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Temats: Lūgumraksts Nr. 1477/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Lasse 
Schuldt un kam pievienoti 5 paraksti, par noteikumiem attiecībā uz vasaras 
laiku visa gada garumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina piemērot noteikumus par vasaras laiku visa gada garumā, 
apgalvojot, ka tas būtu ne vien ekonomiskāk, jo vairs nebūtu jāpielāgo laiks divreiz gadā, bet 
arī netiktu izjaukts bioritms, līdz ar to tiktu pozitīvi ietekmēta veselība. Tāpēc viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu rīkoties, lai grozītu pašreizējos noteikumus par vasaras laiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Noteikumi par Eiropas vasaras laiku paredz, ka pulksteņi pavasarī tiek pagriezti vienu stundu 
uz priekšu, bet rudenī — vienu stundu atpakaļ, lai efektīvi izmantotu attiecīgās sezonas 
dienasgaismu. ES likumdevējs nolēma saskaņot ES vasaras laika sākuma un beigu datumus 
un to piemērošanu 2001. gada 19. janvāra Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz 
vasaras laiku1. Ar šādiem noteikumiem ES mērogā tiek atvieglota, piemēram, vilcienu 
sarakstu koordinācija starptautiskajā satiksmē. Transporta nozarē vienmēr ticis uzsvērts šis 
lietderīgais aspekts.

Piemērojot vasaras laiku visa gada garumā, faktiski vairs netiktu nodrošināts saskaņots 

                                               
1 OV L 31, 2.2.2001., 21. lpp.
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vasaras laika režīms. Tādējādi tiktu likvidēts vasaras laiks un dalībvalstis būtu spiestas 
nomainīt savu standarta laiku, t. i., pagriezt pulksteni vienu stundu uz priekšu. Tomēr lēmums 
par standarta laiku ir dalībvalstu, nevis ES kompetencē.

Tādējādi ES noteikumu nolūks nav saskaņot laika režīmu ES, bet gan risināt problēmas (jo 
īpaši transporta nozarē), ko rada nekoordinēta laika maiņas piemērošana gada gaitā.

Komisija 2007. gadā sniedza detalizētu ziņojumu par Direktīvā 2000/84/EK noteiktā vasaras 
laika pašreizējā režīma ietekmi1. Šā ziņojuma pamatā bija no dalībvalstīm saņemtā 
informācija, tostarp pētījumi, kā arī cita attiecīgajā laikposmā pieejama informācija. Līdz šim 
Komisija nav saņēmusi turpmāku attiecīgu informāciju, kura mudinātu apsvērt iespēju mainīt 
esošos ES tiesību aktus par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka vasaras laika režīma ieviešana 
visa gada garumā nav uzskatāma par piemērotu pasākumu.

                                               
1 Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
saskaņā ar Direktīvas 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku 5. pantu (COM (2007)0739).


