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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ciągu ostatnich lat ustalenia dotyczące czasu letniego były jednymi z najbardziej 
dyskutowanych kwestii. Duża liczba wniosków, które wpłynęły od obywateli, Parlamentu 
Europejskiego czy niektórych państw członkowskich skłoniła Komisję do podjęcia decyzji o 
wszczęciu dochodzenia w sprawie funkcjonowania obecnych ustaleń unijnych dotyczących 
czasu letniego oraz o przeprowadzeniu oceny, czy powinny one ulec zmianie.

Unijne ustalenia dotyczące czasu letniego zakładają, że zegary przestawia się dwa razy do 
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 związanych ze zmianą czasu na ludzkie zdrowie wciąż 
pozostaje niejasny i wymaga dogłębnych badań nad procesem adaptacji do zmiany czasu.

Podczas publicznej konsultacji na temat ustaleń dotyczących czasu letniego większość 
respondentów (76 %) stwierdziła, że ma negatywne doświadczenia związane ze zmianą czasu 
z zimowego na letni. 43 % odpowiedzi wskazywało na kwestie zdrowotne, podczas gdy 20 % 
z nich na brak 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.

Pomimo, iż 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.

Jednak nawet jeśli z zadowoleniem przyjmuję nową inicjatywę Komisji i zgodziłbym się z 
niektórymi potencjalnymi skutkami zdrowotnymi ustaleń o zmianie czasu na letni, uważam 
jednak, że powinno się zostawić państwom członkowskim szeroki margines swobody, jeśli 
chodzi o zmianę czasu, zgodnie z ich interesami.

Właśnie dlatego mam zamiar zasygnalizować niektóre aspekty tego wniosku związane z 
kwestiami zdrowotnymi, wymieniając te pozytywne, jak i negatywne elementy, które 
należałoby rozważyć. Powstrzymam się jednak 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.
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Podsumowując, chciałbym podkreślić, że nawet jeśli będziemy musieli podjąć ostateczną 
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, która jest wyraźnie poparta 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 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Konsultacja publiczna wykazała, 
że zdecydowana większość 
uczestniczących zainteresowanych 
podmiotów opowiada się za zniesieniem 
sezonowych zmian czasu. Głównym 
argumentem za zniesieniem jest ich wpływ 
na zdrowie ludzkie (43 %), a w dalszej 
kolejności brak oszczędności energii (20 
%).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Liczne badania skupiły się na 
związku między przejściem na czas letni a 
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ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu 
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.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Chronobiologia wskazuje na fakt, 
iż ciało ludzkie jest zaprogramowane 
zgodnie z wewnętrznym zegarem 
biologicznym i że jakiekolwiek zmiany 
czasu mają na nie wpływ, wywołując 
dyskomfort. Podczas gdy większość ludzi 
potrzebuje kilku dni na przyzwyczajenie 
się do nowych zmian, niektóre chronotypy 
potrzebują kilku tygodni, a nawet dłużej. 
Zmiana czasu na letni jest tutaj 
szczególnie istotna w związku z faktem, że 
niektóre badania wykazują, iż w 
pierwszych dwóch dniach po zmianie 
czasu zwiększa się liczba przypadków 
udaru niedokrwiennego, chociaż dowody 
w tej sprawie (i w przypadku innych 
kwestii zdrowotnych, takich jak zawał 
serca czy wskaźniki samobójstw) nie są 
ostateczne.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Powszechnie uważa się, że 
sezonowe zmiany czasu przynoszą 
oszczędności energii. Rzeczywiście był to 
główny powód, dla którego początkowo 
wprowadzono zmianę czasu w ubiegłym 
wieku. Badania wykazują jednak, że 
podczas gdy sezonowe zmiany czasu mogą 
odgrywać minimalną rolę w redukcji 
zużycia energii w Unii jako takiej, nie 
zawsze jednak dzieje się tak w przypadku 
poszczególnych państw członkowskich. 
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.

Or. en

Poprawka 5

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 

(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 
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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 
każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

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 
każde z nich będzie stosowało od 2020 r.

Or. en

Poprawka 6

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.

Or. en

Poprawka 7

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.
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Or. en

Poprawka 8

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.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 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 30 marca 2020 r.

Or. en
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