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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αποσκοπεί στον τερματισμό των εποχιακών αλλαγών της ώρας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Η ΕΕ εξέδωσε νομοθεσία για τη θερινή ώρα για πρώτη φορά το 1980, με σκοπό την 
ενοποίηση των τότε υφιστάμενων εθνικών πρακτικών και χρονοδιαγραμμάτων που 
αφορούσαν τη θερινή ώρα. Από το 2001 οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ διέπονται 
από την οδηγία 2000/84/ΕΚ, η οποία θεσπίζει την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να 
περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επανέρχονται στην 
επίσημη ώρα τους («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το σύστημα των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από 
τους πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 20181, ζήτησε από την 
Επιτροπή να κάνει μια 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. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε επίσης δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία 
ελήφθησαν περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που 
ελήφθη ποτέ σε διαβούλευση της Επιτροπής, εκ των οποίων το 84 % ήταν υπέρ του 
τερματισμού των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας, ενώ το 16 % υποστήριξε τη διατήρησή 
τους.

Επί πλέον, οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα αποτελούν επαναλαμβανόμενο θέμα στις εργασίες 
της Επιτροπής Αναφορών (PETI), που όλα αυτά τα χρόνια έχει λάβει πάνω από 100 
αναφορές σχετικά με το θέμα. Όλοι σχεδόν οι αναφέροντες ζητούν την κατάργηση των 
εξαμηνιαίων αλλαγών ώρας, προβάλλοντας κατά πρώτον λόγους υγείας και τα αμελητέα 
αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Κάποιοι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι 
η αλλαγή ώρας έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά 
και οι ηλικιωμένοι. Η επιτροπή PETI εξέτασε αναφορές σχετικές με την εξοικονόμηση 
φωτισμού ημέρας (DST) σε συνεδριάσεις της τον Ιούλιο 2015 και τον Νοέμβριο 2017.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα βάσει της οδηγίας 
2000/84/ΕΚ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη 
υγεία εξ αιτίας αυτών των αλλαγών και να τερματισθούν οι ανά εξάμηνο αλλαγές ώρας στην 
ΕΕ. Ως σαφές παράδειγμα της σημασίας της συζήτησης σχετικά με την επίδραση της DST 
στο βιολογικό ρολόι, το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής του 2017 απονεμήθηκε στους 
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash και Michael W. Young για τις ανακαλύψεις τους στους 
μοριακούς μηχανισμούς ελέγχου του κιρκάδιου ρυθμού, εξηγώντας το ανθρώπινο εσωτερικό, 
βιολογικό, ρολόι και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ευεξία μας από μια αναντιστοιχία 
μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντός μας και του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού μας. Με 
άλλα λόγια, τα αποτελέσματα χρονοβιολογικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο 
ανθρώπινο βιορυθμό μπορεί να είναι σοβαρότερες απ’ ό,τι θεωρείτο στο παρελθόν.  Επί 
πλέον, βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ περί ευθυγράμμισης των νομοθεσιών, 
«[ό]ταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα 

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αλλαγή της ώρας 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043
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στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπ’ όψη της Επιτροπής η οποία 
αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο».

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης επιδιώκει να στηρίξει την ιδέα ότι οι 
ρυθμίσεις για τις εξαμηνιαίες αλλαγές ώρας θα πρέπει να καταργηθούν με συντονισμένο 
τρόπο, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή αρνητική επίπτωση στην υγεία και δεδομένου ότι οι 
υποτιθέμενες εξοικονομήσεις ενέργειας δεν επιτυγχάνονται.

Το σχέδιο γνωμοδότησης προτείνει να γίνει η κατάργηση της εξαμηνιαίας αλλαγής ώρας 
κατά τρόπο που να αποφευχθεί κάθε σοβαρή αναστάτωση της εσωτερικής αγοράς λόγω τυχόν 
αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο αυτό. Η συντάκτρια της παρούσας 
γνωμοδότησης εκτιμά πως η αρχική πρόταση της Επιτροπής, που δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν μονομερώς για τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την επίσημη 
ώρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συνονθύλευμα από ωριαίες ατράκτους μεταξύ των 
κρατών μελών, προκαλώντας μεγαλύτερες αποκλίσεις μέσα στην εσωτερική αγορά. Το 
διασυνοριακό εμπόριο, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και τα ταξίδια εντός της εσωτερικής 
αγοράς θα γίνονταν πιο πολύπλοκα. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση, η συντάκτρια της 
παρούσας γνωμοδότησης προτείνει συνεπώς, όπως έχουν ζητήσει και όλοι σχεδόν οι 
αναφέροντες, την κατάργηση των εξαμηνιαίων αλλαγών ώρας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, 
με βάση τις πολυάριθμες αναφορές και 
αιτήματα που έλαβε από τους πολίτες η 
Επιτροπή Αναφορών, 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 
και συντονισμένης προσέγγισης όσον 
αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε 
ολόκληρη την Ένωση.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Διεξάγεται έντονη δημόσια 
συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη 
θερινή ώρα, όπως φαίνεται και από τις 
αντιδράσεις των πολιτών μέσω των 
αναφορών με τις οποίες ζητούν να 
καταργηθεί η ανά εξάμηνο αλλαγή της 
ώρας αλλά και από τη δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις της 
θερινής ώρας στην ΕΕ, που έλαβε τον 
μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων στην 
ιστορία των διαβουλεύσεων της 
Επιτροπής· Ορισμένα κράτη μέλη 
εξέφρασαν ήδη την προτίμησή τους για τον 
τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω 
ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των 
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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 που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
τόσο την οικονομική όσο και την 
πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης. 
Πολλοί πολίτες ζήτησαν να καταργηθούν 
οι εποχιακές αλλαγές ώρας, κυρίως για 
λόγους υγείας. Στις αναφορές που έλαβε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες 
υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ώρας έχει 
ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις 
ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά 
και οι ηλικιωμένοι. Ακόμη, μελέτες έχουν 
καταδείξει ότι η αλλαγή της ώρας ανά 
εξάμηνο έχει αρνητικές συνέπειες σε 
διάφορους τομείς, όπως της υγείας, με 
επιπτώσεις στον κιρκάδιο ρυθμό· της 
οδικής ασφάλειας, καθώς έχει 
παρατηρηθεί αύξηση στο ποσοστό 
ατυχημάτων κατά τις ημέρες που 
ακολουθούν την αλλαγή της ώρας· και 
συνεπάγεται διοικητικό φόρτο αλλά και 
πρόσθετο κόστος για πολλούς τομείς της 
οικονομίας· Συνεπώς, είναι καίριας 
σημασίας να υπάρξει εναρμονισμένη 
προσέγγιση καλά συντονισμένη, με σκοπό 
τον τερματισμό των ανά εξάμηνο 
αλλαγών ώρας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Είναι κρίσιμο να ληφθεί υπόψη η 
μεγάλη έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από Βορρά προς Νότο, που σημαίνει ότι η 
επίδραση του φωτός της ημέρας διαφέρει 
ανάλογα με την ώρα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό πρέπει να 
λάβουμε υπόψη τις γεωγραφικές 
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παραμέτρους της ώρας, διατηρώντας 
παράλληλα τις υπάρχουσες ωριαίες 
ατράκτους.

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 
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.

διαγράφεται



PE629.635v02-00 8/13 AD\1177582XT.docx

XT

Τροπολογία 6

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 
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.

(6) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου 
που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη 
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. Για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
πρέπει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
την ίδια ρύθμιση ώρας, ενώ θα 
διατηρούνται οι υπάρχουσες ωριαίες 
άτρακτοι, ώστε να αποφευχθεί ένα 
συνονθύλευμα ρυθμίσεων ώρας εντός της 
εσωτερικής αγοράς. 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 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, 
οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας 
που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 
2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε 

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ και να έχει εφαρμογή τον 
δέκατο όγδοο μήνα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί 
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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.

αρκετός χρόνος στην κοινωνία και στους 
οικονομικούς φορείς να προσαρμοστούν 
στη νέα κατάσταση. Για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει 
σημασία να αποφευχθεί ένα 
συνονθύλευμα ρυθμίσεων ώρας εντός της 
εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επομένως να συμφωνήσουν σε μια 
εναρμονισμένη ρύθμιση των επίσημων 
ωρών στην ΕΕ.

Τροπολογία 8

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.  

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.  

1. Από τις [xx] τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν καμία εξαμηνιαία αλλαγή 
ώρας.

2. Διαγράφεται  

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2
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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.  

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. 

1. Σε συμφωνία με το άρθρο 1, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν εναρμονισμένη και 
συντονισμένη ρύθμιση των επισήμων 
ωρών στην Ένωση. 

2. Διαγράφεται  

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.  

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
1η Απριλίου 2019.  

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 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο στις 
[ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.  

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές σύμφωνα 
με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας.  

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 



AD\1177582EL.docx 11/13 PE629.635v02-00

EL

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις 
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 11

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 την έναρξη ισχύος της οδηγίας για 
τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών 
της ώρας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει και να 
εφαρμόζεται τον δέκατο όγδοο μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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