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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1477/2012, ktorú predkladá Lasse Schuldt, nemecký štátny občan, a 
päť spolusignatárov, týkajúca sa úpravy letného času počas celého roka

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby sa úprava letného času uplatňovala počas celého roka, a 
odôvodňuje to tým, že by to bolo nielen hospodárnejšie, pretože už by nebolo potrebné 
nastavovať dvakrát ročne čas, zároveň by sa tým predišlo aj narušeniu biorytmu, čo by 
v konečnom dôsledku malo pozitívny vplyv na zdravie. Žiada preto Európsky parlament o 
zmenu súčasnej úpravy letného času.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Európsky letný čas je úprava, ktorou sa hodiny na jar posúvajú o jednu hodinu dopredu a na 
jeseň sa vracajú späť, aby sa čo najviac využilo sezónne denné svetlo. Zákonodarca EÚ sa 
rozhodol zosúladiť v rámci EÚ uplatňovanie a dátumy začiatku a konca letného času uvedené 
v smernici 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času1. Táto celoeurópska úprava 
uľahčuje napríklad koordináciu vlakových cestovných poriadkov v medzinárodnej doprave. 
Odvetvie dopravy vždy zdôrazňovalo tento užitočný aspekt. 

Uplatňovanie letného času počas celého roka by v skutočnosti už nebol zosúladený letný 
režim. Zrušil by sa letný čas a členským štátom by sa nariadila zmena ich štandardného času, 
t. j. čas by sa posunul o jednu hodinu dopredu. Rozhodnutie o štandardnom čase však patrí do 

                                               
1 Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21.
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právomoci členských štátov a nie do právomoci EÚ. 

Účelom pravidiel EÚ preto nebolo zosúladiť časový režim, ale riešiť problémy, ktoré vznikajú najmä v odvetví 
dopravy z nekoordinovaného uplatňovania zmeny času počas celého roka.

Komisia v roku 2007 predložila podrobnú správu o vplyve súčasného režimu letného času v 
súlade so smernicou 2000/84/ES1. Táto správa bola vypracovaná na základe informácií 
vrátane štúdií, ktoré dostala od členských štátov, ako aj ďalších informácií, ktoré boli v tom 
čase k dispozícii. Komisii doteraz neboli predložené ďalšie príslušné informácie, ktoré by ju 
viedli k zváženiu zmeny existujúcich právnych predpisov EÚ o úprave letného času.

Záver

Na základe dostupných informácií sa Komisia nedomnieva, že zavedenie celoročného letného 
časového režimu je primeraným opatrením. 

                                               
1 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
v súlade s článkom 5 smernice 2000/84/ES o úprave letného času KOM(2007)0739.


