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Θέμα: Αναφορά 0859/2013, του Martin Mittmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την επιμήκυνση της θερινής ώρας προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις 
διατάξεις για τη θερινή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει τροπολογία της οδηγίας
2000/84/ΕΚ σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα, ώστε οι ευρωπαϊκές διατάξεις για τη 
θερινή ώρα να ευθυγραμμιστούν με τις αντίστοιχες της Βόρειας Αμερικής. Η ευρωπαϊκή 
θερινή ώρα ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Αμερική, ισχύει από τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου έως την 
πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Την περίοδο κατά την οποία τα δύο σύνολα διατάξεων δεν 
συμπίπτουν, εκδηλώνονται, σύμφωνα με τον αναφέροντα, διάφορα οικονομικά προβλήματα. 
Παραθέτει τον συντονισμό των υπερατλαντικών πτήσεων και τις συναλλαγές στα 
χρηματιστήρια, τα οποία μπορούν να υποστούν ζημίες, επειδή οικονομικά στοιχεία που 
δυνητικά επηρεάζουν τις τιμές δημοσιοποιούνται σε διαφορετική χρονική στιγμή για ένα 
διάστημα λίγων εβδομάδων. Εν συντομία, επισημαίνει ότι ο συντονισμός της οικονομικής 
κίνησης διαταράσσεται για μερικές εβδομάδες κάθε χρόνο. Υποστηρίζει ότι, μεταξύ των 
οφελών που θα προκύψουν από την εναρμόνιση των διατάξεων για τη θερινή ώρα, είναι το 
ότι οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
νωρίτερα μέσα στο έτος (ήδη από τον Μάρτιο), ότι δεν θα παρατηρούνται προβλήματα στην 
προσαρμογή των καταλόγων πτήσεων και ότι δεν θα προκύπτουν προβλήματα όσον αφορά τα 
οικονομικά στοιχεία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατάθεση της τροπολογίας πρέπει να 
γίνει το 2015, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για την 
αλλαγή, προσαρμόζοντας, για παράδειγμα, το λογισμικό και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Πράγματι, η θερινή ώρα της Ευρώπης διαφέρει από εκείνη της Βόρειας Αμερικής. Η 
ευρωπαϊκή θερινή ώρα είναι η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα ρολόγια προχωρούν κατά 
μία ώρα την άνοιξη και επανέρχονται στην παλαιά ώρα το φθινόπωρο, προκειμένου να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο το εποχικό φως της ημέρας. Ο ευρωπαίος νομοθέτης αποφάσισε να 
εναρμονίσει την εφαρμογή και τις ημερομηνίες της έναρξης και της λήξης της θερινής ώρας 
στην οδηγία 2000/84/ΕΚ της 19ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή 
ώρα1. Οι ρυθμίσεις αυτές σε επίπεδο ΕΕ διευκολύνουν για παράδειγμα τον συντονισμό των 
σιδηροδρομικών δρομολογίων στη διεθνή κυκλοφορία. Ο τομέας των μεταφορών επισήμανε 
ανέκαθεν αυτή τη χρήσιμη πτυχή. 

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν επιλέξει άλλους τρόπους και διαφορετικές ημερομηνίες για την 
έναρξη και τη λήξη της θερινής ώρας.  Παρά τις διαφορές αυτές, εκείνο που έχει σημασία 
είναι ότι πρόκειται για μια σταθερή απόφαση την οποία γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
(για παράδειγμα όσοι προγραμματίζουν υπερατλαντικές πτήσεις ή εκείνοι που ασχολούνται 
με το υπερατλαντικό εμπόριο).

Εφόσον αυτές οι σταθερές διατάξεις για τη θερινή ώρα, ακόμη και αν δεν είναι 
εναρμονισμένες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δεν αλλάξουν ξαφνικά αλλά παραμείνουν 
προβλέψιμες και γνωστοποιούνται με σαφήνεια, όπως συμβαίνει σήμερα, η Επιτροπή δεν 
διαπιστώνει κανένα πρόβλημα. Οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να τις λαμβάνουν 
υπόψη, οι έμποροι γνωρίζουν καλά αυτή την κατάσταση, κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι οι παρούσες διατάξεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή εδώ 
και σχεδόν 7 χρόνια και είναι γνωστές σε όλους, η εναρμόνιση της θερινής ώρας θα 
δημιουργήσει στην πραγματικότητα περισσότερες δυσκολίες και πιθανούς κινδύνους, καθώς 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και πάλι στις νέες συνθήκες.

Η Επιτροπή υπέβαλε το 2007 μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του σημερινού 
καθεστώτος της θερινής ώρας βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ2. Η έκθεση αυτή 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 υποπέσει στην αντίληψη της Επιτροπής, βάσει της 
οποίας θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ 
για τη θερινή ώρα.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι της άποψης ότι είναι απαραίτητη 
η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής θερινής ώρας με τη θερινή ώρα της Βόρειας Αμερικής.
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ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας αριθ. 2004/84/ΕΚ σχετικά με τις διατάξεις που 
αφορούν τη θερινή ώρα, COM (2007) 739


