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Przedmiot: Petycja 1477/2012, którą złożył Lasse Schuldt (Niemcy) wraz z pięcioma
innymi sygnatariuszami, w sprawie stosowania czasu letniego przez cały rok

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do stosowania czasu letniego przez cały rok, nie tylko ze względu 
na potencjalne oszczędności na skutek braku konieczności przestawiania zegarów dwa razy 
w roku, ale również ze względu na potencjalne korzyści zdrowotne związane z unikaniem 
zaburzeń biorytmu. W związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą 
o podjęcie działań mających na celu zmianę bieżącego porozumienia dotyczącego czasu 
letniego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Europejski czas letni jest ustaleniem, zgodnie z którym zegary są przyspieszane o jedną 
godzinę na wiosnę i cofane o jedną godzinę jesienią w celu optymalnego wykorzystania 
sezonowego światła dziennego. Prawodawca UE postanowił zharmonizować stosowanie oraz 
początek i koniec czasu letniego w UE za pośrednictwem dyrektywy 2000/84/WE z dnia 
19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego1. Takie ogólnounijne 
ustalenia ułatwiają na przykład koordynację rozkładów jazdy pociągów w międzynarodowym 
ruchu kolejowym. Sektor transportu od zawsze podkreślał ten pożyteczny aspekt stosowania 
czasu letniego. 

                                               
1 Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.
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Stosowanie czasu letniego przez cały rok w rzeczywistości oznaczałoby rezygnację z 
harmonizacji ustaleń. Czas letni zostałby zniesiony, a państwa członkowskie zostałyby 
zmuszone do zmiany ich standardowego czasu, tj. przyspieszenia go o jedną godzinę. 
Niemniej decyzja dotycząca standardowego czasu wchodzi w zakres kompetencji państw 
członkowskich, a nie UE.

Celem przepisów unijnych nie była jednak harmonizacja ustaleń dotyczących czasu w UE, 
lecz rozwiązanie problemów, szczególnie w sektorze transportu, które wynikają z 
nieskoordynowanego stosowania zmian czasu w ciągu roku.

W 2007 r. Komisja przedstawiła szczegółowe sprawozdanie w sprawie wpływu obecnych 
ustaleń dotyczących czasu letniego określonych w dyrektywie 2000/84/WE1. Sprawozdanie to 
zostało przygotowane na podstawie informacji, w tym ekspertyz, przekazanych przez państwa 
członkowskie oraz na podstawie innych dostępnych w owym czasie informacji. Dotychczas 
Komisja nie otrzymała żadnych innych istotnych informacji, które skłoniłyby ją do 
rozważenia zmiany obowiązujących przepisów UE dotyczących czasu letniego.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę otrzymane informacje, Komisja uważa, że stosowanie czasu letniego przez 
cały rok nie jest odpowiednim środkiem. 

                                               
1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  
zgodnie z art. 5 dyrektywy (WE) nr 84/2000 w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (COM(2007)0739).


