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Poprawka 10
Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja [Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności] zwraca się do 
Komisji [Transportu i Turystyki], jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o 
zaproponowanie odrzucenia [wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zniesienia sezonowych zmian czasu i 
uchylenia dyrektywy 2000/84/WE].

Or. en

Poprawka 11
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Badania wykazały, że copółroczna 
zmiana czasu negatywnie wpływa na 
zdrowie ludzi i zwierząt.

Or. de

Poprawka 12
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Bardzo wysokie zużycie energii 
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cieplnej oraz przesunięcie czasu 
najbardziej intensywnego ogrzewania na 
wcześniejsze godziny znacznie 
przewyższają oszczędność energii 
elektrycznej stanowiącą pierwotny cel 
zmiany na czas letni.

Or. de

Poprawka 13
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 
2018 r. Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń 
dotyczących czasu letniego 
wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE 
oraz w razie konieczności do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej przeglądu. 
W rezolucji tej potwierdzono również, że 
zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
zharmonizowanego podejścia do ustaleń 
dotyczących czasu w całej Unii.

(2) W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 
2018 r. Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń 
dotyczących czasu letniego 
wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE 
oraz w razie konieczności do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej przeglądu. 
W rezolucji tej uznano również, że 
zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
zharmonizowanego podejścia do ustaleń 
dotyczących czasu w całej Unii.

Or. fr

Poprawka 14
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zauważa się, że w ciągu 18 lat 
Komisja nie przeprowadziła żadnej 
rzetelnej oceny, pomimo licznych 
ostrzeżeń dotyczących szkodliwego 
wpływu copółrocznych zmian.
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Or. fr

Poprawka 15
Christophe Hansen

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 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.

Or. de

Poprawka 16
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

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 

(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 
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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.

teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług. 
Dlatego wszelkie zmiany wdrażane na 
poziomie UE i w Państwach 
Członkowskich zwiazane z uchyleniem 
dyrektywy 2000/84/WE bedą zmierzać do 
zachowania harmonizacji stref czasowych 
w UE na conajmniej obecnym poziomie.

Or. pl

Poprawka 17
Jytte Guteland

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 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.

Or. sv

Poprawka 18
Annie Schreijer-Pierik
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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 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 wskazują na to, że korzyści 
wynikające z ustaleń dotyczących czasu 
letniego nie przewyższają niedogodności 
związanych z copółroczną zmianą czasu.

Or. nl

Uzasadnienie

Zmiana czasu jest szkodliwa dla zdrowia i przynosi nikłe, jeśli w ogóle, rezultaty pod 
względem oszczędności energii, co potwierdzili eksperci podczas warsztatów komisji TRAN, 
które odbyły się 21 stycznia 2019 r.

Poprawka 19
Marco Affronte

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 

(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 
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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.

teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług. 
Dowody w tych obszarach nie są 
rozstrzygające co do tego, czy korzyści 
wynikające z ustaleń dotyczących czasu 
letniego przewyższają niedogodności 
związane z copółroczną zmianą czasu.

Or. en

Poprawka 20
Marco Affronte

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Istnieją jednak niezbite dowody na 
niekorzystny wpływ sezonowych zmian 
czasu na zdrowie ludzkie z powodu 
zmiany rytmu biologicznego. Należy zatem 
znieść ustalenia dotyczące sezonowych 
zmian czasu.

Or. en

Poprawka 21
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zauważa się, że większość 
obiektywnych prac prowadzi do tego 
samego wniosku, a mianowicie że czas 
letni jest szkodliwy dla zdrowia zarówno 
ludzi, jak i zwierząt, a zapewne także 
roślin.

Or. fr
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Poprawka 22
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Istnienie różnych stref czasowych 
miałoby dramatyczny wpływ na życie 
zawodowe i rodzinne w szczególności w 
regionach przygranicznych, w których 
wiele osób dojeżdża codziennie do pracy w 
innym państwie.

Or. de

Poprawka 23
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję 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, a niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń, 
parlamenty niektórych Państw 
Członkowskich wzywają swoje rządy do 
działań znoszacych sezonowe zmiany 
czasu w UE, podejmowane są krajowe 
inicjatywy legislacyjne zmierzające do 
zniesienia sezonowych zmian czasu np. w 
Polsce projekt ustawy poparty przez 
wszystkie stronnictwa polityczne w Sejmie, 
w efekcie akcji społecznej 
"#czasowstrzymywacz", których 
procedowanie i wdrożenie wstrzymują 
rozwiazania na poziomie UE. W świetle 
tych zmian konieczne jest stałe czuwanie 
nad należytym funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego i uniknięcie wszelkich 
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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.

Or. pl

Poprawka 24
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję 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.
Niektóre państwa członkowskie również
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.

Or. sv

Poprawka 25
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję 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, a niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń.
Jednak cytowany poziom wsparcia 
publicznego jest dyskusyjny: 70 % 
uczestników konsultacji publicznych 
pochodziło z jednego państwa
członkowskiego. 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.

Or. en

Poprawka 26
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję 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 dzięki czynnemu 
uczestnictwu krajowych grup działania w 
wielu państwach członkowskich, 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 
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zakresie. Należy zatem w sposób 
skoordynowany znieść ustalenia dotyczące 
czasu letniego.

Or. nl

Uzasadnienie

Powyższa poprawka uwzględnia zaangażowanie wykazane przez liczne grupy działania, które 
zebrały podpisy i sporządziły petycje do Parlamentu Europejskiego i innych organów.

Poprawka 27
Monika Beňová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję 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, a niektóre państwa 
członkowskie, w tym duża część opinii 
publicznej, 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.

Or. en

Poprawka 28
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4



AM\1175236PL.docx 13/46 PE634.558v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję 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, 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. 
Sugeruje się zatem, aby w sposób 
skoordynowany znieść ustalenia dotyczące 
czasu letniego.

Or. fr

Poprawka 29
Marco Affronte

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Terytoria państw członkowskich 
UE inne niż terytoria zamorskie znajdują 
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.
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Or. en

Poprawka 30
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zauważa się, że liczne prace 
wskazują na szkodliwość czasu letniego 
dla organizmów ludzkich, zwierzęcych i 
roślinnych, a w szczególności na fakt, że 
ludzki cykl dobowy to nie 24 godziny, lecz 
24 godziny i 12 minut. Ta różnica zmusza 
wszystkich ludzi do codziennej adaptacji. 
Adaptacja ta jest o wiele trudniejsza, gdy 
obowiązuje czas letni.

Or. fr

Poprawka 31
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Nowe badania naukowe dowodzą, 
że sezonowa zmiana czasu jest przyczyną 
zagrożeń zdrowia u niektórych grup 
ludności, przykładowo dzieci lub osób 
starszych, a także że istnieje powiązanie 
między tą zmianą a chorobami układu 
krążenia, wiążące się z chronobiologią 
poprzez zaburzenia zegara biologicznego 
organizmu występujące wskutek zmiany 
czasu.

Or. sv
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Poprawka 32
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Zauważa się, że z ostatnich badań 
w dziedzinie elektrofizjologii roślin 
wynika, że czas nasłonecznienia musi być 
maksymalny i powinien przypadać na 
godziny poranne.

Or. fr

Poprawka 33
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. sv

Poprawka 34
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Zauważa się, że sondaże wskazują, 
iż 76 % ankietowanych opowiada się za 
czasem letnim. Należy zwrócić uwagę, że 
chodzi tu w większości o mieszkańców 
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miast zatrudnionych w sektorze usług, a 
ich odpowiedzi wiążą się wyłącznie z 
rekreacją.

Or. fr

Poprawka 35
Marco Affronte

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 
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, 

(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 
zakresem stosowania Traktatów oraz 
w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. 
Jednak w celu uniknięcia poważnych 
zakłóceń 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 zamierzające wprowadzić 
zmianę czasu standardowego powinny 
powiadomić Komisję w odpowiednim 
czasie o tym zamiarze, aby umożliwić 
koordynację. Komisja powinna 
poinformować społeczeństwo 
i zainteresowane strony, publikując te 
informacje. Powinna ona również 
dokonać oceny wpływu przewidywanych 
zmian czasu standardowego na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
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publikując te informacje.

Or. en

Poprawka 36
Christophe Hansen

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 
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.

(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 
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 
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państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki. 
Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

Or. de

Poprawka 37
Annie Schreijer-Pierik

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 
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. 

(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 
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 dokonać wspólnie wyboru 
między czasem standardowym a czasem 
letnim na szczeblu UE i 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 
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Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki. 
Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie mozaiki ustaleń dotyczących czasu w państwach 
członkowskich UE. Wspólny wybór na szczeblu UE jest korzystny dla jednolitego rynku i życia 
codziennego ogółu ludności.

Poprawka 38
Jytte Guteland

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 
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 

(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 
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 rynku 
wewnętrznego dotyczących między innymi 
sektora transportu, komunikacji i innych 
odnośnych sektorów, państwa 
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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.

członkowskie powinny powiadomić 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany 
czasu standardowego, a następnie stosować 
zgłoszone zmiany. Komisja następnie 
niezwłocznie informuje o nich
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

Or. sv

Poprawka 39
Mireille D'Ornano

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 
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 

(5) Niniejsza dyrektywa nie może w 
żadnym wypadku naruszać prawa 
poszczególnych państw członkowskich do 
podjęcia decyzji w sprawie standardowego 
czasu lub czasów dla terytoriów 
podlegających ich jurysdykcji i objętych 
terytorialnym 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, wzywa się państwa 
członkowskie, aby powstrzymały 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 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 40
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

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 
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 

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

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.

Or. pl

Poprawka 41
Marco Affronte

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby zapewnić zharmonizowane 
wdrażanie niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny z wyprzedzeniem 
skoordynować swe decyzje co do 
przewidywanego czasu standardowego w 
drodze utworzenia mechanizmu 
koordynacji, który pozwoli uniknąć 
wyboru przez państwa członkowskie 
różnego czasu standardowego w obrębie 
tej samej strefy czasowej. Mechanizm 
koordynacji powinien składać się z 
jednego wyznaczonego przedstawiciela 
każdego państwa członkowskiego oraz 
jednego przedstawiciela Komisji. Komisja 
powinna ułatwić koordynację i dokonać 
oceny wpływu, jaki zgłoszona decyzja 
mogłaby wywrzeć na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Decyzja o wprowadzeniu planowanej 
zmiany czasu pozostaje w gestii państw 
członkowskich, które wcześniej konsultują 
się z Komisją i pozostałymi państwami 
członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 42
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zwrócic uwagę, iż istnieją 
także inne formy regulowania rytmu 
dobowego w Państwach Członkowskich, 
obok określania stref czasowych, jak 
m.in.: godziny pracy instytucji 
publicznych, prawo pracy, obyczaj. Już 
dziś w Państwach Członkowskich 
znajdujących się w tych samych strefach 
czasowych występują róznice, co do 
godzin pracy m.in. instytucji publicznych, 
przedsiębiorstw. Te i inne podobne 
rozwiązania mogą stanowić dobry 
instrument pozwalający sprostać 
oczekiwaniom społecznym przy 
jednoczesnym zachowaniu harmonizacji 
stref czasowych w UE na conajmniej 
obecnym poziomie w ramach wdrażania 
niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Poprawka 43
Jytte Guteland

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 

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie w terminie osiemnastu 
miesięcy od jej przyjęcia. Państwa 
członkowskie, które po tym okresie czasu 
letniego zamierzają przyjąć czas 
standardowy odpowiadający czasowi 
zimowemu lub czasowi letniemu zgodnie z 
dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić 
swój czas standardowy o godz. 1.00 w 
ostatnią niedzielę października danego 
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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, który 
każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

roku lub w ostatnią niedzielę marca 
danego roku, tak aby podobne i trwałe 
zmiany wprowadzono w różnych 
państwach członkowskich jednocześnie. W 
dużej mierze pożądane jest, aby państwa 
członkowskie w uzgodniony sposób 
podjęły decyzje w sprawie czasu 
standardowego, który każde z nich będzie 
stosowało.

Or. sv

Poprawka 44
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

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, który każde 
z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7) Niniejsza dyrektywa ma
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. Państwa 
członkowskie powinny w uzgodniony 
sposób podjąć decyzję w sprawie czasu 
standardowego, który każde z nich będzie 
stosowało od 2019 r., tak by wszelkie 
zmiany wdrażane na poziomie UE i w 
Państwach Członkowskich zwiazane z 
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wdrozeniem niniejszej dyrektywy 
zachowywały harmonizację stref 
czasowych w UE na conajmniej obecnym 
poziomie.

Or. pl

Poprawka 45
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie powinny 
koordynować między sobą czas 
standardowy, który zamierzają stosować i 
który powinien być w możliwie 
największym stopniu zharmonizowany 
pomiędzy nimi, w celu uniknięcia zbyt 
dużych różnic w strefach czasowych w 
UE, aby zagwarantować właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
przewidywalność dla zainteresowanych 
obywateli, konsumentów oraz sektorów.

Or. sv

Poprawka 46
Peter Liese, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Choć zobowiązanie państw 
członkowskich do wyboru konkretnej 
strefy czasowej nie jest prawnie możliwe, 
należy dołożyć wszelkich starań, aby 
uniknąć niepotrzebnych komplikacji. 
Dlatego też Komisja i państwa 
członkowskie powinny prowadzić stały 
dialog na temat odnośnych możliwości 
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wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia niemożliwe jest zobowiązanie państwa członkowskiego do 
przynależności do konkretnej strefy czasowej. Z tego powodu niemożliwe jest zobowiązanie do 
wprowadzenia czasu letniego lub czasu zimowego na stałe. Z drugiej strony państwa 
członkowskie i Komisja powinny dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć chaotycznego okresu 
przejściowego.

Poprawka 47
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wdrożenie niniejszej dyrektywy 
powinno być monitorowane. Komisja 
powinna przedstawić wyniki tego 
monitorowania w sprawozdaniu dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby 
można było przedstawić to sprawozdanie w 
określonym terminie, powinno ono opierać 
się na informacjach udostępnionych 
Komisji przez państwa członkowskie w 
odpowiednim czasie.

(8) Wdrożenie niniejszej dyrektywy 
powinno być koordynowane i
monitorowane, tak by .m.in. wszelkie 
zmiany wdrażane na poziomie UE i w 
Państwach Członkowskich zwiazane z 
uchyleniem dyrektywy 2000/84/WE 
zachowały harmonizację stref czasowych 
w UE na conajmniej obecnym poziomie.
Komisja powinna przedstawić wyniki tego 
monitorowania w sprawozdaniu dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby 
można było przedstawić to sprawozdanie w 
określonym terminie, powinno ono opierać 
się na informacjach udostępnionych 
Komisji przez państwa członkowskie w 
odpowiednim czasie.

Or. pl

Poprawka 48
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy 
w zakresie zharmonizowanych ustaleń 
dotyczących czasu nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast możliwe 
jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 
Unii, może ona podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, określoną 
w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 49
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zasadniczo preferuje się 
maksymalizację wykorzystania dostępnego 
światła dziennego, tak aby zbiegało się 
ono z godzinami aktywności ludzi. Jeżeli 
przyjmiemy, że południe to godzina 12.00, 
oznacza to, że ogólny rozkład godzin 
aktywności mieści się w przedziale od 
godz. 4.00 do godz. 20.00. Zdecydowana 
większość ludzi nie funkcjonuje tym 
przedziale czasowym. Ustalenie południa 
słonecznego na godzinę późniejszą niż 
godz. 12.00 dokładniej odzwierciedlałoby 
godziny aktywności ludzi. Przykładowo 
południe słoneczne o godz. 13.00 
oznaczałoby godziny aktywności od 5.00 
do 21.00, zaś południe słoneczne o godz. 
14.00 – godziny aktywności od 6.00 do 
22.00.

Or. en
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Poprawka 50
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) 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.

Or. en

Poprawka 51
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10c) Przy stosowaniu czasu letniego 
okres roku, w którym w większości dni po 
zakończeniu pracy można jeszcze 
korzystać ze światła dziennego, jest 
znacznie dłuższy. Przykładowo w 2019 r. 
w Pradze okres, w którym słońce 
zachodziło po godz. 19.00, trwał od 31 
marca do 23 września, czyli prawie sześć 
miesięcy. Gdyby nie stosowano czasu 
letniego (tzn. gdyby obowiązywał stały 
czas standardowy), okres ten trwałby od 
18 kwietnia do 25 sierpnia, czyli niewiele 
ponad cztery miesiące. Najpóźniej słońce 
zachodziłoby o godz. 20.16, a nie o godz. 
21.16. Oznaczałoby to znaczne 
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ograniczenie wieczornych zajęć 
rekreacyjnych zależnych od dostępności 
światła dziennego.

Or. en

Uzasadnienie

Abolishing seasonal time changes poses risks to the maintenance of the Central European 
Timezone (CET). In an ideal world, each time zone would be fifteen degrees wide. 
Geographical and political boundaries mean that the reality is different; each timezone varies 
markedly from a rigid fifteen-degree width. The CET zone is an extreme example, being far 
wider than fifteen degree. There are over thirty longitudinal degrees between A Coruña in 
Spain (8.4 degrees West) and Białystok (23.1 degrees East) in Poland. Spain, France and the 
Benelux countries ought to be in the Greenwich Mean Time zone because of their 
geographical location, but switched to CET after the war. This means that during the winter 
they are already effectively on summer time, and during the summer months they are on a 
form of double-summer time. In Paris solar noon at the December solstice is around 1pm. 
For the June solstice it is around 2pm. Countries such as Germany, Italy, Austria, Denmark, 
Czechia and Sweden are in their correct geographical timezone. In Berlin solar noon in 
December is around 12pm and in June it is around 1pm. Eastern parts of Poland, Slovakia 
and Hungary should, technically, be in the Eastern European timezone, but are instead in 
CET. In Warsaw the solar noon in December is around 11:30am and in June it is around 
12:30pm.

Poprawka 52
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10d) Czas letni oznacza późniejszy 
wschód i zachód słońca. Czas 
standardowy oznacza wcześniejszy wschód 
i zachód słońca. Ten pierwszy jest 
korzystniejszy dla osób, które wstają 
później, ten drugi – dla tych, które wstają 
wcześniej. Copółroczna zmiana czasu 
umożliwia wyrównanie sezonowych 
skrajności i uwzględnienie preferencji 
maksymalnej liczby osób.

Or. en
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Uzasadnienie

The seasonal time change allows the effects of the seasonal differences in daylight across 
such a vast timezone to be ironed-out. For example, if all member states in the CET time zone 
chose to adopt permanent summer time, sunrises in Brest, France would be after 10am, 
whereas in Warsaw the latest sunrise would be at 8:45am. If all the member states in the CET 
zone chose winter time Brest would still enjoy late summer sunsets (latest 9.23pm) whereas 
the latest in Warsaw would be 7:58pm. Clearly permanent summer time would not work for 
countries in the western part of CET, whereas permanent winter time would not work for 
countries in the eastern part of CET. Abolishing the seasonal time changes would, in all 
likelihood, split the CET zone and potentially reintroduce a timezone change between, for 
example, France and Germany were for over seventy years (save for intermittent periods 
where both countries had different summer time arrangements) there has been no timezone 
boundary).

Poprawka 53
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10e) Być może wpływ zmiany czasu na 
zdrowie ludzkie jest wyolbrzymiany, jeżeli 
jednak jest prawdziwy, jest bardzo 
niepokojący dla milionów obywateli UE, 
którzy regularnie podróżują do innych 
stref czasowych służbowo i prywatnie.

Or. en

Poprawka 54
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Poprawka 55
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 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. Ustalają 
wspólnie, że będą stale stosowały czas 
standardowy albo czas letni w całej UE.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie mozaiki ustaleń dotyczących czasu w państwach 
członkowskich UE. Wspólny wybór na szczeblu UE jest korzystny dla jednolitego rynku i życia 
codziennego ogółu ludności.

Poprawka 56
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wzywa się państwa członkowskie, 
aby nie stosowały sezonowych zmian 
swojego standardowego czasu lub czasów.

Or. fr

Poprawka 57
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 2019 r. 
sezonową zmianę swojego standardowego 
czasu lub czasów, pod warunkiem że 
uwzględnią jej wpływ na zdrowie i 
samopoczucie ludności oraz na 
gospodarkę i 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu takiej zmiany należy zdawać sobie sprawę z jej 
wpływu na zdrowie ludzi (i zwierząt) oraz z jej ewentualnego oddziaływania na równowagę 
gospodarczą danego państwa członkowskiego.

Poprawka 58
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 2019 r. 
sezonową zmianę swojego standardowego 
czasu lub czasów w porozumieniu z 
pozostałymi państwami członkowskimi, 
pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 
27 października 2019 r. o godz. 1.00 
uniwersalnego czasu koordynowanego. 
Państwa członkowskie stosują przy tym 
zharmonizowane podejście. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tej decyzji 
zgodnie z art. 2.
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Or. de

Poprawka 59
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 sezonową 
zmianę swojego standardowego czasu lub 
czasów w roku, w którym powinna wejść 
w życie niniejsza dyrektywa, tj. 
osiemnaście miesięcy po jej przyjęciu. 
Państwa członkowskie powiadamiają o tej 
decyzji zgodnie z art. 2.

Or. sv

Poprawka 60
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
jeszcze po raz ostatni 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.

Or. pl
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Poprawka 61
Marco Affronte

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

(Poprawka ta odnosi się do całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Odejście od sezonowej zmiany czasu wymaga koordynacji między państwami członkowskimi, 
aby uniknąć mozaiki obowiązujących ustaleń czasowych. Na rezygnację z sezonowej zmiany 
czasu w październiku 2019 r. jest zbyt wcześnie, tym bardziej, że przepisy w tej sprawie 
prawdopodobnie nie zostaną przyjęte do tego czasu. Aby zapewnić państwom członkowskim 
więcej czasu na podjęcie decyzji w tej kwestii, a także na koordynację, należy wstrzymać się z 
odejściem od zmiany czasu do października 2020 r. Jest to nadal bardzo ambitny 
harmonogram: jeżeli nowe przepisy wejdą w życie pod koniec 2019 r., państwa członkowskie 
będą miały zaledwie 3 miesiące na decyzję w tej sprawie oraz 4 miesiące na koordynację.

Poprawka 62
Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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 

1. Z zastrzeżeniem art. 1, państwa 
członkowskie zachowują swobodę 
podjęcia decyzji o stosowaniu albo 
niestosowaniu sezonowej zmiany czasu;
jeżeli państwo członkowskie postanowi 
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
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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.

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.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przestrzegać zasady suwerenności.

Poprawka 63
Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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. Z zastrzeżeniem art. 1, jeżeli 
państwo członkowskie – po konsultacji z 
wszystkimi innymi państwami 
członkowskimi w tej samej strefie 
czasowej – 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.

Or. cs

Poprawka 64
Marco Affronte
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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 zamierza
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
na dowolnym obszarze podlegającym jego 
jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie 
najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r. Jeżeli 
państwo członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go do dnia 
24 lipca 2020 r., państwo członkowskie 
stosuje tę zmianę.

Or. en

Uzasadnienie

Data ewentualnej rezygnacji z zamiaru zmiany czasu standardowego powinna zostać 
opóźniona, aby koordynacja mogła mieć miejsce w ciągu czterech miesięcy.

Poprawka 65
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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 i 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
co najmniej na 18 miesięcy przed wejściem 
tej zmiany w życie. Jeżeli państwo 
członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go co 
najmniej 18 miesięcy przed datą 
planowanej zmiany, państwo członkowskie 
stosuje tę zmianę.
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Or. sv

Poprawka 66
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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. Z zastrzeżeniem art. 1, jeżeli 
państwo członkowskie postanowi zmienić 
swój standardowy czas lub czasy na 
dowolnym obszarze podlegającym jego 
jurysdykcji, wzywa się je do 
powiadomienia o tym Komisji 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.

Or. fr

Poprawka 67
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

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. Z zastrzeżeniem 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 rok przed wejściem tej zmiany 
w życie. Jeżeli państwo członkowskie 
dokonało takiego powiadomienia i nie 
wycofało go co najmniej rok przed datą 
planowanej zmiany, państwo członkowskie 
stosuje tę zmianę.
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Or. de

Poprawka 68
Marco Affronte

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. Nie później niż do dnia 10 kwietnia 
2020 r. Komisja publikuje wszystkie 
otrzymane powiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna publikować wszystkie powiadomienia nie później niż dwa tygodnie po 
terminie składania powiadomień.

Poprawka 69
Jytte Guteland

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, a także 
informuje opinię publiczną.

Or. sv

Poprawka 70
Marco Affronte
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

1. Niniejsza dyrektywa wprowadza 
mechanizm koordynacji w celu 
zapewnienia zharmonizowanego podejścia 
do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii 
oraz wzmocnienia współpracy między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
zakresie oceny wpływu na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wszelkich decyzji o zmianie czasu 
standardowego lub czasów 
standardowych.

2. Mechanizm koordynacji, o którym 
mowa w ust. 1, składa się z jednego 
przedstawiciela każdego państwa 
członkowskiego oraz jednego 
przedstawiciela Komisji.

3. Komisja zwołuje mechanizm 
koordynacji nie później niż w dniu 24 
kwietnia 2020 r. w przypadku otrzymania 
jakiegokolwiek powiadomienia zgodnie z 
art. 1 ust. 2.

4. Mechanizm koordynacji ocenia 
potencjalny wpływ planowanej zmiany na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, Komisja uzna, że 
planowana zmiana w istotny sposób 
wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, informuje o tym 
powiadamiające państwo członkowskie.

6. Nie później niż dnia 26 czerwca 2020 r. 
powiadamiające państwo członkowskie, o 
którym mowa w ust. 5, decyduje, czy 
utrzymać zamiar wprowadzenia zmiany. 
Jeżeli powiadamiające państwo 
członkowskie postanawia utrzymać swój 
zamiar, przedstawia szczegółowe 
wyjaśnienie, w jaki sposób będzie 
przeciwdziałać negatywnemu wpływowi 
zmiany na funkcjonowanie rynku 
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wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie mechanizmu koordynacji.

Poprawka 71
Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil

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 – ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy 
wpływu na politykę UE, w tym jednolity 
rynek, oraz na działania służące ochronie 
zdrowia publicznego – najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2024 r.

Or. cs

Poprawka 72
Jytte Guteland

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.

Or. sv
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Poprawka 73
Jytte Guteland

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.

Or. sv

Poprawka 74
Mireille D'Ornano

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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 75
Jytte Guteland

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 

Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
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i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

do wykonania niniejszej dyrektywy
najpóźniej w terminie osiemnastu 
miesięcy od jej przyjęcia. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. sv

Poprawka 76
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

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

Or. pl

Poprawka 77
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W razie konieczności Komisja 
powinna wówczas zobowiązać się do 
zapewnienia, że nie powstaną 
rozbieżności, które mogłyby zaszkodzić 
sprawnemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego. Komisja powinna zatem 
opóźnić uchylenie dyrektywy do czasu 
usunięcia tych rozbieżności.

Or. en
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Poprawka 78
Mireille D'Ornano

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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 79
Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman

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 1 kwietnia 2019 r., tj. w momencie 
przejścia po raz ostatni w okres czasu 
letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 
2000/84/WE

Or. pl

Poprawka 80
Jytte Guteland

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 
po upływie osiemnastu miesięcy od 
przyjęcia niniejszej dyrektywy.

Or. sv
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Poprawka 81
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biorąc pod uwagę potencjalne zakłócenia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
które mogą wyniknąć z przyjęcia przez
państwa członkowskie różnych ustaleń co 
do czasu letniego/standardowego, Komisja 
powinna zebrać wszystkie preferencje 
państw członkowskich i ocenić, w jakich 
przypadkach mogą pojawić się problemy.

Or. en

Poprawka 82
Mireille D'Ornano

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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 83
Seb Dance

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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Or. en

Poprawka 84
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1

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 1 kwietnia 2019 r. tj. w 
momencie przejścia po raz ostatni przez 
Państwa Członkowskie w okres czasu 
letniego.

Or. pl

Poprawka 85
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1

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 po 
upływie osiemnastu miesięcy od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy.

Or. sv

Poprawka 86
Peter Liese, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1

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 1 października 2019 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Chociaż propozycja Komisji dotycząca wprowadzenia w życie zmiany już wiosną 2019 r. jest 
nierealna, musimy zrobić wszystko, co możliwe, by jak najszybciej zastosować się do wniosku 
obywateli. Jesień to najwcześniejszy możliwy termin i powinniśmy dążyć do wprowadzenia 
zmiany w tym terminie.
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