
AD\1177975PL.docx PE631.995v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2018/0332(COD)

25.2.2019

OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 
2000/84/WE
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bolesław G. Piecha



PE631.995v03-00 2/15 AD\1177975PL.docx

PL

PA_Legam



AD\1177975PL.docx 3/15 PE631.995v03-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ciągu ostatnich lat ustalenia dotyczące czasu letniego były jednymi z najbardziej 
dyskutowanych kwestii. Duża liczba wniosków ze strony obywateli, Parlamentu Europejskiego 
i niektórych państw członkowskich UE, skłoniły Komisję do podjęcia decyzji w sprawie 
zbadania funkcjonowania obecnych ustaleń unijnych dotyczących czasu letniego oraz do 
oceny, czy powinny one ulec zmianie.

Ustalenia unijne dotyczące czasu letniego zakładają, że zegary przestawia się dwa razy w roku 
we wszystkich państwach członkowskich w celu uwzględnienia zmieniającej się struktury 
światła dziennego w różnych porach roku. W ostatnią niedzielę marca nad ranem zegary 
przestawia się o godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października nad ranem cofa się je 
o godzinę, aby wrócić do czasu standardowego.

Wachlarz problemów zdrowotnych związanych ze zmianą czasu na letni jest szeroki i ma 
krótkoterminowe (tj. w dniach następujących po zmianie czasu) i długoterminowe skutki, a 
sama zmiana czasu ma również swoje pozytywne i negatywne strony. Jednak prawdziwy 
wpływ zakłóceń zegara biologicznego wynikających ze zmiany czasu na zdrowie ludzkie wciąż 
pozostaje niejasny i wymaga dogłębnych badań nad procesem adaptacji do zmiany czasu.

Podczas konsultacji publicznych w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego większość 
respondentów (76 %) stwierdziła, że ma negatywne doświadczenia związane ze zmianą czasu 
z zimowego na letni. 43 % tych odpowiedzi dotyczyło kwestii zdrowotnych, natomiast 20 % z 
nich uzasadniono brakiem oszczędności energii.

W kontekście tych negatywnych doświadczeń Komisja zdecydowała wziąć pod uwagę 
potencjalnie niekorzystne skutki dla zdrowia związane ze zmianą czasu, będące przedmiotem 
wielu badań oraz debat. Niektóre badania skupiają się na związku między przejściem na czas 
letni a ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu okołodobowego, bezsennością, brakiem 
koncentracji, wzmożonym ryzykiem wypadków, niższą satysfakcją życiową, a nawet 
wskaźnikami samobójstw.

Chociaż lista potencjalnych negatywnych skutków jest długa, niektóre badania wyraźnie 
wskazują na pozytywne długoterminowe skutki dla ogólnego samopoczucia dzięki dłuższej 
ekspozycji na światło dzienne i słoneczne czy aktywnemu spędzaniu czasu na wolnym 
powietrzu po szkole lub po pracy.

Niemniej jednak nawet jeżeli nowa inicjatywa Komisji jest przeze mnie mile widziana i 
mógłbym zgodzić się z niektórymi potencjalnymi skutkami zdrowotnymi ustaleń unijnych o 
zmianie czasu na letni, uważam, że należy zostawić państwom członkowskim dużą swobodę 
wyboru w kwestii zmiany czasu stosownie do ich interesów.

Z tego względu zamierzam zasygnalizować niektóre potencjalne aspekty wniosku związane ze 
zdrowiem, wymieniając kilka pozytywnych, jak i negatywnych elementów, które mogą zostać 
wzięte pod uwagę, ale jednocześnie powstrzymam się od narzucania decyzji państwom 
członkowskim. Oczywiście chciałbym wyrazić aprobatę dla wniosku KE, ale aby pozostać w 
zgodności z zasadą pomocniczości w ramach polityki zdrowotnej, powinniśmy pozwolić 
państwom członkowskim na podejmowanie własnych decyzji w sposób zharmonizowany.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że nawet jeśli będziemy musieli podjąć ostateczną 
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decyzję, zwłaszcza ze względu na fakt, że proces legislacyjny dobiega końca, musimy wziąć 
pod uwagę empiryczne dowody związane z kwestiami zdrowotnymi. Jednak dogłębne i 
uczciwe rozważenie tej kwestii, jak i zebranie wszystkich dostępnych danych na ten temat nie 
ułatwia nam zadania podjęcia decyzji wyraźnie popartej naukowo udowodnionymi 
argumentami. Głęboko wierzę, że powinniśmy wykazać zamiar zakończenia tego 
nierozstrzygalnego zadania ze względu na wyraźną wolę obywateli UE. Musimy jednak 
pogodzić się z oczywistymi ograniczeniami – niewystarczającymi danymi empirycznymi czy 
brakiem wspólnego stanowiska państw członkowskich. Z tych właśnie przyczyn rozważenie 
przełożenia trwających negocjacji wydaje się właściwe ze względu na możliwość pracy na 
podstawie dokładniejszych danych i bardziej konkretnego stanowiska państw członkowskich, 
które pokierują nas w sprawie ich wciąż niespełnionych oczekiwań.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja przeanalizowała dostępne 
dowody; wskazują one, jak ważne są 
zharmonizowane przepisy unijne w tej 
dziedzinie dla celu zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
uniknięcia między innymi zakłóceń 
w planowaniu operacji transportowych 
i w funkcjonowaniu systemów 
teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług. 
Dowody nie są rozstrzygające co do tego, 
czy korzyści wynikające z ustaleń 
dotyczących czasu letniego przewyższają 
niedogodności związane z copółroczną 
zmianą czasu.

(3) Komisja przeanalizowała dostępne 
dowody; wskazują one, jak ważne są 
zharmonizowane przepisy unijne w tej 
dziedzinie dla celu zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
stabilności w dłuższej perspektywie 
czasowej i przewidywalności, tak aby 
uniknąć między innymi zakłóceń 
w planowaniu operacji transportowych 
i w funkcjonowaniu systemów 
teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług. 
Dowody nie są w pełni rozstrzygające co 
do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń 
dotyczących czasu letniego przewyższają 
niedogodności związane z copółroczną 
zmianą czasu, a wyniki różnią się między 
poszczególnymi obszarami.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst obowiązujący Poprawka

(4) Trwa obecnie ożywiona debata 
publiczna na temat ustaleń dotyczących 
czasu letniego, a niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń. 
W świetle tych zmian konieczne jest stałe 
czuwanie nad należytym funkcjonowaniem 
rynku wewnętrznego i uniknięcie 
wszelkich poważnych zakłóceń 
w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą 
być spowodowane różnicami między 
państwami członkowskimi w tym zakresie. 
Należy zatem w sposób skoordynowany 
znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4) Trwa obecnie ożywiona debata 
publiczna na temat ustaleń dotyczących 
czasu letniego, czego dowodem jest udział 
4,6 mln obywateli w konsultacjach 
publicznych Komisji, w których 
zdecydowana większość sprzeciwiła się 
aktualnej sezonowej zmianie czasu. 
Głównym argumentem za zniesieniem jest 
jej wpływ na zdrowie ludzkie (43 %), a w 
dalszej kolejności brak oszczędności 
energii (20 %). Chociaż siedemdziesiąt 
procent uczestników konsultacji 
publicznych pochodziło z jednego państwa 
członkowskiego, niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń. 
Niektóre parlamenty wezwały również 
swoje rządy do podjęcia działań w sprawie 
sezonowych zmian czasu w UE. 
Rozpoczęto krajowe inicjatywy 
ustawodawcze w celu zniesienia 
sezonowych zmian czasu. W świetle tych 
zmian konieczne jest stałe czuwanie nad 
należytym funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego i uniknięcie wszelkich 
poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu 
tego rynku, które mogą być spowodowane 
różnicami między państwami 
członkowskimi w tym zakresie. Należy 
zatem w sposób skoordynowany znieść 
ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Terytoria państw członkowskich 
UE inne niż terytoria zamorskie znajdują 
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się w trzech różnych strefach czasowych 
lub stosują trzy różne rodzaje czasu 
standardowego, tj. GMT, GMT+1 
i GMT+2. Duża rozpiętość terytorium 
Unii Europejskiej na osi północ-południe 
oznacza, że wpływ czasu na ilość światła 
dziennego jest różny w całej Unii. Dlatego 
też ważne jest, aby przed wprowadzeniem 
zmian stref czasowych państwa 
członkowskie wzięły pod uwagę aspekt 
geograficzny czasu, tj. naturalne strefy 
czasowe oraz położenie geograficzne. 
Przed podjęciem decyzji w tej sprawie 
państwa członkowskie powinny 
skonsultować się z obywatelami i 
zainteresowanymi stronami.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Czas letni umożliwił pozornie 
późniejsze zachody słońca w miesiącach 
letnich. Dla wielu obywateli UE lato jest 
synonimem dostępności światła dziennego 
do późnych godzin wieczornych. Powrót 
do czasu „standardowego” oznaczałby, że 
w lecie zachód słońca będzie następował o 
godzinę wcześniej, a także że w ten sposób 
znacznie skróci się okres roku, w którym 
światło dzienne jest dostępne w godzinach 
wieczornych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Liczne badania skupiły się na 
związku między przejściem na czas letni a 
ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu 
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okołodobowego, bezsennością, brakiem 
koncentracji, wzmożonym ryzykiem 
wypadków, niższą satysfakcją życiową, a 
nawet wskaźnikami samobójstw. Jednakże 
dłuższa ekspozycja na światło dzienne i 
światło słoneczne czy aktywne spędzanie 
czasu na wolnym powietrzu po szkole lub 
po pracy mają wyraźny i pozytywny 
długotrwały wpływ na ogólne 
samopoczucie.

Poprawka6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Chronobiologia wskazuje, że 
wszelkie zmiany czasu zaburzają rytm 
dobowy organizmu człowieka, co może 
mieć negatywny wpływ na zdrowie. 
Podczas gdy większość ludzi potrzebuje 
kilku dni na przyzwyczajenie się do 
zmiany, niektóre chronotypy potrzebują 
kilku tygodni, a nawet dłużej. Niektóre 
grupy, takie jak dzieci i osoby starsze, są 
szczególnie narażone. Zmiana czasu na 
letni jest szczególnie dotkliwa, bowiem 
niektóre badania wykazują na przykład, że 
w pierwszych dwóch dniach po zmianie 
czasu zwiększa się liczba przypadków 
udaru niedokrwiennego. Istnieje również 
związek między zmianami czasu i 
chorobami układu krążenia ze względu na 
zakłócenia rytmu okołodobowego 
organizmu na skutek zmiany czasu.

Poprawka7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) Sezonowa zmiana czasu wpływa 
również negatywnie na dobrostan 
zwierząt, co jest szczególnie widoczne na 
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przykład w sektorze rolnictwa, w którym 
obserwuje się negatywny wpływ na 
produkcję mleka.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4f) Powszechnie uważa się, że 
sezonowe zmiany czasu przynoszą 
oszczędności energii. Rzeczywiście był to 
główny powód, dla którego początkowo 
wprowadzono zmianę czasu w ubiegłym 
wieku. Z badań wynika jednak, że choć 
sezonowe zmiany czasu mogą odgrywać 
nieznaczną rolę w redukcji zużycia energii 
w Unii jako takiej, to nie zawsze jednak 
dzieje się tak w przypadku poszczególnych 
państw członkowskich. Oszczędność w 
konsumpcji energii do oświetlania 
osiągnięta w wyniku przejścia na czas 
letni może też zostać zniwelowana przez 
wzrost konsumpcji energii 
wykorzystywanej do ogrzewania. Ponadto 
wyniki tych badań są trudne do 
interpretacji ze względu na ich silne 
nacechowanie przez czynniki zewnętrzne, 
takie jak warunki meteorologiczne, 
zachowanie użytkowników energii czy 
zachodząca transformacja energetyczna.

Poprawka9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać prawa poszczególnych państw 
członkowskich do podjęcia decyzji 
w sprawie standardowego czasu lub 
czasów dla terytoriów podlegających ich 
jurysdykcji i objętych terytorialnym 

(5) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać prawa poszczególnych państw 
członkowskich do podjęcia decyzji 
w sprawie standardowego czasu lub 
czasów dla terytoriów podlegających ich 
jurysdykcji i objętych terytorialnym 
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zakresem stosowania Traktatów oraz 
w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. 
Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie 
ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie 
przez niektóre państwa członkowskie nie 
zakłócało funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny powstrzymać się od zmiany czasu 
standardowego na danym terytorium 
podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn 
związanych ze zmianami sezonowymi, 
nawet gdyby taka zmiana była 
przedstawiana jako zmiana strefy 
czasowej. Ponadto w celu 
zminimalizowania zakłóceń między innymi 
w sektorze transportu, komunikacji 
i innych odnośnych sektorach, państwa 
członkowskie powinny powiadomić 
Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze 
zmiany czasu standardowego, a następnie 
stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie 
tego powiadomienia Komisja powinna 
poinformować wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki. 
Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

zakresem stosowania Traktatów oraz 
w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. 
Jednak w celu zapewnienia, by nie 
zakłócało to funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny uzgodnić ewentualną zmianę 
czasu standardowego w konsultacji z 
pozostałymi państwami członkowskimi i w 
miarę możliwości stosować 
zharmonizowane podejście. Aby zapobiec 
stosowaniu ustaleń dotyczących czasu 
letniego jedynie przez niektóre państwa 
członkowskie, państwa członkowskie 
powinny powstrzymać się od zmiany czasu 
standardowego na danym terytorium 
podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn 
związanych ze zmianami sezonowymi, 
nawet gdyby taka zmiana była 
przedstawiana jako zmiana strefy 
czasowej. Ponadto w celu 
zminimalizowania zakłóceń między innymi 
w sektorze transportu, komunikacji 
i innych odnośnych sektorach, państwa 
członkowskie powinny powiadomić 
Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze 
zmiany czasu standardowego, a następnie 
stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie 
tego powiadomienia Komisja powinna 
poinformować wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki. 
Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje bezzwłoczne po 
otrzymaniu wszystkich powiadomień od 
państw członkowskich.

Poprawka10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie powinny 
koordynować między sobą czas 
standardowy, który zamierzają stosować i 
który powinien być w możliwie 
największym stopniu zharmonizowany 
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pomiędzy nimi, w celu uniknięcia zbyt 
dużych różnic w strefach czasowych w 
Unii, aby zagwarantować właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
przewidywalność dla zainteresowanych 
obywateli, konsumentów oraz sektorów. 
Choć zobowiązanie państw członkowskich 
do wyboru konkretnej strefy czasowej nie 
jest prawnie możliwe, należy dołożyć 
wszelkich starań, aby uniknąć 
niepotrzebnych komplikacji. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
konsultować się między sobą i z Komisją w 
sprawie decyzji o zniesieniu sezonowych 
zmian czasu. W tym celu każde państwo 
członkowskie powinno wyznaczyć jednego 
przedstawiciela do konsultowania się z 
Komisją i innymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., 
tak aby ostatni okres czasu letniego 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2000/84/WE zaczynał się w każdym 
państwie członkowskim w dniu 31 marca 
2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie, 
które po tym okresie czasu letniego 
zamierzają przyjąć czas standardowy 
odpowiadający czasowi zimowemu 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, 
powinny zmienić swój czas standardowy 
w dniu 27 października 2019 r. o godz. 
1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego, tak aby podobne i trwałe 
zmiany wprowadzono w różnych 
państwach członkowskich jednocześnie. 
Pożądane jest, aby państwa członkowskie 
w uzgodniony sposób podjęły decyzje 
w sprawie czasu standardowego, które 

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od dnia 30 marca 2020 r., 
tak aby ostatni okres czasu letniego 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2000/84/WE zaczynał się w każdym 
państwie członkowskim w dniu 30 marca 
2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie, 
które po tym okresie czasu letniego 
zamierzają przyjąć czas standardowy 
odpowiadający czasowi zimowemu 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, 
powinny zmienić swój czas standardowy 
w dniu 25 października 2020 r. o godz. 
1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego, tak aby podobne i trwałe 
zmiany wprowadzono w różnych 
państwach członkowskich jednocześnie. 
Pożądane jest, aby państwa członkowskie 
w uzgodniony sposób podjęły decyzje 
w sprawie czasu standardowego, które 
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każde z nich będzie stosowało od 2019 r. każde z nich będzie stosowało od 2020 r.

Poprawka12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie stosują 
sezonowych zmian swojego 
standardowego czasu lub czasów.

1. Państwa członkowskie nie stosują 
sezonowych zmian swojego 
standardowego czasu lub czasów.

2. Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą 
w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. 
sezonową zmianę swojego standardowego 
czasu lub czasów, pod warunkiem że 
przeprowadzą ją w dniu 27 października 
2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2. Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą 
w dalszym ciągu zastosować w 2020 r. 
sezonową zmianę swojego standardowego 
czasu lub czasów, pod warunkiem że 
przeprowadzą ją w dniu 25 października 
2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustępy 1 i 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 1, 
jeżeli państwo członkowskie postanowi 
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
na dowolnym obszarze podlegającym jego 
jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co 
najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej 
zmiany w życie. Jeżeli państwo 
członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go co 
najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej 
zmiany, państwo członkowskie stosuje tę 
zmianę.

1. Nie naruszając przepisów art. 1, 
jeżeli państwo członkowskie postanowi 
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
na dowolnym obszarze podlegającym jego 
jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co 
najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej 
zmiany w życie. Jeżeli państwo 
członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go co 
najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej 
zmiany, państwo członkowskie stosuje tę 
zmianę.

1a. Przed podjęciem decyzji, o której 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie 
konsultują się ze wszystkimi pozostałymi 
państwami członkowskimi. Komisja 
ułatwia przeprowadzanie konsultacji. 
Każde państwo członkowskie wyznacza 
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jednego przedstawiciela odpowiedzialnego 
za konsultacje z innymi państwami 
członkowskimi i Komisją.

Poprawka14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie 1 miesiąca od 
powiadomienia Komisja informuje o tym 
pozostałe państwa członkowskie 
i publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

2. W terminie 1 miesiąca od 
powiadomienia Komisja informuje o tym 
pozostałe państwa członkowskie 
i publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
bezzwłocznie informuje ogół 
społeczeństwa, publikując te informacje 
bezzwłoczne po otrzymaniu wszystkich 
powiadomień od państw członkowskich.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wdrożenia niniejszej dyrektywy 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1. Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wdrożenia niniejszej dyrektywy 
najpóźniej do dnia 31 grudnia siedem lat 
po przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
2024 r. państwa członkowskie przekazują 
Komisji odpowiednie informacje.

2. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
siedem lat po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie 
przekazują Komisji odpowiednie 
informacje.
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Poprawka17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 
2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia 30 marca 
2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia 30 marca 2020 r.

Poprawka19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze 
skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze 
skutkiem od dnia 30 marca 2020 r.
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