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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina visus metus taikyti vasaros laiką ir teigia, kad tai būtų ne tik 
ekonomiškiau, kadangi nereikėtų du kartus per metus sukti laiko, bet ir būtų išvengta bioritmo 
sutrikdymo ir atitinkamai būtų naudinga sveikatai. Dėl to jis siekia, kad Europos Parlamentas 
pakeistų dabartinius susitarimus dėl vasaros laiko.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Europos vasaros laikas yra susitarimas, pagal kurį pavasarį laikrodžiai sukami viena valanda 
į priekį, o rudenį atsukami atgal, taip siekiant kuo labiau išnaudoti to metų laiko dienos šviesą. 
ES teisės aktų leidėjai nusprendė suderinti vasaros laiko pradžios ir vasaros laiko pabaigos 
datų taikymą ES 2001 m. sausio 19 d. priėmę Direktyvą 2000/84/EB dėl vasaros laiko 
susitarimų1. Tokiais visos ES susitarimais sudaromos paprastesnės sąlygos, pvz., koordinuoti 
tarptautinio eismo traukinių tvarkaraščius. Šis naudingas aspektas visuomet buvo pabrėžiamas 
transporto sektoriuje.

Taikant vasaros laiką visus metus, faktiškai nebebūtų taikoma suderinta vasaros laiko sistema. 
Taip būtų panaikintas vasaros laikas ir valstybės narės turėtų pakeisti savo įprastą laiką, t. y. 
pasukti laikrodžius viena valanda į priekį. Tačiau sprendimas dėl įprasto laiko tenka ne ES, o valstybių 

                                               
1 OL L 31, 2001 2 2, p. 21.
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narių kompetencijai.

Todėl ES nuostatų tikslas buvo ne suderinti sistemą ES, bet išspręsti, visų pirma transporto sektoriaus, 
problemas, kylančias dėl nekoordinuojamo laikrodžių kaitymo per metus taikymo.

2007 m. Komisija pristatė išsamią ataskaitą apie dabartinės vasaros sistemos poveikį pagal 
Direktyvą 2000/84/EB1. Ši ataskaita buvo parengta remiantis iš valstybių narių gauta 
informacija, įskaitant tyrimus, taip pat kita tuo metu turėta informacija. Iki dabar Komisijos 
dėmesys nebuvo atkreiptas į jokią papildomą svarbią informaciją, dėl kurios būtų galima 
svarstyti keisti ES teisės aktą dėl vasaros laiko susitarimų.

Išvada

Remdamasi turima informacija Komisija nemano, kad vasaros laiko sistemos taikymas visus 
metus yra tinkama priemonė.“

                                               
1 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pagal Direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų COM(2007) 739 5 straipsnį.


