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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy támogassa a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezésekről szóló 2000/84/EK irányelv módosítását annak érdekében, hogy 
az európai nyári időszámítás az észak-amerikaihoz igazodjon. Az európai nyári időszámítás 
az utolsó márciusi vasárnaptól az utolsó októberi vasárnapig tart. Észak-Amerikában viszont 
március második vasárnapjától november első vasárnapjáig tart. A petíció benyújtója szerint 
azon időszak alatt, amely során a két időszámítás nem fedi egymást, több gazdasági probléma 
is tapasztalható. Példaként a transzatlanti légi közlekedésben a szolgálati beosztás 
koordinálását és az értékpapír-kereskedelmet hozza fel, amelyek veszteségeket szenvedhetnek 
el, mivel az esetlegesen árérzékeny gazdasági adatokat néhány héten keresztül különböző 
időben hozzák nyilvánosságra. Röviden összefoglalva a petíció benyújtója rámutat arra, hogy 
minden évben néhány hétre felborul a gazdasági forgalom koordinációja. Úgy véli, a két 
különböző nyári időszámítás összehangolásának előnyei közé tartozna az, hogy különböző 
tevékenységekre minden évben már korábban (méghozzá márciusban) nappal kerülhetne sor, 
nem lenne probléma a légi közlekedés kiigazításával, ráadásul a gazdasági adatokkal 
kapcsolatos problémák előfordulása is megelőzhető lenne. A petíció benyújtója szerint a 
módosítást 2015-ben kellene bevezetni annak érdekében, hogy a feleknek többek között a 
szoftvereik beállításával és a hosszú távú terveik kiigazításával legyen idejük felkészülni a 
változásokra.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

Valóban különbözik az európai és az észak-amerikai nyári időszámítás. 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 közlekedési 
ágazat mindig rámutatott erre a hasznos szempontra. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada a nyári időszámításra való átállásra és annak 
befejezésére más módszert és más időpontot választott. Ami a legfontosabb, hogy ezektől a 
különbségektől függetlenül ez egy stabil döntés, amellyel minden érintett személy (például a 
transzatlanti repülőutakat megtervező személyek, valamint a transzatlanti kereskedelemmel 
foglalkozó személyek) tisztában van.

Bár az érvényben lévő nyári időszámítás az Atlanti-óceán két oldalán nincs összehangolva, 
amíg (a jelenlegi helyzetnek megfelelően) nem változtatják meg azt hirtelen, valamint 
továbbra is kiszámítható marad, és egyértelműen az érintettek tudomására hozzák azt, a 
Bizottság nem tartja a különbséget problémának. A tervezők könnyedén figyelembe vehetik a 
különbségeket, valamint a kereskedők is tudnak róluk. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi uniós 
nyári időszámítást már csaknem hét éve alkalmazzák, és arról mindenki tud, a nyári 
időszámítás összehangolása további kavarodáshoz és esetleges kockázatokhoz vezetne, mivel 
az érintetteknek újfent új körülményekhez kellene alkalmazkodniuk.

A Bizottság 2007-ben részletes jelentést terjesztett elő a 2000/84/EK irányelv2 szerinti, 
jelenlegi nyári időszámítás hatásairól. 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.

Összegzés

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság szerint nincs szükség az európai nyári 
időszámításnak az észak-amerikaival való összehangolására.

                                               
1 HL L 31., 2001.2.2., 21. o.
2 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.


