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aláírást tartalmazó petíció a nyári időszámítás egész évre történő 
kiterjesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a nyári időszámítást egész évben alkalmazzák, és azzal érvel, 
hogy ez nemcsak gazdaságosabb lenne, hiszen a továbbiakban nem lenne szükség arra, hogy 
évente kétszer átállítsák az órákat, hanem a bioritmus zavarait is megelőzné, ami 
egészségügyi előnyöket eredményezne. Ezért az Európai Parlament intézkedését kéri a nyári 
időszámítás jelenlegi rendszerének megváltoztatására vonatkozóan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

Az európai nyári időszámítás az a rendszer, amelynek keretében az órákat az évszaknak 
megfelelő nappali világosság lehető legjobb kihasználása céljából tavasszal egy órával előre-, 
ősszel pedig visszaállítják. Az uniós jogalkotó úgy határozott, hogy a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezésekről szóló 2001. január 19-i 2000/84/EK irányelvben1 harmonizálja a 
nyári időszámítás alkalmazását, valamint kezdő és záró időpontját. Ezen uniós szintű 
rendelkezések lehetővé teszik például a nemzetközi vasúti menetrendek összehangolását is. A 

                                               
1 HL L 31., 2001.2.2., 21. o.
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közlekedési ágazat mindig rámutatott erre a hasznos szempontra. 

A nyári időszámítás egész évben való alkalmazása valójában nem a „nyári időszámítás” 
harmonizált rendszere lenne. Eltörölné a nyári időszámítást, és arra kötelezné a tagállamokat, 
hogy a standard időt megváltoztassák, azaz egy órával előbbre hozzák. A standard idő 
meghatározása azonban nem az Unió, hanem a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Az uniós szabályok célja ezért nem az időszámítási rendszer Unión belüli harmonizációja, 
hanem azon – különösen a közlekedési ágazatot érintő – problémák kezelése volt, amelyek az 
év közbeni óraátállítás összehangolatlan alkalmazásából erednek.

A Bizottság 2007-ben részletes jelentést terjesztett elő a 2000/84/EK irányelv szerinti, 
jelenlegi nyári időszámítás hatásairól1. E jelentés a tagállamoktól beérkezett információk –
többek között tanulmányok –, valamint az akkor rendelkezésre álló egyéb információk alapján 
készült. Ez idáig nem hívták fel a Bizottság figyelmét egyéb olyan jelentős információkra, 
amelyek alapján fontolóra vehetné a nyári időszámításra vonatkozó hatályos uniós 
jogszabályok megváltoztatását.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a nyári időszámítás egész 
évre való kiterjesztése nem megfelelő intézkedés.

                                               
1 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló 2000/84/EK irányelv 5. cikkének 
megfelelően, COM(2007)0739.


