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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je ukončiť sezónne zmeny času v členských štátoch EÚ. Právne predpisy EÚ 
týkajúce sa úpravy letného času boli prvýkrát zavedené v roku 1980 a ich cieľom bolo 
zjednotiť existujúce vnútroštátne postupy a časové harmonogramy súvisiace s letným časom. 
Od roku 2001 sa úpravy letného času v EÚ riadia smernicou 2000/84/ES, ktorou sa všetkým 
členským štátom stanovuje povinnosť poslednú marcovú nedeľu prejsť na letný čas a 
poslednú októbrovú nedeľu sa vrátiť k štandardnému času (tzv. zimnému času).

Systém zmeny času dvakrát ročne občania, Európsky parlament a narastajúci počet členských 
štátov neustále viac spochybňujú.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 20181 požiadal Komisiu, aby 
preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby predložila 
návrh jej revízie. Komisia takisto uskutočnila verejnú konzultáciu a dostala približne 4,6 
milióna odpovedí, čo je zatiaľ najväčší počet odpovedí na konzultáciu Komisie, z ktorých 
84 % bolo za ukončenie zmeny času dvakrát ročne a 16 % sa vyjadrilo za jej zachovanie.

Úprava letného času je okrem toho opakujúcou sa témou pri práci Výboru pre petície (PETI), 
ktorý v priebehu rokov dostal na túto tému viac ako 100 petícií. Takmer všetci predkladatelia 
petícií sa zasadzujú za zrušenie zmeny času dvakrát ročne, pričom sa v prvom rade 
odvolávajú na zdravotné riziká a okrajový vplyv zmeny času na úspory energie. Niektorí 
predkladatelia petície tvrdia, že časová zmena má obzvlášť negatívny vplyv na zraniteľné 
skupiny, ako sú deti a starší ľudia. Výbor PETI diskutoval o petíciách súvisiacich so zmenou 
na letný čas na svojich schôdzach v júli 2015 a novembri 2017.

Ako sa uvádza v štúdii výskumnej služby Európskeho parlamentu z októbra 2017 o úprave 
letného času v EÚ podľa smernice 2000/84/ES, treba zohľadniť negatívne účinky týchto 
zmien na ľudské zdravie a ukončiť každoročné striedanie zimného a letného času v EÚ. O 
dôležitosti diskusie o účinkoch zmeny na letný čas na biologické hodiny jasne svedčí 
Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, ktorá bola v roku 2017 udelená Jeffreymu C. 
Hallovi, Michaelovi Rosbashovi a Michaelovi W. Youngovi za ich objav molekulárnych 
mechanizmov, ktoré kontrolujú cirkadiánny rytmus, ktorými vysvetlili, ako fungujú ľudské 
vnútorné biologické hodiny a akým spôsobom ovplyvňuje nesúlad medzi okolitým prostredím 
a vnútornými biologickými hodinami našu pohodu. To znamená, že zo zistení 
chronobiologického výskumu vyplýva, že vplyv týchto zmien na ľudský biorytmus môže byť 
závažnejší, než sa pôvodne predpokladalo.  Okrem toho sa v článku 114 ods. 8 ZFEÚ o 
aproximácii právnych predpisov uvádza, že „ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, 
ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá 
tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné 
opatrenia“.

Vzhľadom na tieto súvislosti sa návrh stanoviska snaží podporiť myšlienku, že zmenu času 
dvakrát ročne treba ukončiť koordinovaným spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek 
potenciálne nepriaznivým účinkom na zdravie, a to aj vzhľadom na to, že k údajným úsporám 
energie nedochádza.

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o zmene času (2017/2968(RSP)], P8_TA(2018)0043.
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V návrhu stanoviska sa uvádza, že ukončenie zmeny času dvakrát ročne by sa malo 
uskutočniť tak, aby sa predišlo akémukoľvek závažnému narušeniu vnútorného trhu v 
dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Spravodajca tvrdí, že pôvodný 
návrh Komisie, ktorý členským štátom poskytuje možnosť jednostranne sa rozhodnúť o 
svojich preferenciách v otázke štandardného času, by mohol vyústiť do situácie, keď by v EÚ 
existovala rôznorodá spleť časových pásiem, čím by sa prehlboval nesúlad v rámci 
vnútorného trhu. V rámci vnútorného trhu by to skomplikovalo cezhraničný obchod, dopravu, 
komunikáciu a cestovanie. Na zabezpečenie harmonizácie preto spravodajkyňa navrhuje 
zrušenie zmien času dvakrát do roka, ako to presadzujú takmer všetci predkladatelia petícií. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal 
do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala úpravu letného 
času stanovenú v smernici 2000/84/ES a 
podľa potreby skoncipovala návrh jej 
revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú 
potrebu zachovania harmonizovanej 
koncepcie časovej úpravy na celom území 
Únie.

(2) Európsky parlament na základe 
petícií a žiadostí, ktoré občania doručili 
Výboru pre petície, požiadal vo svojom 
uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala úpravu letného 
času stanovenú v smernici 2000/84/ES a 
podľa potreby skoncipovala návrh jej 
revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú 
potrebu zachovania harmonizovanej a 
koordinovanej koncepcie časovej úpravy 
na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, 

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, 
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okrem iného, narušeniam časového 
harmonogramu dopravných operácií a 
fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či 
výhody úpravy letného času prevažujú 
nad nevýhodami spojenými so zmenou 
času dvakrát do roka.

okrem iného, narušeniam časového 
harmonogramu dopravných operácií a 
fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia a niektoré členské 
štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť 
uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s 
týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť 
riadne fungovanie vnútorného trhu a 
zabrániť jeho citeľným narušeniam 
spôsobeným rozdielmi medzi členskými 
štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné 
koordinovaným spôsobom ukončiť 
uplatňovanie úpravy letného času.

(4) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia, ako naznačuje 
reakcia občanov na preložené petície, v 
ktorých sa požaduje ukončenie polročnej 
zmeny času, a verejná konzultácia 
týkajúca sa úpravy letného času v EÚ, 
ktorá viedla k najväčšiemu množstvu 
odpovedí, aké kedy niektorá konzultácia 
Komisia dosiahla. Niektoré členské štáty 
už vyjadrili svoj záujem ukončiť 
uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s 
týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť 
riadne fungovanie vnútorného trhu a 
zabrániť jeho citeľným narušeniam 
spôsobeným rozdielmi medzi členskými 
štátmi v tejto oblasti, ktoré by mohli mať 
vplyv na hospodársku aj politickú 
integráciu Únie. Mnohí občania sa 
vyslovili za ukončenie sezónnych zmien 
času, najmä z dôvodu zdravotných rizík. V 
petíciách doručených Európskemu 
parlamentu občania tvrdia, že zmena času 
má obzvlášť negatívny vplyv na 
zraniteľné skupiny, ako sú deti a starší 
ľudia. Viaceré štúdie navyše ukázali, že 
zmena času dvakrát za rok prináša 
negatívne dôsledky v rôznych oblastiach, 
ak je napríklad zdravie s účinkami na 
biologický rytmus, bezpečnosť cestnej 
premávky, keďže v dňoch nasledujúcich 
po zmene času sa zaznamenal nárast 
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miery nehodovosti, a administratívna 
záťaž a dodatočné náklady v mnohých 
odvetviach hospodárstva. Z hľadiska 
navrhovanej zmeny má preto zásadný 
význam prijatie harmonizovaného a 
riadne koordinovaného prístupu k 
ukončeniu zmeny času dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Je nevyhnutné zobrať do úvahy 
skutočnosť, že EÚ sa rozprestiera na 
rozsiahlom území siahajúcom od severu 
po juh Európy, čo znamená, že vplyv času 
na množstvo denného svetla sa medzi 
členskými štátmi líši. V súvislosti s tým 
musíme zohľadniť geografické aspekty 
času a zároveň zachovať existujúce 
časové pásma.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Touto smernicou by nemalo byť 
dotknuté právo každého členského štátu 
rozhodovať o štandardnom čase alebo 
časoch na územiach pod jeho 
právomocou, na ktoré sa vzťahuje 
územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho 
ďalších zmenách. Avšak s cieľom 
zabezpečiť, aby úprava letného času 
uplatňovaná len v niektorých členských 
štátoch nenarúšala fungovanie 
vnútorného trhu, by členské štáty nemali 
meniť štandardný čas na územiach pod 
svojou právomocou z dôvodu sezónnej 
zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali 

vypúšťa sa
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ako zmenu časového pásma. Navyše, s 
cieľom minimalizovať narušenia okrem 
iného v doprave, komunikáciách a iných 
dotknutých sektoroch, mali by Komisii v 
náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel 
zmeniť svoj štandardný čas a následne 
uplatniť oznámené zmeny. Komisia by 
mala na základe uvedeného oznámenia 
informovať všetky ostatné členské štáty, 
aby mohli prijať všetky potrebné 
opatrenia. Takisto by mala informovať 
širokú verejnosť a zainteresované strany 
a na tento účel danú informáciu 
uverejniť.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Preto je potrebné ukončiť 
harmonizáciu obdobia, na ktoré sa 
vzťahuje úprava letného času podľa 
smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné 
pravidlá, ktorými sa členským štátom 
zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové 
úpravy prostredníctvom zmeny svojho 
štandardného času viac ako jedenkrát za 
rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť 
plánované zmeny štandardného času. 
Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim 
spôsobom prispieť k bezproblémovému 
fungovaniu vnútorného trhu a z toho 
dôvodu by mala byť založená na článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ako sa vykladá v súlade s ustálenou 
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(6) Preto je potrebné ukončiť 
harmonizáciu obdobia, na ktoré sa 
vzťahuje úprava letného času podľa 
smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné 
pravidlá, ktorými sa členským štátom 
zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové 
úpravy prostredníctvom zmeny svojho 
štandardného času viac ako jedenkrát za 
rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť 
plánované zmeny štandardného času. Na 
zabezpečenie bezproblémového 
fungovania vnútorného trhu je 
nevyhnutné, aby sa zachovali existujúce 
časové pásma a všetky členské štáty 
používali rovnakú úpravu času, aby sa 
predišlo rôznorodej spleti úprav času v 
rámci vnútorného trhu. Cieľom tejto 
smernice je rozhodujúcim spôsobom 
prispieť k bezproblémovému fungovaniu 
vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala 
byť založená na článku 114 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá 
v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 1. apríla 2019, aby 
posledné obdobie letného času podľa 
pravidiel smernice 2000/84/ES vo 
všetkých členských štátoch začalo 
31. marca 2019 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty, ktoré po uvedenom období letného 
času plánujú prijať štandardný čas 
zodpovedajúci času v zimnom ročnom 
období v súlade so smernicou 2000/84/ES, 
by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. 
októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného 
svetového času, aby sa podobné a trvalé 
zmeny v rôznych členských štátoch 
vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské 
štáty prijali rozhodnutia o štandardnom 
čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať 
od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7) Táto smernica by mala 
nadobudnúť účinnosť a uplatňovať od 
osemnásteho mesiaca po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie, 
pričom poskytne dostatočný čas na to, aby 
sa spoločnosti a ekonomickí aktéri 
prispôsobili novej situácii. V záujme 
bezproblémového fungovania vnútorného 
trhu je nevyhnutné, aby sa predišlo 
rôznorodej spleti úprav času v rámci 
vnútorného trhu. Členské štáty by sa preto 
mali dohodnúť na harmonizovanom 
časovom usporiadaní štandardných časov 
v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty neuplatňujú sezónne 
zmeny svojho štandardného času alebo 
časov.  

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské 
štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu 
svojho štandardného času alebo časov v 
roku 2019, za predpokladu, že tak urobia 
27. októbra 2019 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 
článkom 2.  

1. Od [xx] členské štáty neuplatňujú 
žiadne zmeny času dvakrát za rok.

2. vypúšťa sa  
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak 
sa členský štát rozhodne zmeniť svoj 
štandardný čas alebo časy na akomkoľvek 
území pod svojou právomocou, oznámi 
túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť 
mesiacov pred tým, ako daná zmena 
nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát 
takúto skutočnosť oznámil a dané 
oznámenie nestiahol najneskôr šesť 
mesiacov pred dátumom plánovanej 
zmeny, členský štát predmetnú zmenu 
uplatní.  

2. Komisia do jedného mesiaca od 
doručenia oznámenia o ňom informuje 
ostatné členské štáty a uverejní danú 
informáciu v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

1. V súlade s článkom 1 členské štáty 
uplatňujú harmonizovanú a 
koordinovanú časovú úpravu 
štandardných časov Únie. 

2. vypúšťa sa  

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení.  

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. apríla 2019.  

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia, 
najneskôr do [dátum uplatňovania 
smernice] zákony, nariadenia a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení.  

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
podľa článku 1 tejto smernice.  

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od nadobudnutia účinnosti 
smernice, ktorou sa ukončujú sezónne 
zmeny času.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť a začína 
sa uplatňovať od osemnásteho mesiaca po 
jej uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.
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