόφαση σχετικά με τη σταθερή ώρα εμπίπτει 
ωστόσο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της ΕΕ. 

Ο σκοπός των κανόνων της ΕΕ δεν ήταν επομένως η εναρμόνιση του καθεστώτος της ώρας
στην ΕΕ, αλλά η αντιμετώπιση των προβλημάτων, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, που
προκύπτουν από μια ασυντόνιστη εφαρμογή της αλλαγής της ώρας κατά τη διάρκεια του 
έτους.

Η Επιτροπή υπέβαλε το 2007, μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του 
σημερινού καθεστώτος της θερινής ώρας βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ1. Η έκθεση
εκπονήθηκε με βάση τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, που ελήφθησαν
από τα κράτη μέλη, καθώς και τις άλλες μέχρι τότε διαθέσιμες πληροφορίες. Μέχρι σήμερα, 
ουδεμία περαιτέρω σχετική πληροφορία έχει περιέλθει στην αντίληψη της Επιτροπής, βάσει 
της οποίας θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ για τη θερινή ώρα.

Συμπεράσματα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμη την καθιέρωση της
θερινής ώρας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 84/2004 σχετικά με τις διατάξεις που 
αφορούν τη θερινή ώρα, COM (2007) 739.


