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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε τις διατάξεις για τη θερινή ώρα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

ποιήσουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή σε εύθετο χρόνο,
ώστε να καταστεί δυνατή η εµπρόθεσµη υποβολή της.
(7)

∆εδοµένου ότι η πλήρης ηµερολογιακή εναρµόνιση της
περιόδου θερινής ώρας µε σκοπό τη διευκόλυνση των µεταφορών και των επικοινωνιών δεν µπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
αυτών των στόχων.

(8)

Για γεωγραφικούς λόγους, οι κοινές διατάξεις για τη θερινή
ώρα είναι σκόπιµο να µην εφαρµόζονται στα υπερπόντια
εδάφη των κρατών µελών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η όγδοη οδηγία 97/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, σχετικά µε
τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (4) όρισε κοινή ηµεροµηνία
και ώρα σε όλα τα κράτη µέλη για την έναρξη και τη λήξη
της περιόδου θερινής ώρας των ετών 1998, 1999, 2000
και 2001.
∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διατάξεις σχετικά
µε τη θερινή ώρα, είναι σηµαντικό για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς να εξακολουθήσει να καθορίζεται κοινή
ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου
θερινής ώρας, οι οποίες θα ισχύουν στον κοινοτικό χώρο.

(3)

Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η καταλληλότερη περίοδος
θερινής ώρας είναι από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη
Οκτωβρίου και, εποµένως, είναι σκόπιµο να διατηρηθεί αυτή
η περίοδος.

(4)

Η ορθή λειτουργία ορισµένων τοµέων, όχι µόνον των µεταφορών και των επικοινωνιών, αλλά και άλλων βιοµηχανικών
τοµέων, απαιτεί σταθερό προγραµµατισµό σε µακροπρόθεσµη βάση. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να θεσπισθούν µε
απροσδιόριστη διάρκεια διατάξεις για την περίοδο θερινής
ώρας. Το άρθρο 4 της οδηγίας 97/44/ΕΚ προβλέπει εν
προκειµένω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, το
καθεστώς που θα ισχύει από το 2002.

(5)

(6)

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας της πληροφόρησης,
είναι σκόπιµο να δηµοσιεύεται ανά πενταετία το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της περιόδου θερινής ώρας για την
επόµενη πενταετία.
Θα πρέπει, εξάλλου, να παρακολουθείται η εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας µε βάση έκθεση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε τον αντίκτυπο των θεσπιζόµενων διατάξεων σε όλους τους οικείους τοµείς. Η έκθεση
αυτή πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινο-

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 136.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2000 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000.
4) ΕΕ L 206 της 1.8.1997, σ. 62.
(

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «περίοδος θερινής
ώρας» νοείται η περίοδος του έτους κατά την οποία η ώρα µετατίθεται εξήντα λεπτά µπροστά σε σχέση µε την ώρα που ισχύει το
υπόλοιπο έτος.
Άρθρο 2
Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας αρχίζει, σε κάθε
κράτος µέλος, στις 1 π.µ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή
του Μαρτίου.
Άρθρο 3
Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας λήγει, σε κάθε
κράτος µέλος, στις 1 π.µ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή
του Οκτωβρίου.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (5), για πρώτη φορά κατά τη δηµοσίευση της παρούσας
οδηγίας και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, ανακοίνωση περιέχουσα
τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου θερινής ώρας για
τα πέντε επόµενα έτη.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά µε τον αντίκτυπο των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στους οικείους τοµείς.
Η έκθεση συντάσσεται µε βάση τις πληροφορίες που κοινοποιεί
κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου
2007.
Η Επιτροπή, εφόσον κριθεί αναγκαίο και βάσει των συµπερασµάτων
της έκθεσης, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις.
(5) ΕΕ C 35 της 2.2.2001.
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Άρθρο 6

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα υπερπόντια εδάφη των
κρατών µελών.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο
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