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• 	To 2021 μπορεί να είναι το τελευταίο έτος με εποχιακή αλλαγή ώρας στην ΕΕ

• 	Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τη δική τους ζώνη
ώρας
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Η ολομέλεια ψήφισε για τον τερματισμό από το 2021 της πρακτικής της προσαρμογής
των ρολογιών κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο.
 
Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει
να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του
2021. Αυτές οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την χειμερινή τους ώρα μπορούν να
προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του
2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους
υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών.
 
Η ολομέλεια υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό
της εποχιακής αλλαγής ώρας, αλλά ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος του
τερματισμού από το 2019 στο 2021.
 
Προστατεύοντας την ενιαία αγορά
 
Τα μέλη  του  ΕΚ επιθυμούν  επίσης  οι  χώρες  της  ΕΕ  και  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να
συντονίσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μόνιμη υιοθέτηση της
θερινής ώρας από κάποιες χώρες και της χειμερινής από άλλες δεν θα διαταράξει την
εσωτερική αγορά.
 
Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ζήτημα της
ώρας θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την εύρυθμη λειτουργία
της  ενιαίας  αγοράς,  μπορεί  να  υποβάλει  πρόταση  αναβολής  της  ημερομηνίας
εφαρμογής  της  οδηγίας  κατά  12  μήνες  κατ'  ανώτατο  όριο,  αναφέρει  το  εγκριθέν
κείμενο.
 
Επόμενα βήματα
 
Το κείμενο που υιοθετήθηκε αποτελεί τη θέση του ΕΚ για τις διαπραγματεύσεις με τους
υπουργούς της ΕΕ για την τελική διατύπωση των κανόνων.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Απαντώντας σε πρωτοβουλίες πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018 το ΕΚ κάλεσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής
ώρας και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση για αναθεώρησή της.
 
Μετά την αξιολόγηση, η οποία έλαβε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, από τις οποίες το 84%
ήταν υπέρ του τερματισμού των αλλαγών της ώρας, η Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή
της, στην οποία μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπουργοί
της ΕΕ.
 
Η  ΕΕ  ενοποίησε  για  πρώτη  φορά  τις  ρυθμίσεις  της  καλοκαιρινής  ώρας  το  1980,
προκειμένου να διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας
εντός  της  ενιαίας  αγοράς,  καθώς  μέχρι  τότε  οι  εθνικές  πρακτικές  και  τα
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χρονοδιαγράμματα της θερινής ώρας διέφεραν. Η ισχύουσα οδηγία περί ρυθμίσεων
θερινής ώρας απαιτεί  οι  χώρες της ΕΕ να αλλάζουν σε  θερινή ώρα την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του
Οκτωβρίου.
 

Επαφές 
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