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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji dotyczącego odejścia od 
sezonowej zmiany czasu w sposób zharmonizowany we wszystkich państwach 
członkowskich, który jest odpowiedzią na liczne wezwania Parlamentu w tej sprawie podczas 
ostatnich kilku lat.

Praktyka zmiany czasu dwa razy do roku, określona w prawie unijnym od niemal 40 lat, 
spotyka się ostatnio ze sprzeciwem ze strony obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Należy podkreślić, że zmiana ta wpływa nie tylko na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
ale także wiąże się z licznymi problemami w dziedzinie zdrowia publicznego oraz z ochroną 
konkretnych grup mniejszościowych szczególnie dotkniętych zakłóceniami rytmu dobowego. 
Z badań wynika ponadto, że w dniach następujących po zmianie czasu wzrasta liczba 
wypadków oraz zawałów serca. 

Choć jasne jest, że potrzebne są działania na szczeblu UE, aby zharmonizować odejście od 
sezonowej zmiany czasu, przepisy w postaci rozporządzenia mającego bezpośrednie 
zastosowanie w państwach członkowskich i nakazującego stosowanie czasu standardowego 
lub czasu letniego we wszystkich państwach członkowskich byłyby zbyt daleko idące i nie 
uwzględniłyby odmiennych potrzeb i uwarunkowań w różnych częściach UE. Dlatego też 
państwom członkowskim należy zapewnić swobodę podejmowania decyzji w tym względzie. 
Przed wejściem dyrektywy w życie należy im również zapewnić więcej czasu na 
przygotowanie się do tej zmiany, która powinna zostać wprowadzona w sposób uzgodniony i 
skoordynowany.

Sprawozdawca ubolewa, że przed wysunięciem wniosku w sprawie aktualizacji dyrektywy 
2000/84/WE Komisja nie przeprowadziła prawidłowej oceny skutków i nie odbyła konsultacji 
z opinią publiczną i zainteresowanymi stronami trwających pełne 12 tygodni. Należy 
podkreślić, że w międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie lepszego stanowienia 
prawa instytucje zobowiązały się uznać, że oceny wpływu i konsultacje stanowią podstawowe 
narzędzie poprawy jakości prawodawstwa unijnego.

Sprawozdawca zgadza się jednak ze sprawozdawcą komisji opiniodawczej, że dyrektywę tę 
należy przyjąć jak najszybciej, najlepiej przed końcem obecnej kadencji Parlamentu, aby 
zagwarantować pewność prawa i umożliwić państwom członkowskim przygotowanie się na 
nadchodzące zmiany.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 4 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wyniki konsultacji 
internetowych przeprowadzonych przez 
Komisję Europejską w dniach od 4 lipca 
2018 r. do 16 sierpnia 2018 r.,

Poprawka 2

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 oraz liczne inicjatywy obywateli, 
pytania parlamentarne oraz wysłuchanie 
publiczne Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. 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.

Poprawka 3

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 

(3) Zharmonizowane przepisy unijne 
muszą zapewniać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w 
perspektywie długoterminowej i z 
długoterminową przewidywalnością oraz 
unikać 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, które 
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towarów i usług. Dowody nie są 
rozstrzygające co do tego, czy korzyści 
wynikające z ustaleń dotyczących czasu 
letniego przewyższają niedogodności 
związane z co półroczną zmianą czasu.

to kwestie mają znaczący wpływ na 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, działalność gospodarczą i 
życie obywateli. Dowody nie są 
rozstrzygające co do tego, że nie ma 
istotnych korzyści wynikających ze 
zmiany czasu dwa razy w roku, a 
jednocześnie liczne badania naukowe, w 
tym analiza przeprowadzona przez Biuro 
Analiz Parlamentu Europejskiego w 
październiku 2017 r. w sprawie unijnych 
ustaleń dotyczących czasu letniego na 
mocy dyrektywy 2000/84/WE, wskazują na 
istnienie jej niekorzystnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w 
odniesieniu do niektórych grup 
społecznych, takich jak dzieci i osoby 
starsze, a także sugerują powiązanie z 
chorobami układu krążenia z powodu 
zaburzeń wewnętrznych rytmów 
biologicznych. Z perspektywy 
gospodarczej zmiana czasu dwa razy w 
roku wiąże się z dodatkowymi kosztami 
i obciążeniem administracyjnym dla wielu 
sektorów.

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) W ramach konsultacji publicznych 
na temat ustaleń dotyczących czasu 
letniego, przeprowadzonych przez Komisję 
w lipcu–sierpniu 2018 r., uzyskano 4,6 
mln odpowiedzi, co stanowi najwyższy jak 
dotąd wynik uzyskany w prowadzonych 
przez Komisję konsultacjach i wskazuje, 
że obywatele preferują zaprzestanie 
zmiany czasu dwa razy w roku. Również 
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 
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w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą 
być spowodowane różnicami między 
państwami członkowskimi w tym zakresie. 
Należy zatem w sposób skoordynowany 
znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka 5

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 – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – 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. 
Aby zminimalizować zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w 
odniesieniu do między innymi sektora 
transportu, komunikacji i innych 
odnośnych sektorów oraz umożliwić 
koordynację, państwa członkowskie 
powinny do dnia 1 kwietnia 2020 r. 
powiadomić Komisję o zamiarze zmiany 
czasu standardowego. Komisja powinna 
poinformować społeczeństwo i 
zainteresowane strony, publikując te 
informacje w odpowiedni sposób i na 
czas. Powinna również ocenić wpływ 
przewidywanych zmian czasu 
standardowego na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i przeprowadzić analizę 
ekspercką na ten temat z uwzględnieniem 
charakteru, zdrowia i aspektów 
społecznych oraz różnic geograficznych 
między państwami członkowskimi.



AD\1177567PL.docx 7/17 PE632.863v02-00

PL

publikując te informacje.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego wdrażania niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny 
z wyprzedzeniem skoordynować swoją 
decyzję w sprawie przewidywanych czasów 
standardowych. Komisja powinna zatem 
ustanowić mechanizm koordynacji w celu 
zapewnienia zharmonizowanego i 
skoordynowanego podejścia do ustaleń 
czasowych w całej Unii. Na potrzeby tego 
mechanizmu koordynacji powinno się 
wyznaczyć po jednym przedstawicielu 
każdego państwa członkowskiego oraz 
jednego przedstawiciela Komisji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W związku z tym konieczne jest 
zakończenie harmonizacji okresu objętego 
ustaleniami dotyczącymi czasu letniego 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz 
wprowadzenie wspólnych przepisów 
uniemożliwiających państwom 
członkowskim sezonowe stosowanie 
różnych ustaleń dotyczących czasu przez 
zmianę czasu standardowego częściej niż 
raz w ciągu roku oraz ustanawiających 
obowiązek powiadamiania 
o przewidywanych zmianach czasu 
standardowego. Niniejsza dyrektywa ma 
w istotnej mierze przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, dlatego też jej podstawą 

(6) W związku z tym konieczne jest 
zakończenie harmonizacji okresu objętego 
ustaleniami dotyczącymi czasu letniego 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz 
wprowadzenie wspólnych przepisów 
uniemożliwiających państwom 
członkowskim sezonowe stosowanie 
różnych ustaleń dotyczących czasu. 
Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze 
przyczyniać się do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
dlatego też jej podstawą powinien być 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą 
w świetle jednolitego orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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powinien być art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle 
jednolitego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europejskiej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zmiana czasu niezwiązana ze 
zmianami pór roku będzie wiązać się z 
kosztami przejściowymi, zwłaszcza w 
odniesieniu do systemów informatycznych 
w transporcie i innych sektorach. W celu 
znacznego ograniczenia kosztów 
przejściowych wymagany jest rozsądny 
okres przygotowawczy dla wdrożenia 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 9

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 

(7) Aby zapewnić uzgodnioną i 
skoordynowaną harmonizację czasu 
standardowego zgodnie z celem niniejszej 
dyrektywy, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do odroczenia 
terminu stosowania niniejszej dyrektywy, 
w przypadku gdy ustalenia dotyczące 
czasu mogą potencjalnie poważnie 
zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te były prowadzone zgodnie 
z zasadami określonymi w porozumieniu 
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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.

międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Poprawka 10

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.

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 

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

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 sezonową 
zmianę swojego standardowego czasu. 
Państwa członkowskie powiadamiają o tej 
decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

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. Komisja ustanawia mechanizm 
koordynacji w celu zapewnienia 
zharmonizowanego i skoordynowanego 
podejścia do ustaleń dotyczących czasu w 
całej Unii. Na potrzeby tego mechanizmu 
koordynacji wyznacza się po jednym 
przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego oraz jednego 
przedstawiciela Komisji.

2. W terminie 1 miesiąca od 
powiadomienia Komisja informuje o tym 
pozostałe państwa członkowskie 

2. Państwa członkowskie do dnia 1 
kwietnia 2020 r. powiadamiają Komisję o 
swoich zamiarach zgodnie z art. 1. W 
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i publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

ramach mechanizmu koordynacji 
bezzwłocznie omawia się i ocenia 
ewentualny wpływ planowanej zmiany na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, aby 
uniknąć wszelkich istotnych zakłóceń.
3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 2, Komisja uzna, że 
planowana zmiana w istotny sposób 
zakłóci prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, informuje o tym odnośne 
państwo członkowskie.
4. Najpóźniej do dnia 31 
października 2020 r. państwa 
członkowskie podejmują decyzję, czy 
utrzymać swój zamiar czy też nie. 
Przedstawiają szczegółowe wyjaśnienie, w 
jaki sposób będzie przeciwdziałać 
negatywnemu wpływowi zmiany na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
1. Komisja, w ścisłej współpracy z 
mechanizmem koordynacji, o którym 
mowa w art. 2, ściśle monitoruje 
przewidywane ustalenia dotyczące czasu w 
całej Unii.
2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 2b w celu odroczenia 
terminu stosowania niniejszej dyrektywy o 
nie dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli stwierdzi, 
że przewidywane ustalenia dotyczące 
czasu, zgłoszone przez państwa 
członkowskie, mogą ewentualnie 
poważnie zakłócić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.
3. W przypadku gdy wymagać tego 
będzie szczególnie pilny charakter sprawy, 
procedura, o której mowa w art. 2c, ma 
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zastosowanie do aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie niniejszego 
artykułu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 2a, powierza się Komisji na okres [do 
ustalenia] lat od [daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2a, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.



AD\1177567PL.docx 13/17 PE632.863v02-00

PL

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 2 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie [do ustalenia] od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o [do ustalenia] miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2c

1. Akty delegowane przyjęte w trybie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z 
ust. 2. Przekazując akt delegowany 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
podaje się powody zastosowania trybu 
pilnego. 
2. Parlament Europejski albo Rada 
mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 2b. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po powiadomieniu jej przez 
Parlament Europejski lub Radę o decyzji 
o sprzeciwie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE632.863v02-00 14/17 AD\1177567PL.docx

PL

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. W tym 
sprawozdaniu z wdrożenia szczególny 
nacisk kładzie się na wpływ na zdrowie 
ludzkie. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja przeprowadza 
kompleksową ocenę skutków, a także 
ocenę kosztów i korzyści w odniesieniu do 
zaprzestania sezonowych zmian czasu w 
UE.

Poprawka 19

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 pięć 
lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
odpowiednie informacje.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – 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 

Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 
2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
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przekazują Komisji tekst tych przepisów. przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka 21

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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