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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η θερινή ώρα αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων. Μετά 
από πολυάριθμα διαβήματα προερχόμενα από πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
από ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει το ζήτημα της θερινής ώρας 
όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Ένωση και να εκτιμήσει το αν χρειάζονται ή όχι αλλαγές.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ, η ώρα αλλάζει δύο φορές τον χρόνο σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της 
ημέρας στις διαφορετικές εποχές. Τα ρολόγια πάνε μία ώρα μπροστά το πρωί της τελευταίας 
Κυριακής του Μαρτίου και μία ώρα πίσω το πρωί της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου 
για την επιστροφή στην επίσημη ώρα.

Το φάσμα των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την αλλαγή της ώρας είναι ευρύ και 
περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες (τις αμέσως επόμενες ημέρες) και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις, καθώς και άλλες θετικές και αρνητικές συνέπειες. Ο αντίκτυπος εντούτοις των 
αλλαγών της ώρας στον βιολογικό ρυθμό και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη και εξακολουθούν να απαιτούνται κι άλλες 
εμπεριστατωμένες έρευνες ως προς τη διαδικασία προσαρμογής στην αλλαγή της ώρας.

Κατά την δημόσια διαβούλευση για τη θερινή ώρα, η πλειοψηφία όσων απάντησαν (76%) 
δήλωσαν ότι η εμπειρία τους από την αλλαγή της ώρας είναι αρνητική. Ένα ποσοστό 43% 
των απαντήσεων αναφερόταν σε λόγους υγείας και ένα 20% στην έλλειψη εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αρνητικών εμπειριών, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει υπόψη της τις 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία η αλλαγή της ώρας και που έχουν 
αποτελέσει θέμα πολυάριθμων μελετών και συζητήσεων. Ορισμένες μελέτες επικεντρώνονται 
στον συσχετισμό αλλαγής της ώρας και φαινομένων όπως ο κίνδυνος καρδιακών προσβολών, 
οι διαταραχές του βιορυθμού του σώματος, η αϋπνία, η αδυναμία συγκέντρωσης και 
προσοχής, ο αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη 
ζωή και ακόμη και τα ποσοστά των αυτοκτονιών.

Αν και είναι μακρύς ο κατάλογος των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, ορισμένες μελέτες 
επισημαίνουν θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την εν γένει ευημερία από τις 
περισσότερες ώρες φυσικού φωτός, από όλες τις δραστηριότητες αναψυχής στο ύπαιθρο μετά 
τη δουλειά ή το σχολείο, από την έκθεση στο φως του ήλιου.

Εντούτοις, όσο και αν θεωρώ θετική τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής και οπωσδήποτε 
δέχομαι ότι οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα επιδρούν ενδεχομένως και θετικά στην υγεία, 
συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η εν τη ευρεία έννοια ευχέρεια των 
κρατών μελών να αποφασίσουν σχετικά με την αλλαγή της ώρας αναλόγως των 
συμφερόντων τους.

Γι' αυτό θα επισημάνω ορισμένες παραμέτρους της πρότασης που άπτονται της υγείας, θα 
αναδείξω ορισμένα θετικά και ορισμένα αρνητικά στοιχεία που μπορούν να συνυπολογιστούν 
αλλά ταυτόχρονα θα αποφύγω να υποδείξω στα κράτη μέλη ποια απόφαση πρέπει να λάβουν. 
Φυσικά πιστεύω ότι αξίζει να αντιμετωπιστεί θετικά η πρόταση της Επιτροπής αλλά για να 
σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας στον τομέα της υγείας πρέπει να αφήσουμε τα 
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κράτη μέλη να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις κατά εναρμονισμένο τρόπο.

Συμπερασματικά, επιθυμώ να επισημάνω ότι αν θελήσουμε να λάβουμε μια ξεκάθαρη τελική 
απόφαση, ιδίως καθώς η κοινοβουλευτική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, θα χρειαστεί να 
λάβουμε υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα των παραμέτρων της υγείας. Όμως ακόμη και 
μια πραγματική και ειλικρινής αξιολόγηση όλων των σχετικών διαθέσιμων στοιχείων μαζί 
δεν πρόκειται να διευκολύνει την αποστολή μας για την λήψη απόφασης που θα στηρίζεται 
απολύτως σε επιστημονικώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να 
δείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες την βούλησή μας να επιλύσουμε την εκκρεμότητα αυτή - 
δεδομένης της ξεκάθαρης επιθυμίας τους να το πράξουμε, όσο και αν οφείλουμε επίσης να 
αναγνωρίσουμε ότι οι φραγμοί είναι εξίσου προφανείς - η ανεπάρκεια των επιστημονικών 
δεδομένων και η ανυπαρξία κοινής θέσης των κρατών μελών. Για τους λόγους αυτούς, ως 
πλέον ενδεδειγμένη κίνηση θεωρώ την ελαφρά αναβολή των συνεχιζόμενων διεργασιών 
καθώς μπορούμε ίσως να ελπίσουμε ότι, συν τω χρόνω, και τα επιστημονικά δεδομένα και το 
μήνυμα των κρατών μελών θα καταστούν σαφέστερα ούτως ώστε να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε στις ακόμη ανικανοποίητες προσδοκίες τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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, 
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.

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη 
σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για 
να διασφαλιστούν η ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η μακρόπνοη 
προσέγγιση και η προβλεψιμότητα 
προκειμένου να αποφεύγονται, μεταξύ 
άλλων, οι διαταραχές στον 
προγραμματισμό των μεταφορών και στη 
λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών 
και επικοινωνιών, το υψηλότερο κόστος 
του διασυνοριακού εμπορίου ή η 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 
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συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της 
ώρας και τα αποτελέσματα διαφέρουν 
αναλόγως της περιοχής.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Ισχύον κείμενο 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, όπως καταδεικνύεται επίσης 
από τις 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις 
πολιτών στην ανοικτή διαβούλευση της 
Επιτροπής, κατά την οποία σαφής 
πλειονότητα τάχθηκε κατά της παρούσας 
εποχικής αλλαγής της ώρας. Ως 
κυριότεροι λόγοι για τον τερματισμό 
εμφανίζονται ο αντίκτυπος της αλλαγής 
της ώρας στην υγεία των ανθρώπων 
(43%) και στη συνέχεια η έλλειψη 
εξοικονόμησης ενέργειας (20%). 
Μολονότι το εβδομήντα τοις εκατό των 
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση 
προερχόταν από ένα κράτος μέλος, 
υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη που 
εξέφρασαν ήδη την προτίμησή τους για 
τον τερματισμό της εφαρμογής των εν 
λόγω ρυθμίσεων. Ορισμένα κοινοβούλια 
έχουν επίσης απευθύνει έκκληση προς τις 
κυβερνήσεις τους να λάβουν μέτρα 
σχετικά με τις εποχιακές αλλαγές της 
ώρας στην ΕΕ. Έχουν επίσης αναληφθεί 
εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με 
σκοπό την κατάργηση των εποχικών 
μεταβολών.  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.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Με την εξαίρεση των υπερπόντιων 
εδαφών των κρατών μελών, τα εδάφη της 
Ένωσης ομαδοποιούνται σε τρεις 
διαφορετικές ωριαίες ατράκτους, δηλαδή 
GMT, GMT + 1 και GMT + 2. Η ευρεία 
έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον 
Βορρά ως τον Νότο σημαίνει ότι η 
επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα 
με την ώρα εμφανίζει διαφορές εντός της 
Ένωσης. Είναι, συνεπώς, σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή 
τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη 
γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν τις 
ωριαίες ατράκτους τους. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να προβούν σε διαβουλεύσεις με 
τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς προτού αποφασίσουν να αλλάξουν 
τις ωραίες ατράκτους τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Με τη θερινή ώρα ή την αλλαγή 
της ώρας τον χειμώνα και το καλοκαίρι, ο 
ήλιος δύει πιο αργά το βράδυ κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Στην αντίληψη 
πολλών πολιτών της ΕΕ, το καλοκαίρι 
είναι συνώνυμο με την ύπαρξη 
διαθέσιμης ηλιοφάνειας έως αργά το 
βράδυ. Μια επιστροφή στην «επίσημη» 
ώρα θα είχε ως αποτέλεσμα ο ήλιος να 
δύει το καλοκαίρι μία ώρα νωρίτερα, ενώ 
θα μειωνόταν κατά πολύ η περίοδος του 
έτους κατά την οποία θα υπήρχε φυσικό 
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φως αργά το βράδυ.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Πολυάριθμες μελέτες εξέτασαν 
την αιτιακή σχέση μεταξύ της αλλαγής 
της ώρας και φαινομένων όπως ο 
κίνδυνος καρδιακών προσβολών, οι 
διαταραχές του βιορυθμού του σώματος, 
η αϋπνία, η αδυναμία συγκέντρωσης και 
προσοχής, ο αυξημένος κίνδυνος 
ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο 
ικανοποίησης από τη ζωή ή ακόμη και τα 
ποσοστά των αυτοκτονιών. Εντούτοις, η 
μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, οι 
δραστηριότητες αναψυχής στο ύπαιθρο 
μετά τη δουλειά ή το σχολείο και η 
έκθεση στο φως του ήλιου έχουν 
ξεκάθαρα θετικές μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην εν γένει ευημερία.

Τροπολογία6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Η χρονοβιολογία δείχνει ότι ο 
βιορυθμός του ανθρώπινου σώματος 
επηρεάζεται από οποιεσδήποτε αλλαγές 
της ώρας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην υγεία. Αν και 
για τους περισσότερους ανθρώπους η 
προσαρμογή στις αλλαγές απαιτεί λίγες 
μέρες, ορισμένοι χρονότυποι απαιτούν 
αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο. 
Ορισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα 
τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτες. Η αλλαγή της ώρας 
την άνοιξη είναι ιδιαιτέρως 
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προβληματική διότι, σύμφωνα με 
ορισμένες μελέτες, οι πιθανότητες 
ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι 
υψηλότερες τις πρώτες δύο ημέρες μετά 
την αλλαγή. Υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ 
της αλλαγής της ώρας και των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, η οποία 
συνδέεται με τη διαταραχή του κιρκάδιου 
ρυθμού λόγω των αλλαγών της ώρας.

Τροπολογία7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) Η εποχική αλλαγή της ώρας έχει 
επίσης αρνητικό αντίκτυπο και στην 
ευημερία των ζώων, όπως γίνεται σαφές 
για παράδειγμα στον γεωργικό τομέα 
όπου η γαλακτοφορία στις αγελάδες 
επηρεάζεται αρνητικά.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4στ) Η γενική αντίληψη για τις 
εποχικές αλλαγές της ώρας είναι ότι 
εξοικονομούν ενέργεια. Πράγματι, αυτός 
ήταν ο κύριος λόγος για την εισαγωγή 
τους τον προηγούμενο αιώνα. Η έρευνα 
εντούτοις δείχνει ότι, αν και οι εποχικές 
αλλαγές της ώρας εμφανίζονται οριακά 
επωφελείς όσον αφορά την μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης στην Ένωση 
στο σύνολό της, αυτό δεν ισχύει σε κάθε 
κράτος μέλος. Ο αρχικός στόχος της 
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για 
φωτισμό χάρη στη μετάβαση στη θερινή 
ώρα υπεραντισταθμίζεται από την 
αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για 
θέρμανση. Επιπλέον είναι δύσκολη η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς 
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επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς 
παράγοντες όπως η μετεωρολογία, η 
συμπεριφορά των καταναλωτών 
ενέργειας ή η εν εξελίξει ενεργειακή 
μετάβαση.

Τροπολογία9

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 
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.

(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 δεν διαταράσσεται η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν 
για μια ενδεχόμενη αλλαγή της επίσημης 
ώρας κατόπιν διαβούλευσης με τα άλλα 
κράτη μέλη και, όπου είναι δυνατόν, να 
υιοθετήσουν μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση. Για να αποφευχθεί η 
εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή 
ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την 
επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό 
τη δικαιοδοσία τους για λόγους που 
συνδέονται με τις 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 
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δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το 
ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές 
χωρίς χρονοτριβή, αφού λάβει όλες τις 
κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Απαιτείται συντονισμός μεταξύ 
κρατών μελών ως προς τις επίσημες ώρες 
που θα επιλέξουν για να είναι αυτές όσο 
το δυνατόν πιο εναρμονισμένες και για να 
μην παρατηρούνται υπερβολικά μεγάλες 
διαφορές στις ωριαίες ατράκτους εντός 
της Ένωσης, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς αλλά και για να μην 
επιφυλάσσει αυτή εκπλήξεις για τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες, καταναλωτές 
και κλάδους. Μολονότι είναι αδύνατο από 
νομική άποψη να υποχρεωθούν τα κράτη 
μέλη σε απόφαση για μια συγκεκριμένη 
ωριαία άτρακτο, πρέπει εντούτοις να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να αποφευχθούν περιττές περιπλοκές. 
Οφείλουν συνεπώς τα κράτη μέλη να 
διαβουλευθούν τόσο μεταξύ τους όσο και 
με την Επιτροπή πριν λάβουν 
οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την 
κατάργηση των εποχικών αλλαγών της 
ώρας.  Για τον σκοπό αυτό, πρέπει κάθε 
κράτος μέλος να ορίσει εκπρόσωπο που 
θα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις με 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να (7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
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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 
θα εφαρμόζει από το 2019.

αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 30 
Μαρτίου 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 30 Μαρτίου 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 25 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 θα εφαρμόζει από το 
2020.

Τροπολογία12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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.

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 το 
πράττουν στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 
1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.
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Τροπολογία13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος 
αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα 
του ή τις επίσημες ώρες του σε 
οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία 
του, κοινοποιεί την απόφασή του στην 
Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από 
την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν 
κράτος μέλος έχει προβεί στην 
κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει 
αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από 
την ημερομηνία της προβλεπόμενης 
αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την 
εν λόγω αλλαγή.

1. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος 
αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα 
του ή τις επίσημες ώρες του σε 
οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία 
του, κοινοποιεί την απόφασή του στην 
Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από 
την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν 
κράτος μέλος έχει προβεί στην 
κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει 
αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από 
την ημερομηνία της προβλεπόμενης 
αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την 
εν λόγω αλλαγή.

1α. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με 
όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν λάβουν 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή διευκολύνει 
αυτές τις διαβουλεύσεις. Κάθε κράτος 
μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο υπεύθυνο 
για την διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα 
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Τροπολογία14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός ενός μηνός από την 
κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και 
δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Εντός ενός μηνός από την 
κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και 
δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
κοινό εν γένει χωρίς χρονοτριβή, αφού 
λάβει όλες τις κοινοποιήσεις από τα 
κράτη μέλη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο έως την 
31η Δεκεμβρίου του εβδόμου έτους μετά 
την έγκριση αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες 
το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες 
το αργότερο έως την 30ή Απριλίου του 
εβδόμου έτους μετά την έγκριση αυτής 
της οδηγίας.

Τροπολογία17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου 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 στις 30 
Μαρτίου 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.
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Τροπολογία18

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 τις 30 
Μαρτίου 2020.

Τροπολογία19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις 
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις 
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

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 30ής Μαρτίου 2020.
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