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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την 
Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην 
οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την 
αναθεώρησή των.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διοργάνωσε σχετική δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018. 
Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι υπάρχει σημαντικό ρεύμα μεταξύ των πολιτών υπέρ της 
κατάργησης της εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας. 

Η συντάκτρια της παρούσης υπογραμμίζει τη βούληση του Κοινοβουλίου να μην αγνοήσει 
αυτό το ξεκάθαρο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια τάσσεται 
υπέρ της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 περί κατάργησης των 
εποχικών αλλαγών της ώρας.  

Η κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να 
υπάρξουν ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις. Πρόκειται για επιπτώσεις στην υγεία των 
πολιτών εξαιτίας του αντικτύπου στους βιορυθμούς, αλλά και στην υγεία των ζώων. 
Σημαντικές επιπτώσεις θα υπάρξουν επίσης σε ό, τι αφορά την εναρμόνιση στους κόλπους 
της ΕΕ. Οι επικράτειες των κρατών μελών απλώνονται σε τρεις διαφορετικές ωριαίες 
ατράκτους (GMT 0, +1 και +2) και οποιαδήποτε κίνηση χωρίς προετοιμασία ή συντονισμό 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η ευθύνη της επιλογής 
επίσημης ώρας για την επικράτειά τους εξακολουθεί όντως να βρίσκεται στα χέρια των 
κρατών μελών. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολυδιάσπασης μεταξύ 
διαφορετικών ζωνών ώρας αφού γειτονικές χώρες ενδέχεται να προβούν σε διαφορετικές 
επιλογές. 

Η συντάκτρια της παρούσης έχει επίσης λάβει υπόψη της ότι για την Αυστριακή Προεδρία το 
θέμα δεν ήταν πρώτης προτεραιότητας, καθώς και ότι οι υπουργοί μεταφορών εμφανίστηκαν 
διχασμένοι επί του θέματος όταν το συζήτησαν στις συνεδριάσεις τους τον Οκτώβριο και τον 
Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2017. 

Δεδομένων λοιπόν αυτών των κωλυμάτων ως προς την κατάργηση της οδηγίας για τη θερινή 
ώρα, η συντάκτρια προτείνει την εξής προσέγγιση: 

Ο συντονισμός είναι κρίσιμης σημασίας στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς διότι η διαφορά της ώρας έχει αντίκτυπο σε πολυάριθμους οικονομικούς 
τομείς και επηρεάζει την κυκλοφορία των πολιτών. Τούτο αληθεύει ακόμη περισσότερο εάν 
αναλογιστούμε ότι η προηγούμενη οδηγία για την αλλαγή της ώρας είχε εγκριθεί όταν 
υπήρχαν μόνο 15 κράτη μέλη. Τούτων δοθέντων, η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά ότι 
η 1η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι πολύ πρόωρη και ότι πρέπει να 
υπάρξει αναβολή μέχρι το 2020 ούτως ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προετοιμαστούν για την αλλαγή και να συντονιστούν. 

Παρά το γεγονός επίσης ότι κάτι τέτοιο εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών, η 
συντάκτρια προτείνει την επιστροφή στην χειμερινή ώρα ως «επίσημης ώρας». Δεδομένου 
ότι η θερινή ώρα ολόκληρο τον χρόνο θα συνιστούσε, από τεχνική άποψη, αλλαγή ωριαίας 
ατράκτου, εάν όλες οι χώρες επέλεγαν την χειμερινή ώρα ως επίσημη, αυτό θα 
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καθιστούσε ευκολότερη τη διαδικασία της κατάργησης της αλλαγής της ώρας και θα 
απέτρεπε κάθε φαινόμενο πολυδιάσπασης μεταξύ κρατών μελών. 

Παρομοίως, ένας άλλος τρόπος διευκόλυνσης της διαδικασίας είναι ο συντονισμός των 
κρατών μελών ανά ομάδες γειτονικών χωρών και δη σε συνάρτηση με τις ωριαίες 
ατράκτους (GMT 0, +1 και +2) προκειμένου να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, 
κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή 
ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 
2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να 
διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή 
της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης 
ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση 
εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου του 
2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε 
κοινή με τα κράτη μέλη αξιολόγηση των 
ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που 
προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ 
και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει 
πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο 
ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι 
απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για 
την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη 
σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για 
να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, 

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη 
σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για 
να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, για να υπάρξει 
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μεταξύ άλλων, διαταραχές στον 
προγραμματισμό των μεταφορών και στη 
λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών 
και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του 
διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της 
παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. 
Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς 
το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για 
τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις 
δυσχέρειες που συνδέονται με την 
εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

ασφάλεια δικαίου και μακροπρόθεσμη 
αξιοπιστία και για να αποφευχθούν, 
μεταξύ άλλων, διαταραχές στον 
προγραμματισμό και στη διεκπεραίωση 
των μεταφορών επιβατών και αγαθών και 
στη λειτουργία των συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών, 
υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού 
εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας 
για αγαθά και υπηρεσίες και επιπτώσεις 
στην γεωργική παραγωγικότητα. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι τα οφέλη των 
ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα δεν 
αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που 
συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της 
ώρας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία των 
κτηνοτρόφων μπορεί να χρησιμεύσει ως 
παράδειγμα κατάστασης στην οποία οι 
ρυθμίσεις της θερινής ώρας είχαν κριθεί 
αρχικά ασυμβίβαστες με τις πρακτικές 
των γεωργικών εργασιών και 
συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την 
ιδιαιτέρως πρωινή έναρξη της εργάσιμης 
ημέρας ήδη με την επίσημη ώρα. Η 
μετάβαση στη θερινή ώρα δυο φορές τον 
χρόνο είχε επίσης θεωρηθεί ότι 
δυσχεραίνει τη διοχέτευση προϊόντων ή 
ζώων στις αγορές. Τέλος, λόγω της τάσης 
των αγελάδων να επιμένουν στον φυσικό 
ρυθμό παραγωγής γάλακτος, θεωρήθηκε 
αυτονόητο ότι θα υπάρξει μείωση του 
παραγόμενου γάλακτος. Εντούτοις, ο 
σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός και οι 
σύγχρονες πρακτικές έχουν επιφέρει 
τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στη 
γεωργία ώστε να είναι πλέον 
παρωχημένες οι περισσότερες από αυτές 
τις ανησυχίες, αν και οι προβληματισμοί 
σχετικά με τους βιορυθμούς των ζώων 
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και τις συνθήκες εργασίας των γεωργών 
εξακολουθούν να μην έχουν απαντηθεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διεξάγεται έντονη δημόσια 
συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη 
θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη 
εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον 
τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω 
ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των 
εξελίξεων, είναι αναγκαίο να 
εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών 
διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων 
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα 
αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί 
τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις 
ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4) Διεξάγεται έντονη δημόσια 
συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη 
θερινή ώρα χάρη στην ενεργό συμμετοχή 
εθνικών ομάδων δράσης σε πολλά κράτη 
μέλη και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν 
την προτίμησή τους για τον τερματισμό 
της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. 
Στη διάρκεια των συζητήσεων, 
εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς 
όπως η ιατρική, η κτηνιατρική, η 
γεωργία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός 
αξιολόγησαν τις αρνητικές συνέπειες της 
ετήσιας αλλαγής της ώρας. Υπό το 
πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι 
αναγκαίο να εξακολουθήσει να 
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η 
πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε 
αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με 
συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη 
θερινή ώρα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Αρκετές πρωτοβουλίες πολιτών 
έχουν αναδείξει τους προβληματισμούς 
των πολιτών σχετικά με την εξαμηνιαία 
αλλαγή της ώρας και θα πρέπει να δοθεί 
στα κράτη μέλη ο χρόνος και η ευκαιρία 
να διεξαγάγουν τις δικές τους δημόσιες 
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διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων 
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα 
τις επιπτώσεις που έχει η κατάργηση της 
αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Για να διασφαλιστεί μια 
εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να υπάρξουν 
διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών 
και συντονισμός σε σχέση με 
οποιεσδήποτε αλλαγές στις ωριαίες 
ατράκτους ούτως ώστε να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε πρακτικά ανεφάρμοστες 
επιλογές ωριαίων ατράκτων και 
δαπανηρές αναταράξεις στην εσωτερική 
αγορά.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να 
αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή 
τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα 
εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των 
Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν 
τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των 
ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από 
ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν 
διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
αλλάζουν την επίσημη ώρα σε 
οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία 
τους για λόγους που συνδέονται με τις 

(5) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να 
αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή 
τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα 
εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των 
Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν 
τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των 
ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από 
ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν 
διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
αλλάζουν την επίσημη ώρα σε 
οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία 
τους για λόγους που συνδέονται με τις 
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εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω 
αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της 
ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, 
μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις 
επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς 
τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την 
πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη 
ώρα τους και, στη συνέχεια, να 
εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. 
Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την 
κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα 
άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το 
ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω 
αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της 
ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, 
μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις 
επικοινωνίες, στη γεωργία και σε άλλους 
σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή 
την πρόθεσή τους να αλλάξουν την 
επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να 
εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. 
Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την 
κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα 
άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το 
ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, 
οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας 
που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 
2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε 
κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω 
περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να 
καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία 
αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται 
κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να 
αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 
Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., 
συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι 
παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που 
επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με 
συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά 
με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών 

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου του 
2020, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής 
ώρας που υπόκειται στους κανόνες της 
οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, 
σε κάθε κράτος μέλος, στις 29 Μαρτίου 
του 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη 
παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά 
την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, 
σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα 
η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που 
εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα 
πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους 
στις 31 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., 
συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι 
παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που 
επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με 
συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά 
με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών 
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θα εφαρμόζει από το 2019. θα εφαρμόζει από το 2020.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή 
στις επίσημες ώρες τους.

1. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή 
στις επίσημες ώρες τους. Θα αποφασίσουν 
από κοινού τη μόνιμη εφαρμογή είτε της 
επίσημης ώρας είτε της θερινής ώρας σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα «μωσαϊκό» διαφορετικών ωρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 
Μια κοινή επιλογή σε επίπεδο ΕΕ θα ωφελήσει την ενιαία αγορά και την καθημερινότητα των 
πολιτών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται 
ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή 
της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων 
ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το 
πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται 
ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή 
της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων 
ωρών τους το 2020, υπό τον όρο ότι θα το 
πράξουν στις 31 Οκτωβρίου του 2020 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου του 2019, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου του 2020, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Απριλίου 2020.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ 
από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ 
από την 1η Απριλίου 2020.
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