
AD\1177975CS.docx PE631.995v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2018/0332(COD)

25.2.2019

STANOVISKO
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní 
změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Zpravodaj: Bolesław G. Piecha



PE631.995v02-00 2/14 AD\1177975CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1177975CS.docx 3/14 PE631.995v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V průběhu posledních let byla úprava letního času jednou z nejvíce diskutovaných otázek. 
Řada žádostí od občanů, Evropského parlamentu a některých členských států EU vedla 
Komisi k rozhodnutí přezkoumat fungování současné úpravy letního času v EU a posoudit 
zda by neměla být změněna.

Úprava letního času v EU znamená, že se ve všech členských státech dvakrát ročně posune 
ručička hodin, aby se zohlednila měnící se délka denního světla v ročních obdobích. 
V ranních hodinách poslední neděli v březnu se hodiny posunou o jednu hodinu vpřed 
a k standardnímu času se vrátí v ranních hodinách poslední neděli v říjnu.

Spektrum zdravotních problémů, které souvisejí s přechodem na letní čas, je široké a zahrnuje 
krátkodobé účinky (tj. ve dnech následujících po změně času) a dlouhodobé účinky a rovněž 
pozitivní i negativní vlivy. Relevantní dopad narušení biorytmu v důsledku změny času 
na lidské zdraví je však stále nejasný a vyžaduje si další důkladné přezkoumání procesu 
přizpůsobování se změně času.

Během veřejné konzultace o úpravě letního času uvedla většina respondentů (76 %), že mají 
se změnou zimního času na letní čas negativní zkušenosti. Z těchto odpovědí se 43 % týkalo 
zdravotních problémů a obav ve vztahu ke zdraví, zatímco 20 % bylo odůvodněno 
nedostatečnou úsporou energie.

Vzhledem k těmto negativním zkušenostem se Komise rozhodla vzít v úvahu potenciálně 
nepříznivé účinky střídání zimního a letního času na zdraví, které byly předmětem četných 
studií a diskusí. V některých studiích byla zkoumána souvislost mezi přechodem na letní čas 
a rizikem srdečních infarktů, narušeným biorytmem, nedostatkem spánku, snížením 
koncentrace a pozornosti, zvýšeným rizikem nehod, nižší mírou spokojenosti se životem 
a dokonce i mírou sebevražd.

I když je seznam možných negativních účinků dlouhý, některé studie jasně potvrzují příznivé 
dlouhodobé účinky na celkovou pohodu v důsledku delší doby denního světla, času 
strávenému venku po práci nebo škole a expozici slunečnímu světlu.

I když vítám novou iniciativu Komise a souhlasím s některými možnými dopady úpravy 
letního času v EU na zdraví, v otázce změny času by se možnost volby času měla nechat na 
uvážení členským státům podle jejich zájmů.

Mám proto v úmyslu poukázat na některé aspekty návrhu, které souvisejí se zdravím, a uvést 
některé pozitivní a negativní prvky, jež lze vzít v úvahu, přičemž se však zdržím toho, abych 
členským státům diktoval, jak se mají rozhodnout. Rád bych samozřejmě vyjádřil kladný 
postoj k návrhu Komise, ale v souladu se zásadou subsidiarity v oblasti zdravotní politiky 
bychom měli členským státům umožnit, aby harmonizovaným způsobem přijaly vlastní 
rozhodnutí.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že i kdybychom zejména vzhledem k blížícímu se konci tohoto 
volebního obdobím měli přijmout jednoznačné konečné rozhodnutí, musíme vzít v úvahu 
empirické důkazy týkající se otázek zdraví. Ani skutečné a upřímné shromáždění a posouzení 
všech dostupných údajů týkajících se této konkrétní záležitosti nám neusnadňuje úkol 
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přijmout rozhodnutí, které je jednoznačně podloženo vědecky prokázanými argumenty. Jsem 
pevně přesvědčen, že s ohledem na jasně vyjádřenou vůli evropských občanů bychom měli 
vyjádřit úmysl dokončit započatou práci; přesto musíme připustit naše očividná omezení – 
nedostatečné empirické údaje a chybějící společný postoj členských států. Z těchto důvodů se 
zdá být vhodné, abychom probíhající jednání trochu posunuli, protože se budeme moci opřít 
o konkrétnější údaje a jasnější signál od členských států, který nás povede při realizaci jejich 
stále nenaplněných očekávání.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu a zabránilo se mimo jiné narušení 
plánování dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb. Z důkazů jednoznačně nevyplývá, 
zda výhody úpravy letního času převažují 
nad nevýhodami spojenými se změnou 
času dvakrát ročně.

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu, dlouhodobost a předvídatelnost a 
zabránilo se mimo jiné narušení plánování 
dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb. Z důkazů úplně jednoznačně 
nevyplývá, zda výhody úpravy letního času 
převažují nad nevýhodami spojenými se 
změnou času dvakrát ročně, a výsledky se 
mezi různými oblastmi liší.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Platné znění Pozměňovací návrh

(4) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse a některé členské státy již 
daly najevo, že upřednostňují, aby tato 
úprava přestala být používána. S ohledem 

(4) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse, což je patrné také ze 4,6 
milionu odpovědí občanů v rámci 
otevřené konzultace Komise, v níž se jasná 
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na tento vývoj je nezbytné i nadále zajistit 
řádné fungování vnitřního trhu a zabránit 
jeho významnému narušení v důsledku 
rozdílnosti mezi členskými státy v této 
oblasti. Je tudíž vhodné, aby se úprava 
letního času koordinovaně ukončila.

většina vyslovila za zrušení stávajícího 
střídání času. Hlavním důvodem ukončení 
je dopad změn času na lidské zdraví 
(43 %), následovaný nedostatečnými 
úsporami energie (20 %). Přestože 
sedmdesát procent účastníků veřejné 
konzultace pocházelo z jednoho členského 
státu, některé členské státy již daly najevo, 
že upřednostňují, aby tato úprava přestala 
být používána. Některé parlamenty rovněž 
vyzvaly své vlády, aby v oblasti sezónních 
změn času v EU přijaly opatření. Byly 
zahájeny vnitrostátní legislativní iniciativy 
s cílem sezónní změny času zrušit. S 
ohledem na tento vývoj je nezbytné i 
nadále zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu a zabránit jeho významnému narušení 
v důsledku rozdílnosti mezi členskými 
státy v této oblasti. Je tudíž vhodné, aby se 
úprava letního času koordinovaně ukončila.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Území členských států jiná než 
jejich zámořská území jsou seskupena ve 
třech různých časových pásmech nebo 
standardních časech, tj. GMT, GMT +1 a 
GMT +2. Značné rozpětí Evropské unie 
od severu k jihu znamená, že účinky 
denního světla z hlediska času se v rámci 
Unie liší. Je proto důležité, aby členské 
státy před změnou svého časového pásma 
vzaly v úvahu zeměpisné aspekty času, 
tj. přirozená časová pásma a zeměpisnou 
polohu. Členské státy by měly před 
rozhodnutím o změně časových pásem 
konzultovat občany a příslušné 
zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Letní čas přinesl v letních měsících 
zdánlivě pozdější západ slunce. V myslích 
mnoha občanů EU je léto synonymem 
dostupnosti slunečního světla do pozdního 
večera. Návrat ke „standardnímu“ času 
by znamenal, že v létě dojde k západu 
slunce o hodinu dřív a část roku, kdy je 
denní světlo dostupné do pozdního večera, 
bude mnohem kratší.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Řada studií zkoumala souvislost 
mezi přechodem na letní čas a rizikem 
srdečních infarktů, narušeným 
biorytmem, nedostatkem spánku, snížením 
koncentrace a pozornosti, zvýšeným 
rizikem nehod, nižší mírou spokojenosti 
se životem a dokonce i mírou sebevražd. 
Delší doba denního světla, čas strávený 
venku po práci nebo škole a expozice 
slunečnímu světlu má však jednoznačně 
několik pozitivních dlouhodobých účinků 
na celkovou pohodu člověka.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Chronobiologie ukazuje, 
že biorytmus lidského těla je ovlivněn 
jakoukoli změnou času, která může mít 
nepříznivý dopad na zdraví. Zatímco 
většině lidí trvá přizpůsobení se novým 
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změnám několik dní, určitým 
chronotypům to trvá několik týdnů nebo 
dokonce déle. Ohrožené jsou zejména 
některé skupiny, jako jsou děti a starší 
lidé. Změna zimního času na letní je 
obzvláště kritická, neboť některé studie 
naznačují, že v prvních dvou dnech po 
změně se zvyšuje míra ischemických 
příhod. Existuje také souvislost mezi 
změnami času a kardiovaskulárními 
chorobami spojenými s narušením 
cirkadiánního cyklu změnami času.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Sezónní změny času mají také 
nepříznivý dopad na životní podmínky 
zvířat, což je patrné například v 
zemědělství v případě negativního dopadu 
na produkci kravského mléka.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) Všeobecně se předpokládá, 
že sezónní změny času přinášejí úspory 
energie. To byl opravdu hlavní důvod, 
proč byly v minulém století původně 
zavedeny. Z výzkumu však vyplývá, 
že i když sezónní změny času mohou 
částečně přispívat ke snižování spotřeby 
energie v Unii jako celku, neplatí to 
pro každý členský stát. Úspora energie za 
osvětlení přechodem na letní čas může být 
rovněž převážena zvýšením spotřeby 
energie na vytápění. Výsledky je navíc 
obtížné interpretovat, neboť jsou silně 
ovlivněny vnějšími faktory, jako je 
meteorologie, chování uživatelů energie 
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nebo probíhající transformace odvětví 
energetiky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zajistilo, že používání úpravy 
letního času jen některými z členských 
států nenaruší fungování vnitřního trhu, 
měly by se členské státy zdržet změny 
standardního času na určitém území 
spadajícím do jejich pravomoci z důvodů 
souvisejících se sezónními změnami, ať už 
by změna byla vydávána za změnu 
časového pásma. Aby se navíc 
minimalizovalo narušení mimo jiné 
v oblasti dopravy, komunikací a v dalších 
dotčených odvětvích, měly by členské státy 
Komisi včas oznámit svůj záměr změnit 
standardní čas a následně tyto oznámené 
změny uplatnit. Komise by na základě 
uvedeného oznámení měla informovat 
všechny členské státy, aby mohly přijmout 
veškerá nezbytná opatření. Rovněž by měla 
tyto informace zveřejnit, a informovat tak 
širokou veřejnost a zúčastněné strany.

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zajistilo, že se tím nenaruší 
fungování vnitřního trhu, měly by se 
členské státy na případné změně 
standardního času dohodnout s ostatními 
členskými státy a pokud možno přijmout 
harmonizovaný přístup. Aby se zabránilo 
používání úpravy letního času jen 
některými z členských států, měly by se 
členské státy zdržet změny standardního 
času na určitém území spadajícím do jejich 
pravomoci z důvodů souvisejících se 
sezónními změnami, ať už by změna byla 
vydávána za změnu časového pásma. Aby 
se navíc minimalizovalo narušení mimo 
jiné v oblasti dopravy, komunikací a v 
dalších dotčených odvětvích, měly by 
členské státy Komisi včas oznámit svůj 
záměr změnit standardní čas a následně 
tyto oznámené změny uplatnit. Komise by 
na základě uvedeného oznámení měla 
informovat všechny členské státy, aby 
mohly přijmout veškerá nezbytná opatření. 
Rovněž by měla tyto informace zveřejnit, a 
informovat tak širokou veřejnost a 
zúčastněné strany, a to neprodleně po 
obdržení všech oznámení od členských 
států.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy by měly mezi sebou 
koordinovat standardní čas, který si zvolí, 
jenž by měl být mezi členskými státy co 
nejvíc harmonizován s cílem zabránit 
výrazným rozdílům v časových pásmech v 
Unii, aby bylo zajištěno řádné fungování 
vnitřního trhu a aby byl předvídatelný pro 
občany, spotřebitele a dotčená odvětví. 
Ačkoli z právního hlediska není možné 
členským státům uložit, aby se rozhodly 
pro určité časové pásmo, mělo by být 
vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo 
zbytečným komplikacím. Členské státy by 
proto měly navzájem a s Komisí 
konzultovat svá rozhodnutí o ukončení 
sezónních změn času. Za tímto účelem by 
měl každý členský stát jmenovat jednoho 
zástupce, který bude konzultovat Komisi 
a ostatní členské státy. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla použít 
ode dne 1. dubna 2019, a poslední období 
letního času, na něž se vztahují pravidla 
směrnice 2000/84/ES, by tudíž v každém 
členském státě mělo začít v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 31. 
března 2019. Členské státy, které po tomto 
období letního času zamýšlejí přijmout 
standardní čas odpovídající času, který je 
používán v zimním období v souladu se 
směrnicí 2000/84/ES, by měly změnit svůj 
standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Je žádoucí, aby členské 
státy přijaly rozhodnutí o standardním 

(7) Tato směrnice by se měla použít 
ode dne 30. března 2020, a poslední 
období letního času, na něž se vztahují 
pravidla směrnice 2000/84/ES, by tudíž v 
každém členském státě mělo začít v 1:00 
hodin koordinovaného světového času dne 
30. března 2020. Členské státy, které po 
tomto období letního času zamýšlejí 
přijmout standardní čas odpovídající času, 
který je používán v zimním období v 
souladu se směrnicí 2000/84/ES, by měly 
změnit svůj standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Je žádoucí, aby členské 
státy přijaly rozhodnutí o standardním 
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čase, který každý z nich uplatní od roku 
2019, ve vzájemné shodě.

čase, který každý z nich uplatní od roku 
2020, ve vzájemné shodě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepoužívají sezónní 
změny svého standardního času nebo časů.

1. Členské státy nepoužívají sezónní 
změny svého standardního času nebo časů.

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2019, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019. Členské státy toto rozhodnutí 
oznámí v souladu s článkem 2.

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2020, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020. Členské státy toto rozhodnutí 
oznámí v souladu s článkem 2.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí to Komisi nejméně 6 měsíců před 
tím, než změna nabude účinku. Členský 
stát, který učinil takové oznámení a nestáhl 
je zpět nejméně 6 měsíců před datem 
předpokládané změny, tuto změnu použije.

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí to Komisi nejméně 6 měsíců před 
tím, než změna nabude účinku. Členský 
stát, který učinil takové oznámení a nestáhl 
je zpět nejméně 6 měsíců před datem 
předpokládané změny, tuto změnu použije.

1a. Před přijetím rozhodnutí podle 
odstavce 1 vedou členské státy konzultace 
se všemi ostatními členskými státy. 
Komise je při těchto konzultacích 
nápomocna. Každý členský stát jmenuje 
jednoho zástupce odpovědného za vedení 
konzultací s ostatními členskými státy 
a Komisí.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od tohoto 
oznámení o něm Komise informuje ostatní 
členské státy a dané informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

2. Do jednoho měsíce od tohoto 
oznámení o něm Komise informuje ostatní 
členské státy a dané informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. Komise 
informuje širokou veřejnost neprodleně 
po obdržení všech oznámení od členských 
států.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice do 31. prosince 2024.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice nejpozději do 31. prosince sedm 
let po přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace do 30. dubna 2024.

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace nejpozději do 30. 
dubna sedm let po přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
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souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2019. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

souladu s touto směrnicí do 30. března 
2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 
2019.

Použijí tyto předpisy ode dne 30. března 
2020.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. dubna 2019.

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 30. března 2020.
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