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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Założeniem czasu letniego jest maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego. 
Dzięki przestawieniu czasu o jedną godzinę do przodu w miarę wydłużania się dni na wiosnę 
zachód słońca jest jakby odsunięty w czasie o godzinę do momentu powrotu jesienią do czasu 
zimowego. Praktyka ta jest stosowana w ponad 60 krajach na całym świecie. W UE państwa 
członkowskie mają długą tradycję czasu letniego, a wiele z nich opracowało własne systemy 
czasu letniego. Próby harmonizacyjne UE rozpoczęły się w latach 70. XX w., aby ułatwić 
skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

Obecnie jednolite stosowanie czasu letniego w całej UE reguluje dyrektywa 2000/84/WE, 
która ma zostać uchylona. Większość europejskich państw trzecich dostosowała swoje 
systemy czasu letniego do systemu UE. 

Przeprowadzono wiele badań naukowych na temat korzyści i niedogodności związanych ze 
zmianą czasu na czas letni. Wydaje się, że czas letni jest korzystny dla rynku wewnętrznego 
(zwłaszcza dla sektora transportu) i rekreacji na wolnym powietrzu, a także przynosi 
niewielkie oszczędności w zużyciu energii. Wpływ na inne sektory gospodarki pozostaje 
zatem niejasny.

Należy przyznać, że dostępne dowody naukowe i stan wiedzy w odniesieniu do ewentualnych 
pozytywnych lub negatywnych skutków czasu letniego są nadal bardzo ograniczone i raczej 
fragmentaryczne. 

Badania w dziedzinie zdrowia wiążą jednak czas letni z zakłóceniami w biologicznym rytmie 
człowieka („rytm okołodobowy”). Wyniki badań naukowych wskazują, że wpływ na rytm 
biologiczny człowieka może być większy, niż początkowo przypuszczano. Fakty naukowe są 
dostępne tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

System przestawiania zegara dwa razy w roku jest coraz częściej kwestionowany przez 
obywateli i Parlament Europejski. Żaden rząd UE nie wezwał jednak do zmiany obecnych 
przepisów w sprawie czasu letniego. Państwa trzecie, takie jak Rosja lub ostatnio Turcja, 
zniosły czas letni z pięcioletnimi i dłuższymi okresami przejściowymi.

W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r.1 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. 

Komisja Europejska nie przeprowadziła oceny skutków, lecz konsultacje publiczne, 
w wyniku których uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi (jest to największa liczba odpowiedzi 
uzyskanych kiedykolwiek w ramach konsultacji Komisji), a 84 % ankietowanych 
opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku, podczas gdy 16 % 
chciało zachować tę praktykę.

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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W związku z powyższym celem niniejszej opinii jest poparcie idei, że system zmiany czasu 
dwa razy w roku powinien zostać zakończony pod pewnymi warunkami.
Głównym wyzwaniem związanym z rezygnacją ze zmiany czasu dwa razy w roku jest 
uniknięcie poważnych zakłóceń na rynku wewnętrznym wynikających z rozbieżności między 
państwami członkowskimi w tej dziedzinie oraz braku kompetencji do koordynowania czasu 
standardowego na szczeblu europejskim.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z tego, że UE może odejść od 
zmiany czasu dwa razy do roku, nie ma jednak kompetencji, by narzucić czas standardowy na 
całym swoim terytorium.

Wykraczając poza rozważania na temat skutków, uchylenie dyrektywy w sprawie czasu 
letniego nie spowoduje automatycznie zniesienia czasu letniego w całej UE. Położyłoby to 
tylko kres harmonizacji w całej UE i przywróciłoby kwestię czasu letniego do kompetencji 
państw członkowskich, które mogłyby swobodnie decydować o swoich systemach 
czasowych: mogłyby utrzymać czas letni (przy obecnym lub zmienionym harmonogramie 
czasu letniego) lub znieść czas letni. Skutkiem zniesienia czasu letniego byłoby przede 
wszystkim obowiązywanie czasu standardowego („czasu zimowego”) przez cały rok, co z 
definicji pociąga za sobą ciemniejsze wieczory wiosną i latem.

Aby czas letni obowiązywał przez cały rok, z technicznego punktu widzenia wymagałoby to 
zmiany stref czasowych. Nieskoordynowane krajowe przepisy dotyczące czasu 
prawdopodobnie miałyby jednak negatywny wpływ na rynek wewnętrzny.

W każdym razie należy uniknąć zróżnicowanych stref czasowych ze względu na różne 
preferencje państw członkowskich w zakresie utrzymania czasu zimowego lub czasu letniego 
jako czasu standardowego, co spowodowałoby większe rozbieżności na rynku wewnętrznym.
Skomplikowałoby to handel transgraniczny, transport, komunikację i podróże w obrębie 
rynku wewnętrznego, a także w obrębie państw trzecich, gdyż miałoby znaczny wpływ na 
system przydziałów czasu na start lub lądowanie w przemyśle lotniczym, wykorzystywany do 
koordynowania lotów w najbardziej ruchliwych portach lotniczych na całym świecie. Zmiana 
czasu mogłaby zostać wykorzystana przez konkurujące przedsiębiorstwa lotnicze z państw 
trzecich, aby wykluczyć z rynku europejskie linie lotnicze w celu uzyskania większego 
udziału w rynku poza UE.

W kwestii wykonalności prawnej sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje zatem 
powiązanie tego wejścia w życie z wcześniejszym konsensualnym uzgodnieniem przez 
wszystkie państwa członkowskie UE mechanizmu koordynacji z myślą o nowym czasie 
standardowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie trzech istniejących stref 
czasowych w stanie nienaruszonym. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że 
procedura współdecyzji w odniesieniu do tego aktu prawnego jest instrumentem, za pomocą 
którego państwa członkowskie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie. Proces ten 
powinno koordynować państwo członkowskie sprawujące prezydencję Rady.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i 
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Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 oparciu o szereg petycji od 
obywateli, pytania parlamentarne oraz 
wysłuchanie publiczne w tej sprawie w 
swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. 
Parlament Europejski wezwał Komisję do 
przeprowadzenia wnikliwej oceny ustaleń 
dotyczących czasu letniego 
wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE 
oraz w razie konieczności do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej przeglądu. W 
rezolucji tej podkreślono również 
znaczenie utrzymania zharmonizowanego 
podejścia do ustaleń dotyczących czasu w 
całej Unii, a także jednolitego systemu 
czasu w UE.

Poprawka 2

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 

(3) Komisja przeanalizowała dostępne 
dowody; wskazują one, jak ważne są 
zharmonizowane przepisy unijne w tej 
dziedzinie dla celu zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zapewnienia przewidywalności i 
długoterminowej pewności oraz uniknięcia 
między innymi zakłóceń w planowaniu 
operacji transportowych, w sektorze 
energetycznym i w funkcjonowaniu 
systemów teleinformatycznych, a także 
wyższych kosztów w handlu 
transgranicznym lub niższej wydajności 
towarów i usług. Przejście na nowy system 
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niedogodności związane z copółroczną 
zmianą czasu.

czasu powinno być ułatwione testami ICT 
mającymi służyć jego skutecznemu 
wdrożeniu, bez dodatkowych kosztów dla 
przedsiębiorstw i obywateli. Ponadto, choć 
dowody naukowe nie są jeszcze w pełni 
rozstrzygające, w niedawnych badaniach 
naukowych zwrócono uwagę na 
potencjalny negatywny wpływ zmiany 
czasu dwa razy do roku na zdrowie 
ludzkie. W najnowszych analizach 
dotyczących zdrowia ludzkiego 
podkreślono także, że zmiana czasu dwa 
razy do roku ma wiele negatywnych 
skutków, a przystosowanie się do niej nie 
jest tak łatwe, jak by się wydawało.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Publiczna debata nad ustaleniami 
dotyczącymi czasu letniego nie jest 
nowością, a od czasu wprowadzenia czasu 
letniego podejmowano wiele inicjatyw z 
myślą o zakończeniu tej praktyki. W 
niektórych państwach członkowskich 
odbyły się krajowe konsultacje, a 
większość przedsiębiorstw i 
zainteresowanych podmiotów poparła ideę 
zaprzestania tej praktyki. Konsultacje 
zapoczątkowane przez Komisję 
Europejską doprowadziły do tego samego 
wniosku.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany czasu miało na początku przeciwników, ale obecny wniosek jest 
następstwem szeregu badań i konsultacji, które wprowadzają argumenty do debaty 
ideologicznej. Dlatego właściwe jest przypomnienie poprzednich debat i procesów, które 
doprowadziły do powstania obecnego wniosku.
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Poprawka 4
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 ożywiona debata publiczna na 
temat ustaleń dotyczących czasu letniego, 
która zmobilizowała 4,6 mln odpowiedzi 
od obywateli udzielonych w publicznych 
konsultacjach przeprowadzonych przez 
Komisję, przy czym większość jest przeciw 
obecnemu systemowi sezonowych zmian 
czasu. Do tej pory nie towarzyszy temu 
naukowo potwierdzona ocena wpływu, 
która nie ograniczałaby się do analizy 
istniejącego materiału w tej kwestii. 
Niektóre państwa członkowskie również 
wyraziły już chęć zaprzestania stosowania 
takich ustaleń. W świetle tych zmian 
konieczne jest stałe czuwanie nad 
należytym funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego, a także transgraniczną 
działalnością obywateli, i uniknięcie 
wszelkich poważnych zakłóceń w 
funkcjonowaniu tego rynku, które mogą 
być spowodowane różnicami między 
państwami członkowskimi w tym zakresie. 
Dlatego konieczne jest, aby w ramach 
procedury współdecyzji dotyczącej 
niniejszej dyrektywy znieść ustalenia 
dotyczące czasu letniego dopiero po 
wspólnym stworzeniu przez państwa 
członkowskie mechanizmu koordynacji. 
W tworzeniu tego mechanizmu 
koordynacji ważną rolę odgrywają 
państwa sprawujące prezydencję w 
Radzie. Przy ustalaniu czasu 
standardowego przez każde państwo 
członkowskie mechanizm ten powinien 
uwzględniać trzy istniejące w UE strefy 
czasowe. W przypadku gdy państwo 
członkowskie dokonuje takiej zmiany i z 
zastrzeżeniem jego prawa do 
podejmowania decyzji w sprawie swojego 
czasu standardowego, dołoży wszelkich 
starań, aby zapewnić, że różnica czasowa 
między nim a sąsiadującymi państwami 
członkowskimi nie przekroczy jednej 
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godziny. Komisja Europejska może 
przeprowadzić ocenę skutków dotyczącą 
konsekwencji planowanej zmiany czasu 
standardowego i jej wpływu na sąsiednie 
państwa członkowskie i rynek 
wewnętrzny.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby uniknąć negatywnych 
konsekwencji dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz trudności w 
działalności transgranicznej dla obywateli 
UE, najważniejsze jest zapewnienie 
kontynuowania geograficznej logiki w 
wyznaczaniu stref czasowych w Unii. W 
związku z tym zakończenie stosowania 
ustaleń dotyczących czasu letniego 
powinno być poprzedzone procesem 
koordynacji przeprowadzonym przez 
państwa członkowskie. Proces ten, 
przeprowadzany z poszanowaniem 
suwerennego prawa każdego państwa 
członkowskiego do decydowania o swoim 
czasie standardowym oraz uwzględniając 
różne potrzeby mieszkańców państw 
członkowskich, które obecnie leżą w 
trzech strefach czasowych, pomoże 
państwom członkowskim, zwłaszcza 
sąsiadującym ze sobą, dojść w drodze 
konsensusu do wspólnego stanowiska w 
sprawie czasu standardowego, jaki każde 
państwo członkowskie wybierze do 
stosowania w przyszłości.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4b) Najnowsze dowody naukowe 
sugerują związek między zmianą czasu 
dwa razy do roku i negatywnymi 
kwestiami zdrowotnymi, takimi jak 
choroby układu krążenia, związanymi z 
chronobiologią z powodu zakłóceń 
rytmów wewnętrznych.

Poprawka 7
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 zapewnienia, by stosowanie 
ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie 
przez niektóre państwa członkowskie nie 
zakłócało funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia państwa 
członkowskie powinny powstrzymać się od 
zmiany czasu standardowego na danym 
terytorium podlegającym ich jurysdykcji z 
przyczyn związanych z występującymi w 
Europie zmianami sezonowymi, nawet 
gdyby taka zmiana była przedstawiana jako 
zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu 
zminimalizowania zakłóceń między innymi 
na rynku wewnętrznym, w sieciach 
energetycznych UE, w sektorze transportu, 
a w szczególności w transporcie lotniczym 
oraz ustanowionym w jego ramach 
systemie przydziałów czasu na start lub 
lądowanie, w sektorze komunikacji 
i innych odnośnych sektorach, państwa 
członkowskie powinny powiadomić 
Komisję i wszystkie państwa członkowskie 
w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany 
czasu standardowego, a następnie stosować 
zgłoszone zmiany. Na podstawie tego 
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publikując te informacje. powiadomienia Komisja powinna 
poinformować wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki w celu 
przeciwdziałania transgranicznym 
skutkom różnic w strefach czasowych 
między sąsiadującymi krajami. Powinna 
ona również poinformować społeczeństwo 
i zainteresowane strony, publikując te 
informacje.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie powinny 
podjąć decyzję bez narażania na szwank 
konkurencyjności przedsiębiorstw z 
państw trzecich w szczególnie wrażliwych 
na zmiany czasowe sektorach transportu 
europejskiego, takich jak europejskie linie 
lotnicze i porty lotnicze.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przed podjęciem decyzji o tym, jaki 
czas standardowy ma być stosowany w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
należy przeprowadzić konsultacje i 
analizy, które uwzględniałyby preferencje 
obywateli, różnice geograficzne, różnice 
regionalne, standardowe ustalenia 
dotyczące organizacji pracy oraz inne 
czynniki ważne dla danego państwa 
członkowskiego. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny mieć wystarczająco 
dużo czasu na przeanalizowanie skutków 
wniosku oraz wybranie rozwiązania 
najlepiej odpowiadającego społeczeństwu, 
a jednocześnie uwzględniającego właściwe 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 10
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 powinna mieć 
zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2020 r., 
tak aby ostatni okres czasu letniego 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2000/84/WE zaczynał się w każdym 
państwie członkowskim w dniu 29 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. 
Warunkiem wdrożenia tego przepisu jest 
podjęcie przez państwa członkowskie w 
sposób uzgodniony i w drodze konsensusu 
decyzji w sprawie czasu standardowego, 
który każde z nich będzie stosowało od 
2020 r., przy czym zachęca się państwa 
członkowskie utrzymania ich obecnych 
stref czasowych. Można utworzyć sieć 
krajowych punktów kontaktowych w 
sprawie ustaleń dotyczących czasu. Ważne 
jest uniknięcie możliwych komplikacji, 
które mogą się zdarzyć przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy przez państwa 
członkowskie. Dlatego konieczne jest 
pozostawienie im wystarczająco dużo 
czasu i zapewnienie zharmonizowanego i 
dobrze skoordynowanego podejścia.
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Poprawka 11
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 monitorowane i podlega 
mechanizmowi koordynacji 
uzgodnionemu uprzednio przez państwa 
członkowskie w ramach procedury 
współdecyzji. 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.

Poprawka 12
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 13
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 

1. Nie naruszając przepisów art. 1, 
jeżeli państwo członkowskie postanowi 
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
na dowolnym obszarze podlegającym jego 
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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.

jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co 
najmniej na 12 miesięcy przed wejściem 
tej zmiany w życie. Jeżeli państwo 
członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go co 
najmniej 12 miesięcy przed datą 
planowanej zmiany, państwo członkowskie 
stosuje tę zmianę.

Poprawka 14
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 ogół 
społeczeństwa oraz publikuje te informacje 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zapewnić skoordynowane 
wdrażanie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, 
Rada ustanawia mechanizm koordynacji.

Poprawka 16
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 2025 r.
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Poprawka 17
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 
2025 r. państwa członkowskie przekazują 
Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka 18
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 1 kwietnia 
2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka 19
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 2020 r.

Poprawka 20
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 2020 r.
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