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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az Európai 
Parlament 2018. februári állásfoglalásában megfogalmazott, valamint a polgárok által 
kifejtett véleményekkel összhangban szüntessék meg a félévenkénti óraátállítást.

Számos tanulmányt és jelentést tettek közzé, amelyek kimutatták, milyen negatív 
következményekkel jár a félévenkénti óraátállítás társadalmunk több területén. Ezek 
például a cirkadián ritmus megzavarásából eredő egészségügyi kockázatok és 
problémák, a balesetek nagyobb száma az óraátállítást követő napokban, valamint 
megnövekedett adminisztratív terhek és költségek számos gazdasági ágazatban. 

Az Európai Bizottság 2018 nyarán nyilvános konzultációt tartott, melynek során 4,6 
millió választ kapott, amelyek 99,8%-a a polgároktól érkezett. A fennmaradó 0,2% 
érdekelt felektől vagy vállalkozásoktól érkezett. A konzultáció eredménye az volt, 
hogy a válaszadók 84%-a meg akarja szüntetni a félévenkénti óraátállítást. A jelenlegi 
javaslat tehát összhangban van a polgárok álláspontjával, miközben hangsúlyozza, 
hogy a belső piac működésének védelme érdekében koherens és összehangolt 
megközelítésre van szükség. 

Az Európai Unió tagállamainak területei három különböző időzónába vannak 
besorolva: GMT, GMT+1 és GMT+2. Ezért számos tényezőt kell figyelembe venni az 
állandó időszámításról való döntés meghozatalakor. Ezek például a földrajzi 
szempontok és a természetes időzónák, valamint ezeknek az egészségügyi hatásai, 
tekintettel a természetes fény rendelkezésre állására.   

Annak ellenére, hogy továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek 
saját standard idejükről, az előadó szükségesnek tartja, hogy az időszámítás 
meghatározásánál fenntartsák a harmonizált megközelítést a belső piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében, valamint az olyan jelentős zavarok elkerülése 
érdekében, amelyeket egy „összetoldozott rendszer” kialakulása idézne elő abban az 
esetben, ha a tagállamok úgy döntenének, hogy többféle óraátállítást választanak az 
Unión belül.  

Az összehangolt megközelítés magában foglal egy megfelelő ütemtervet, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy pontosan felmérjék az állandó GMT+1 és 
GMT+2-re való átállás hatásait, tekintettel a figyelembe veendő számos területre, 
amelyek például a gazdasági hatások a határokon átnyúló kereskedelemben, a 
távközlésben és a közlekedésben, valamint az emberi egészségre, a közúti biztonságra, 
illetve a környezetre gyakorolt hatások. 

Ezért azt javasoljuk, hogy egy évvel halasszák el az alkalmazás kezdőnapját, hogy a 
tagállamoknak elegendő idejük legyen ahhoz, hogy összehangolják megközelítéseiket, 
valamint hogy megfelelően be tudják vonni az érdekelt feleket és a polgárokat 
nyilvános konzultációk szervezése révén. 

A megfelelő koordinációt egy hálózat létrehozása révén kell biztosítani, amely az 
egyes tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll, és amely közvetítői szerepet tölt be, 
amennyiben az egyik tagállam által tervezett óraátállítás gondot jelentene más 
tagállamok számára és hatással lenne a belső piac megfelelő működésére. 

Jelen irányelv végrehajtásának értékelését az irányelv alkalmazásának négy évét 
követően kellene elvégezni – a Bizottság által javasolt öt év helyett. 
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MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok korábban úgy 
döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári 
időszámításra vonatkozó rendelkezéseket 
vezetnek be. A belső piac működéséhez 
ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás 
kezdetének és befejezésének napja és órája 
az Unió egészére vonatkozóan egységesen 
rögzítésre kerüljön. A 2000/84/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel21, 
összhangban jelenleg valamennyi tagállam 
nyári időszámítást alkalmaz március utolsó 
vasárnapjától ugyanazon év októberének 
utolsó vasárnapjáig.

(1) A tagállamok korábban úgy 
döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári 
időszámításra vonatkozó rendelkezéseket 
vezetnek be. A belső piac működéséhez 
ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás 
kezdetének és befejezésének napja és órája 
az Unió egészére vonatkozóan egységesen 
kerüljön rögzítésre a tagállami 
óraátállítások összehangolása érdekében. 
A 2000/84/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel21 összhangban jelenleg 
valamennyi tagállam évente kétszer 
alkalmaz az évszakokhoz kapcsolódó 
óraátállítást. A tagállamok a standard 
időszámításról március utolsó vasárnapján 
átállnak a nyári időszámításra, amelyet 
ugyanazon év októberének utolsó 
vasárnapjáig alkalmaznak. 

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/84/EK irányelve a nyári 
időszámításra vonatkozó rendelkezésekről 
(HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/84/EK irányelve a nyári 
időszámításra vonatkozó rendelkezésekről 
(HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2018. február 8-i állásfoglalásában 
az Európai Parlament felhívta a 

(2) 2018. február 8-i állásfoglalásában 
az Európai Parlament felhívta a 
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Bizottságot, hogy végezze el a nyári 
időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK 
irányelvben foglalt rendelkezések 
értékelését, és amennyiben szükséges, 
terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt 
is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, 
hogy az időszámítás megközelítése 
továbbra is harmonizált legyen Unió-
szerte.

Bizottságot, hogy végezze el az 
évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti 
óraátállításra vonatkozó, a 2000/84/EK 
irányelvben foglalt rendelkezések 
értékelését, és amennyiben szükséges, 
terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt 
is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, 
hogy az időszámítás megközelítése 
továbbra is harmonizált legyen Unió-
szerte, és kiemelte, hogy számos 
tudományos tanulmány jelezte az 
évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti 
óraátállítás negatív hatásainak 
fennállását.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, és 
elkerülhetők legyenek egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
növekedése, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. A 
bizonyítékok alapján nem egyértelmű, 
hogy a nyári időszámításra vonatkozó 
rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az 
évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó 
kellemetlenségeket.

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, a hosszú 
távú állandóság és kiszámíthatóság, hogy 
elkerülhetők legyenek egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
növekedése, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. A 
bizonyítékok alapján nem egyértelmű, 
hogy a nyári időszámításra vonatkozó 
rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az 
évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó 
kellemetlenségeket.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat



PE630.406v02-00 6/16 AD\1176300HU.docx

HU

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Számos tanulmány azonban 
rámutatott, hogy túlbecsülték az 
évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 
előnyeit, például az energiamegtakarítás 
terén, miközben alábecsülték a negatív 
hatásokat, például az emberek egészségére 
és bioritmusára (ún. „cirkadián ritmus”), 
illetve az összpontosító képességre 
gyakorolt hatást illetően.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyári időszámításról élénk 
nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok 
már kifejezésre juttatták, hogy szívesen 
megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását. E fejlemények fényében 
továbbra is védelmezni szükséges a belső 
piac megfelelő működését, és el kell 
kerülni, hogy a tagállamok között a szóban 
forgó területen megfigyelhető különbségek 
miatt e működésben jelentős zavarok 
következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt módon megszüntetni a nyári 
időszámítás alkalmazását.

(4) Az évszakokhoz kapcsolódó 
félévenkénti óraátállításról élénk 
nyilvános vita folyik, valamint polgári 
kezdeményezések is indultak, amelyekben 
a polgárok kifejezték az évszakokhoz 
kapcsolódó félévenkénti óraátállítással 
kapcsolatos aggályaikat, és egyes 
tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy 
szívesen megszüntetnék a vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását. A Bizottság 
által 2018 nyarán végzett nyilvános 
konzultáció is arra az eredményre jutott, 
hogy 4,6 millió polgár, azaz a válaszadók 
84%-a meg akarja szüntetni az 
évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti 
óraátállítást. E fejlemények fényében 
védelmezni kell a belső piac megfelelő 
működését, és el kell kerülni, hogy a 
tagállamok között a szóban forgó területen 
megfigyelhető különbségek miatt annak 
működésében jelentős zavarok 
következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt és harmonizált módon 
megszüntetni az évszakokhoz kapcsolódó 
félévenkénti óraátállítást.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió tagállamainak 
területei három különböző időzónába, 
illetve standard időbe vannak besorolva, 
ezek a GMT, a GMT+1 és a GMT+2. Az 
Európai Unió nagymértékű észak–déli 
kibővítése azt eredményezte, hogy a 
hivatalos idő nappali fényre gyakorolt 
hatása Unió-szerte jelentősen eltérő. 
Ennélfogva fontos, hogy a tagállamok 
időzónáik módosítása előtt figyelembe 
vegyék az időszámítás, azaz a természetes 
időzónák és a földrajzi elhelyezkedés 
földrajzi szempontjait. Ezért ösztönözzük a 
tagállamokat, hogy konzultáljanak 
polgáraikkal és az érintettekkel, mielőtt 
megváltoztatnák időzónájukat.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 
Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a 
belső piac működését az, hogy csak 
néhány tagállam alkalmazza a nyári 
időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, 
a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy az évszakok váltakozásához 
kapcsolódó okokból változtassák meg a 
joghatóságuk alá tartozó bármely területen 
a standard időt, még akkor is, ha az adott 
változás egy másik időzónába való 

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 
Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ne zavarják meg 
jelentősen a belső piac működését, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy az évszakok váltakozásához 
kapcsolódó okokból változtassák meg a 
joghatóságuk alá tartozó bármely területen 
a standard időt, még akkor is, ha az adott 
változás egy másik időzónába való 
átlépésként jelenik meg. Emellett a – 
többek között a közlekedési, a 
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átlépésként jelenik meg. Emellett a – 
többek között a közlekedési, a 
kommunikációs és más érintett 
ágazatokban jelentkező – zavarok 
minimalizálása érdekében a 
tagállamoknak megfelelő időben be kell 
jelenteniük a Bizottságnak a standard 
idejük megváltoztatására irányuló 
szándékukat, és azt követően be kell 
vezetniük a bejelentett változtatásokat. A 
Bizottságnak a szóban forgó bejelentés 
alapján tájékoztatnia kell a többi 
tagállamot, hogy azok megtehessék a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak 
emellett az információ közzététele útján 
tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az 
érdekelt feleket is.

kommunikációs és más érintett 
ágazatokban jelentkező – zavarok 
minimalizálása érdekében azoknak a 
tagállamoknak, amelyek meg kívánják 
változtatni standard idejüket, legkésőbb a 
kívánt változtatás hatálybalépése előtt 9 
hónappal be kell jelenteniük ezen 
szándékukat a Bizottságnak és az összes 
többi tagállamnak, ezt követően pedig be 
kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. 
A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés 
alapján értékelnie kell az óraátállítás 
tervezett változtatásának a belső piac 
működésére gyakorolt hatását. A 
Bizottságnak emellett az információ 
közzététele útján tájékoztatnia kell a 
nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelv összehangolt 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak egy koordinációs 
mechanizmus létrehozása révén előre 
össze kell hangolniuk a tervezett standard 
időről szóló döntésüket annak elkerülése 
érdekében, hogy az egy adott időzónán 
belül található tagállamok eltérő standard 
időket válasszanak. A koordinációs 
mechanizmusnak a Bizottság 
képviselőjéből és az egyes tagállamok egy-
egy kijelölt képviselőjéből kell állnia. A 
Bizottságnak elő kell segítenie a 
koordinációt, és értékelnie kell azokat a 
hatásokat, amelyeket a bejelentett döntés 
gyakorolna a belső piac megfelelő 
működésére. A tervezett óraátállítás 
alkalmazására vagy alkalmazásának 
mellőzésére vonatkozó döntés továbbra is 
a tagállamok hatáskörében marad, azt 
követően, hogy konzultáltak és 
összehangolták azt a többi tagállammal.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért meg kell szüntetni a nyári 
időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK 
irányelvben meghatározott rendelkezések 
által lefedett időszak harmonizációját, és 
olyan közös szabályokat kell bevezetni, 
amelyek megakadályozzák, hogy a 
tagállamok a standard idejük évenkénti 
többszöri megváltoztatása útján 
különböző, évszakoktól függő 
rendelkezéseket alkalmazzanak az 
időszámításra vonatkozóan, valamint 
amely szabályok kötelezővé teszik a 
standard időt érintő tervezett változtatások 
bejelentését. Az irányelv célja az, hogy 
meghatározó módon hozzájáruljon a belső 
piac zavartalan működéséhez, 
következésképpen az irányelvnek az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió 
Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata 
szerinti értelmezésnek megfelelően.

(6) Ezért hatályon kívül kell helyezni a 
nyári időszámításra vonatkozó, a 
2000/84/EK irányelvben meghatározott 
rendelkezéseket, és olyan közös 
szabályokat kell bevezetni, amelyek 
megakadályozzák, hogy a tagállamok 
különböző, évszakoktól függő 
rendelkezéseket alkalmazzanak az 
időszámításra vonatkozóan, valamint 
kötelezővé kell tenni a standard időt érintő 
tervezett változtatások bejelentését és 
hatásának értékelését. A jelentős zavarok 
elkerülése érdekében a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak ezt követően értékelnie 
kell a tervezett változtatásnak a belső piac 
működésére gyakorolt hatásait. Az 
irányelv célja tehát az, hogy meghatározó 
módon hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, 
következésképpen az irányelvnek az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió 
Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata 
szerinti értelmezésnek megfelelően.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvet 2019. április 1-jétől 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2019. március 31-
én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 

(7) Fontos elkerülni, hogy a 
tagállamok eltérő standard időket 
válasszanak. Ezért elegendő időt kell 
hagyni arra, hogy harmonizált és jól 
összehangolt megközelítést fogadjanak el. 
Az irányelvet 2020. március 30-tól kell 
alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv 



PE630.406v02-00 10/16 AD\1176300HU.docx

HU

amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2019. 
október 27-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
Kívánatos, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től 
milyen standard időt fognak alkalmazni.

szabályainak hatálya alá tartozó utolsó 
nyári időszámítási időszak valamennyi 
tagállamban 2020. március 29-én, az 
egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2020. 
október 25-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
Kívánatos, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve döntsenek arról, hogy 2020-tól 
milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 
27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

(2) Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2020-ban, amennyiben ezt 2020. október 
25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamoknak arra 
vonatkozó döntésüket, hogy alkalmazzák-
e vagy sem ezt az utolsó, az évszakokhoz 
kapcsolódó változtatást a standard 
idejükre vagy ideikre vonatkozóan, 6 
hónappal a változtatás hatálybalépése 
előtt be kell jelenteniük.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság ezt az információt 
haladéktalanul közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és a bejelentés 
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül 
ülést hív össze a 2a. cikkben említett 
koordinációs mechanizmus keretében.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, ezt a változás hatálybalépése 
előtt legalább 6 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen 
bejelentést tett, és nem vonta azt vissza 
legalább 6 hónappal a tervezett változás 
dátuma előtt, akkor a tagállam köteles 
végrehajtani a változtatást.

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, az arra vonatkozó döntését, 
hogy a joghatósága alá tartozó valamely 
területen megváltoztatja a standard időt 
vagy időket, a változás hatálybalépése 
előtt legalább 9 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak és az összes többi 
tagállamnak.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a bejelentéstől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja 
arról a tagállamokat, és közzéteszi az 
információt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(2) A Bizottság ezt az információt 
haladéktalanul közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és a bejelentés 
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül 
ülést hív össze a 2a. cikkben említett 
koordinációs mechanizmus keretében.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
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2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
(1) Ez az irányelv koordinációs 
mechanizmust hoz létre azzal a céllal, 
hogy az egész Unióban harmonizált 
megközelítést biztosítson az 
időmegállapításra vonatkozóan, és 
megerősítse a tagállamok és a Bizottság 
közötti együttműködést annak értékelése 
során, hogy a standard idő vagy idők 
módosítására vonatkozó bármely döntés 
milyen hatást gyakorol a belső piac 
működésére.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
koordinációs mechanizmus a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből és a Bizottság egy 
képviselőjéből áll.
(3) Amennyiben valamely tagállam 
értesíti a Bizottságot az 1. cikk (2) 
bekezdése vagy a 2. cikk (1) bekezdése 
szerinti döntéséről, a Bizottság összehívja 
a tagállamokat, hogy értékeljék és 
vitassák meg a tervezett változtatásnak a 
belső piac működésére gyakorolt 
potenciális hatásait, annak érdekében, 
hogy elkerülhetőek legyenek a jelentős 
zavarok.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben 
említett értékelés alapján a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a tervezett változtatás 
jelentős hatást gyakorol a belső piac 
megfelelő működésére, erről tájékoztatja a 
bejelentést küldő tagállamot.
(5) A tervezett változtatás 
hatálybalépése előtt legkésőbb 4 hónappal 
a bejelentést küldő tagállamnak döntenie 
kell arról, hogy hatályon kívül helyezi-e 
vagy fenntartja döntését. Amennyiben a 
bejelentést küldő tagállam úgy dönt, hogy 
fenntartja a szándékát, részletes 
magyarázatot kell adnia arra, hogy 
miként fogja ellensúlyozni a 
változtatásnak a belső piac működésére 
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gyakorolt negatív hatását.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2024. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról.

(1) A Bizottság legkésőbb [4 évvel 
ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak ezen irányelv 
végrehajtásáról.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2024. 
április 30-ig a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a releváns információkat.

(2) A tagállamok legkésőbb [3 évvel 
ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig 
a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 
releváns információkat.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2019. 
április 1-jéig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

(1) A tagállamok legkésőbb 2020. 
március 30-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-
jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. március 
30-tól alkalmazzák.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-
jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. március 30-
ával hatályát veszti.
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