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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί τέλος 
στις εποχικές αλλαγές της ώρας κατά εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που 
ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου υπέρ τέτοιου είδους μέτρων 
τα τελευταία χρόνια.

Η πρακτική της αλλαγής της ώρας κάθε έξι μήνες που έχει καθοριστεί από τη νομοθεσία της 
Ένωσης επί περίπου 40 χρόνια, συνάντησε πρόσφατα μεγάλη αντίθεση από τους πολίτες και 
την κοινωνία των πολιτών.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εν λόγω εποχικές αλλαγές της ώρας επηρεάζουν όχι 
μόνο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά προκαλούν επίσης πολλά προβλήματα στη 
δημόσια υγεία, κυρίως όσον αφορά την προστασία ειδικών μειονοτικών ομάδων που 
πλήττονται δυσανάλογα από τη διαταραχή του βιολογικού ρυθμού. Από μελέτες έχει επίσης 
προκύψει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων και των καρδιακών παθήσεων αυξάνεται κατά τις 
ημέρες που έπονται της αλλαγής της ώρας. 

Ενώ είναι σαφές ότι απαιτείται λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης με στόχο να τερματιστούν 
οι αλλαγές της ώρας με εναρμονισμένο τρόπο, η θέσπιση διατάξεων με τη μορφή άμεσα 
εφαρμόσιμου κανονισμού, ο οποίος θα επέβαλε τη χρήση είτε χειμερινής είτε θερινής ώρας 
σε όλα τα κράτη μέλη, θα συνιστούσε υπερβολικό μέτρο και δεν θα ελάμβανε υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της ΕΕ. Συνεπώς, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν αυτόνομα. Ωστόσο, θα πρέπει να τους 
δοθεί περισσότερος χρόνος πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας προκειμένου να 
προετοιμαστούν για την αλλαγή αυτή, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με οργανωμένο και 
συντονισμένο τρόπο.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων και δεν έχει διενεργήσει πλήρεις διαβουλεύσεις διάρκειας 
12 εβδομάδων με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού υποβάλει την πρόταση για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί ότι οι 
εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι διαβουλεύσεις αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για τη βελτίωση 
της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης.

Ωστόσο, ο εισηγητής συμφωνεί απόλυτα με τον εισηγητή της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής για το ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν και, 
κατά προτίμηση, πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για τις επερχόμενες αλλαγές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
διαδικτυακής διαβούλευσης που 
διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
την περίοδο μεταξύ της 4ης Ιουλίου και 
της 16ης Αυγούστου 2018,

Τροπολογία 2

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) Βάσει αρκετών αναφορών 
πολιτών και πολυάριθμων πρωτοβουλιών 
εκ μέρους πολιτών, κοινοβουλευτικών 
ερωτήσεων καθώς και μιας δημόσιας 
ακρόασης επί του θέματος, 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.

Τροπολογία 3

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 

(3) Με τη θέσπιση εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων πρέπει να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 
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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.

εσωτερικής αγοράς σε μακροπρόθεσμη 
και προβλέψιμη βάση 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, ζητήματα με 
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων όσο και 
στη ζωή των πολιτών. Τα στοιχεία 
παραμένουν ασαφή ως προς το ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την 
εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας, παρά το 
γεγονός ότι πολλές επιστημονικές μελέτες, 
μεταξύ των οποίων και η μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, του 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις 
ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ 
δυνάμει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, 
παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 
αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη 
υγεία, ιδίως για ορισμένες ομάδες όπως 
παιδιά και ηλικιωμένοι, και υποστηρίζουν 
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ 
καρδιαγγειακών παθήσεων και διακοπής 
του βιολογικού ρυθμού. Από οικονομική 
άποψη, η εξαμηνιαία αλλαγή συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος και διοικητικό φόρτο 
για πολλούς τομείς.

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 

(4) Από τη δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή 
ώρα, η οποία διοργανώθηκε από την 
Επιτροπή κατά την περίοδο Ιουλίου και 
Αυγούστου 2018, και έλαβε 4,6 
εκατομμύρια απαντήσεις, δηλαδή τον 
μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων που 
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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.

έχουν ληφθεί ποτέ σε διαβούλευση της 
Επιτροπής, προέκυψε ότι οι πολίτες 
προτιμούν να τεθεί τέρμα στις 
εξαμηνιαίες αλλαγές της ώρας. Επίσης, 
ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ήδη 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.

Τροπολογία 5

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 

(5) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να 
αποφασίζει, στο πλαίσιο της αρχής της 
επικουρικότητας, 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. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
διαταραχές στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων, στις 
μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε 
άλλους σχετικούς τομείς και να καταστεί 
δυνατός ο συντονισμός, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να κοινοποιήσουν εγκαίρως στην 
Επιτροπή μέχρι την 1η Απριλίου 2020 την 
πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη 
ώρα τους. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση 
την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει το 
ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
δημοσιεύοντας εγκαίρως και με τον 
δέοντα τρόπο τις πληροφορίες αυτές. Θα 
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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.

πρέπει επίσης να αξιολογεί τον αντίκτυπο 
των προβλεπόμενων αλλαγών της 
επίσημης ώρα στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να διενεργεί 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων για το θέμα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την υγεία 
και τις κοινωνικές πτυχές, καθώς και τις 
γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Για να εξασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συντονίσουν εκ των προτέρων την 
απόφασή τους σχετικά με την 
προβλεπόμενη επίσημη ώρα. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού με 
σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένης και 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη 
την Ένωση. Στο μηχανισμό συντονισμού 
θα πρέπει να συμμετέχει ένας 
εκπρόσωπος διορισμένος  από κάθε 
κράτος μέλος και ένας εκπρόσωπος της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου 
που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη 

(6) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου 
που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη 
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θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί 
κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές 
ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας 
την επίσημη ώρα τους περισσότερο από 
μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, 
αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να 
κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές 
της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί 
κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές 
ρυθμίσεις για την εποχική ώρα. Η παρούσα 
οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει 
καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Μια αλλαγή της ώρας που δεν 
συναρτάται με εποχικές αλλαγές θα 
προκαλέσει κόστος μετάβασης, ιδίως 
όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ στις 
μεταφορές και σε διάφορους τομείς. 
Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το 
κόστος της μετάβασης, απαιτείται να 
υπάρξει εύλογη περίοδος προετοιμασίας 
για την εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία 9

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 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
συμφωνημένη και συντονισμένη 
εναρμόνιση της επίσημης ώρας σύμφωνα 
με τον στόχο της παρούσας οδηγίας, 
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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.

πρέπει να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
συνάρτηση με την αναβολή της 
ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις 
για την ώρα θα μπορούσαν να 
διαταράξουν σοβαρά την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους 
στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα 
με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους να 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
είναι επιφορτισμένοι με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συντονίσουν μεταξύ τους την επίσημη 
ώρα που θα επιλέξουν και αυτή θα πρέπει 
να είναι στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
εναρμονισμένη μεταξύ των κρατών 
μελών, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
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ακραίες διαφορές στις ωριαίες ατράκτους 
εντός της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
και η προβλεψιμότητά της για τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες, καταναλωτές 
και κλάδους.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης αυτής σε έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει 
να βασίζεται στις πληροφορίες που θα 
κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί 
δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

(8) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης αυτής σε επαρκώς 
τεκμηριωμένη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω 
έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις 
πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα 
κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε 
να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη 
υποβολή της.

Τροπολογία 12

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. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 2.

Τροπολογία 13
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

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. Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό 
συντονισμού με σκοπό τη διασφάλιση 
εναρμονισμένης και συντονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση. Ο 
μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να 
απαρτίζεται από έναν διορισμένο 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και 
έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

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. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις προθέσεις τους σύμφωνα με 
το άρθρο 1 έως την 1η Απριλίου 2020. 
Χωρίς καθυστέρηση, ο μηχανισμός 
συντονισμού εξετάζει και αξιολογεί τον 
ενδεχόμενο αντίκτυπο της προβλεπόμενης 
αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με στόχο την αποφυγή 
σημαντικών διαταραχών.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή, 
βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, θεωρεί ότι η 
προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει 
σημαντικά την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά 
το σχετικό κράτος μέλος.
4. Το αργότερο έως τις 31 
Οκτωβρίου 2020, τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν εάν θα εμμείνουν ή όχι στην 
πρόθεσή τους. Παρέχουν λεπτομερή 
εξήγηση σχετικά με το πώς πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της αλλαγής στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 14
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία 
με τον μηχανισμό συντονισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 2, παρακολουθεί 
στενά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για 
την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση .
2. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 2β προκειμένου να αναβληθεί η 
ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας κατά 12 μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο, όταν εκτιμά ότι οι προβλεπόμενες 
ρυθμίσεις για την ώρα που έχουν 
κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη 
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή 
διαταραχή στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.
3. Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 2γ εφαρμόζεται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2β
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων του άρθρου 2α 
ανατίθεται στην Επιτροπή για μια 
περίοδο [που θα καθοριστεί] ετών από τις 
[έναρξη ισχύος της οδηγίας].
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3. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με κατά το άρθρο 2α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν την έκδοση μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2α τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [θα 
καθοριστεί] μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [θα 
καθοριστεί] μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2γ

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και 
εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
Η κοινοποίηση μιας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας κατεπείγοντος. 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν 
αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 2β. Στην 
περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί 
την σχετική πράξη αμέσως μόλις της 
κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 17

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 τις 31 
Δεκεμβρίου 2025. Στην εν λόγω έκθεση 
εφαρμογής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
διεξοδική εκτίμηση και ανάλυση 
κόστους-οφέλους όσον αφορά τον 
τερματισμό των εποχικών αλλαγών της 
ώρας στην ΕΕ.

Τροπολογία 19

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 του 2024.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες 
το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του 
πέμπτου έτους μετά την έγκρισή της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η 
Απριλίου 2029, 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 το 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 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ 
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από την 1η Απριλίου 2019. από το 2020.
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