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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta da Comissão de pôr termo às mudanças de hora 
sazonais de forma harmonizada, em todos os Estados-Membros, respondendo assim aos 
inúmeros apelos do Parlamento à adoção de tais medidas ao longo dos últimos anos.

A prática das mudanças de hora semestrais previstas na legislação da União Europeia durante 
quase 40 anos tem sido muito criticada recentemente por parte dos cidadãos e da sociedade 
civil.

É importante sublinhar que estas mudanças de hora sazonais não só afetam o funcionamento 
do mercado interno, como também suscitam múltiplas preocupações em matéria de saúde 
pública, nomeadamente relacionadas com a proteção de grupos minoritários específicos, que 
são desproporcionadamente afetados pela perturbação do ciclo circadiano. Além disso, alguns 
estudos demonstraram que o número de acidentes e de ataques cardíacos aumenta durante os 
dias que se seguem a uma mudança da hora. 

Embora seja claro que são necessárias medidas a nível da União para harmonizar o fim das 
mudanças de hora sazonais, a introdução de regras num regulamento diretamente aplicável 
que preveja a utilização da hora legal ou da hora de verão em todos os Estados-Membros seria 
desnecessariamente excessiva e não teria em conta as diferentes necessidades e circunstâncias 
de diferentes partes da UE. Por conseguinte, os Estados-Membros devem poder escolher 
livremente. No entanto, devem dispor de mais tempo antes da entrada em vigor da diretiva, a 
fim de preparar a alteração, que deve ser aplicada de forma concertada e coordenada.

O relator lamenta que a Comissão não tenha procedido a uma avaliação de impacto adequada 
nem tenha procedido a uma consulta do público e das partes interessadas com uma duração 
total de 12 semanas antes de apresentar a proposta de atualização da Diretiva 2000/84/CE. 
Cumpre salientar que, no Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», as instituições se 
comprometeram a respeitar o facto de as avaliações de impacto e as consultas constituírem 
instrumentos essenciais para melhorar a qualidade da legislação da União.

No entanto, o relator concorda plenamente com o relator da comissão competente quanto ao 
facto de esta diretiva dever ser adotada o mais rapidamente possível e, de preferência, antes 
do final da atual legislatura, a fim de garantir a segurança jurídica e permitir que os Estados-
Membros se preparem corretamente para as próximas alterações.

ALTERAÇÕES

Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Citação 4-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta os resultados da consulta 
em linha realizada pela Comissão 
Europeia entre 4 de julho de 2018 e 16 de 
agosto de 2018,

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na sua resolução de 8 de fevereiro 
de 2018, o Parlamento Europeu convidou 
a Comissão a proceder a uma avaliação do 
regime da hora de verão previsto na 
Diretiva 2000/84/CE e, se necessário, 
apresentar uma proposta de revisão. A 
resolução confirmou igualmente a 
importância de manter uma abordagem 
harmonizada das disposições da União 
relativas à hora.

(2) Com base em várias petições e 
numerosas iniciativas de cidadãos, em 
perguntas parlamentares e na audição 
pública sobre a matéria, o Parlamento 
Europeu, na sua resolução de 8 de 
fevereiro de 2018, convidou a Comissão a 
proceder a uma avaliação do regime da 
hora de verão previsto na Diretiva 
2000/84/CE e, se necessário, apresentar 
uma proposta de revisão. A resolução 
confirmou igualmente a importância de 
manter uma abordagem harmonizada das 
disposições da União relativas à hora.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam 
para a importância de dispor de regras da 
União harmonizadas neste domínio, a fim 
de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno e evitar, nomeadamente, 
perturbações na programação das 
operações de transporte e no 
funcionamento dos sistemas de informação 
e comunicação, custos mais elevados para 
o comércio transfronteiras ou menor 
produtividade na prestação de bens e 

(3) As regras da União harmonizadas 
devem garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, com uma ênfase a longo 
prazo e previsibilidade, e evitar, 
nomeadamente, perturbações na 
programação das operações de transporte e 
no funcionamento dos sistemas de 
informação e comunicação, custos mais 
elevados para o comércio transfronteiras ou 
menor produtividade na prestação de bens 
e serviços, tendo todos estes elementos um 
impacto significativo no bom 
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serviços. Os elementos factuais não são 
conclusivos quanto ao facto de os 
benefícios das disposições relativas à hora 
de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

funcionamento do mercado interno, no 
quotidiano e na atividade empresarial. Os 
elementos factuais não são conclusivos 
quanto ao facto de não decorrerem 
benefícios significativos da mudança da 
hora duas vezes por ano, embora diversos 
estudos científicos, nomeadamente o 
estudo do Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu, de outubro de 2017, 
sobre as disposições da UE relativas à hora 
de verão ao abrigo da 
Diretiva 2000/84/CE, indiquem a 
existência de efeitos negativos para a 
saúde humana, nomeadamente para 
determinados grupos, como as crianças e 
os idosos, e sugiram uma ligação com as 
doenças cardiovasculares através de 
cronodisrupção interna. De um ponto de 
vista económico, a mudança bianual 
acarreta custos e encargos 
administrativos adicionais para muitos 
setores.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora 
de verão e alguns Estados-Membros já 
manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio. Por 
conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
à hora de verão.

(4) Uma consulta pública sobre o 
regime da hora de verão realizada pela 
Comissão em julho e agosto de 2018 
recebeu 4,6 milhões de respostas, 
constituindo o maior número de respostas 
alguma vez obtido em consultas da 
Comissão, e revelou que os cidadãos 
preferem pôr termo às mudanças de hora 
bianuais. Além disso, alguns Estados-
Membros já manifestaram a sua 
preferência por pôr termo a tal regime. 
Tendo em conta esta situação, é necessário 
continuar a preservar o bom funcionamento 
do mercado interno e evitar perturbações 
significativas causadas por divergências 
entre os Estados-Membros neste domínio. 
Por conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
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à hora de verão.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios sob 
a sua jurisdição e abrangidos pelo âmbito 
de aplicação territorial dos Tratados, e 
posteriores alterações. No entanto, a fim 
de assegurar que a aplicação das 
disposições relativas à hora de verão por 
alguns Estados-Membros não perturba o 
funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a 
sua jurisdição por razões relacionadas 
com variações sazonais, apresentando 
essa mudança como uma mudança de 
fuso horário. Além disso, a fim de 
minimizar as perturbações, nomeadamente 
nos setores dos transportes, comunicações 
e outros setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, 
subsequentemente, aplicar as alterações 
notificadas. Com base nessa notificação, a 
Comissão informará todos os Estados-
Membros, para que possam tomar todas 
as medidas necessárias. Do mesmo modo, 
divulgará essa informação ao público e às 
partes interessadas.

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir, de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, sobre a hora 
legal ou as horas ou legais a aplicar nos 
territórios sob a sua jurisdição e abrangidos 
pelo âmbito de aplicação territorial dos 
Tratados, e posteriores alterações. A fim de 
minimizar as perturbações do 
funcionamento do mercado interno 
relacionadas, nomeadamente, com os 
setores dos transportes, comunicações e 
outros setores afetados, e possibilitar a 
coordenação, devem notificar a Comissão, 
até 1 de abril de 2020, da sua intenção de 
mudar a hora legal. Com base nessa 
notificação, a Comissão informará todos os 
Estados-Membros, o público e as partes 
interessadas, divulgando essa informação 
de forma adequada e atempada. Deverá 
igualmente avaliar o impacto das 
mudanças de horas legais previstas no 
funcionamento do mercado interno e 
realizar uma análise especializadas sobre 
a matéria, tendo em conta a natureza, a 
saúde e os aspetos sociais, bem como as 
diferenças geográficas entre 
Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(5-A) A fim de garantir uma aplicação 
harmonizada da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem coordenar 
antecipadamente a sua decisão quanto às 
horas legais previstas. A Comissão deve, 
por conseguinte, criar um mecanismo de 
coordenação com o objetivo de garantir 
uma abordagem harmonizada e 
coordenada das disposições relativas à 
hora em toda a União. O mecanismo de 
coordenação deve ser composto por um 
representante nomeado por cada 
Estado-Membro e um representante da 
Comissão.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Por conseguinte, é necessário pôr 
termo à harmonização do período 
abrangido pelas disposições relativas à 
hora de verão, tal como previstas na 
Diretiva 2000/84/CE, e introduzir regras 
comuns que impeçam os Estados-Membros 
de fixar horas legais diferentes consoante a 
época sazonal por via da mudança da hora 
mais de uma vez por ano, e estabeleçam a 
obrigação de notificar as alterações 
previstas à hora legal. A presente diretiva 
tem por objetivo contribuir, de forma 
decisiva, para o bom funcionamento do 
mercado interno e deve, por conseguinte, 
ter por base o artigo 114.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
interpretado nos termos da jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

(6) Por conseguinte, é necessário pôr 
termo à harmonização do período 
abrangido pelas disposições relativas à 
hora de verão, tal como previstas na 
Diretiva 2000/84/CE, e introduzir regras 
comuns que impeçam os Estados-Membros 
de fixar horas legais diferentes consoante a 
época sazonal. A presente diretiva tem por 
objetivo contribuir, de forma decisiva, para 
o bom funcionamento do mercado interno 
e deve, por conseguinte, ter por base o 
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
interpretado nos termos da jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Uma mudança horária não 
relacionada com as mudanças sazonais 
causará custos de transição, em particular 
no que respeita aos sistemas informáticos 
no setor dos transportes e outros setores. 
É necessário haver um período de 
preparação razoável para a execução da 
presente diretiva, a fim de reduzir 
significativamente os custos de transição.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2019, de modo a 
que o último período da hora de verão 
sujeito às regras da Diretiva 2000/84/CE 
terá início, em todos os Estados-Membros, 
à 1 hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 31 de março de 2019. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 27 de outubro de 
2019, a fim de que todas as mudanças de 
hora definitivas nos vários Estados-
Membros ocorram em simultâneo. É 
desejável que os Estados-Membros tomem 
as decisões relativamente à hora legal que 
tencionam aplicar a partir de 2019 de 
forma concertada.

(7) A fim de assegurar uma 
harmonização concertada e coordenada 
da hora legal em conformidade com o 
objetivo da presente diretiva, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverá ser delegado na 
Comissão no que diz respeito ao 
adiamento da data de aplicação da 
presente diretiva, sempre que as 
disposições relativas à hora sejam 
suscetíveis de perturbar gravemente o 
bom funcionamento do mercado interno. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre Legislar Melhor, de 13 de abril de 
2016. Em particular, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento 
Europeu e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
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da Comissão que tratem da preparação 
dos atos delegados.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros devem 
concertar entre si, de modo o mais 
harmonizado possível, as horas legais que 
escolhem, a fim de evitar fusos horários 
excessivamente díspares na UE e de 
assegurar, por conseguinte, o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
sua previsibilidade para os cidadãos, os 
consumidores e os setores em questão.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A aplicação da presente diretiva 
deve ser objeto de acompanhamento. Os 
resultados desse acompanhamento devem 
ser apresentados num relatório da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Para que possa ser apresentado 
dentro do prazo fixado, o relatório deve 
basear-se nas informações 
disponibilizadas, em tempo útil, pelos 
Estados-Membros à Comissão.

(8) A aplicação da presente diretiva 
deve ser objeto de acompanhamento. Os 
resultados desse acompanhamento devem 
ser apresentados num relatório 
suficientemente fundamentado da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Para que possa ser apresentado 
dentro do prazo fixado, o relatório deve 
basear-se nas informações 
disponibilizadas, em tempo útil, pelos 
Estados-Membros à Comissão.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2019, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 27 de 
outubro de 2019. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da respetiva hora 
legal. Os Estados-Membros devem 
notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 1.º, se um Estado-Membro decidir 
proceder à mudança da respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em qualquer território 
sob a sua jurisdição, deve notificar a 
Comissão pelo menos seis meses antes da 
mudança produzir efeitos. Sempre que um 
Estado-Membro tenha feito essa 
notificação e não a tenha retirado pelo 
menos seis meses antes da data da 
mudança prevista, essa mudança deve ser 
efetivada.

1. A Comissão deverá criar um 
mecanismo de coordenação com o 
objetivo de garantir uma abordagem 
harmonizada e coordenada das 
disposições relativas à hora em toda a 
União. O mecanismo de coordenação 
deverá ser composto por um representante 
por cada Estado-Membro e um 
representante da Comissão.

2. No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
os outros Estados-Membros e publica essa 
informação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. Os Estados-Membros devem 
notificar a Comissão, até 1 de abril de 
2020, das suas intenções nos termos do 
artigo 1.º. O mecanismo de coordenação 
deve debater e avaliar, sem demora, o 
potencial impacto da alteração prevista no 
funcionamento do mercado interno, a fim 
de evitar perturbações significativas.
3. Sempre que, com base na 
avaliação a que se refere o n.º 2, a 
Comissão considerar que uma mudança 
prevista perturbará significativamente o 
funcionamento do mercado interno, deve 
informar o Estado-Membro em questão.
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4. Até 31 de outubro de 2020, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
decidir sobre se mantêm a sua intenção 
ou não. Deve fornecer uma explicação 
pormenorizada sobre como irá fazer face 
ao impacto negativo da mudança no 
funcionamento do mercado interno.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
1. A Comissão, em estreita 
colaboração com o mecanismo de 
coordenação a que se refere o artigo 2.º, 
deve acompanhar de perto as disposições 
previstas relativas à hora em toda a 
União..
2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 2.º-B, a fim de adiar a data 
de aplicação da presente diretiva por um 
máximo de 12 meses, se determinar que 
as disposições previstas relativas à hora, 
tal como comunicadas pelos Estados-
Membros, sejam suscetíveis de perturbar 
gravemente o funcionamento do mercado 
interno.
3. Se imperativos de urgência o 
exigirem, aplica-se aos atos delegados 
adotados ao abrigo do presente número o 
procedimento previsto no artigo 2.º-C.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-B
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1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. As competências para adotar atos 
delegados a que se refere o artigo 2.º-A 
são delegadas na Comissão por um 
período de [a determinar] anos a contar 
da [data de entrada em vigor da presente 
diretiva].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º-A pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre Legislar Melhor de 13 de abril de 
2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do disposto no artigo 2.º-A só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de [a determinar] meses 
a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do final 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo pode ser prorrogado por [a 
determinar] meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-C

1. Os atos delegados adotados por 
força do presente artigo entram em vigor 
sem demora e são aplicáveis desde que 
não tenha sido formulada qualquer 
objeção ao abrigo do n.º 2. Na notificação 
de um ato delegado ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho devem expor-se os 
motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência. 
2. O Parlamento Europeu ou o 
Conselho podem formular objeções a um 
ato delegado de acordo com o 
procedimento a que se refere o artigo 2.º-
B. Nesse caso, a Comissão revoga 
imediatamente o ato após a notificação da 
decisão pela qual o Parlamento Europeu 
ou o Conselho tiverem formulado 
objeções.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro de 2024.

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro de 2025. 
Nesse relatório deve ser conferida especial 
atenção aos efeitos para a saúde 
humana. 

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve efetuar uma 
avaliação de impacto exaustiva e uma 
análise custo-benefício da abolição das 
mudanças de hora sazonais na UE.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril de 2024.

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril do quinto ano 
após a adoção da presente diretiva.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2019, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 2020, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2019.

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 2020.
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