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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento paremti Direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros 
laiko susitarimų pakeitimą, siekiant suderinti Europos vasaros laiko tvarką su galiojančia 
Šiaurės Amerikoje. Europoje vasaros laikas tęsiasi nuo paskutinio kovo sekmadienio iki 
paskutinio spalio sekmadienio. Šiaurės Amerikoje jis tęsiasi nuo antrojo kovo sekmadienio iki 
pirmojo lapkričio sekmadienio. Peticijos pateikėjas teigia, kad per laikotarpį, kai minėti 
laikotarpiai nesutampa, atsiranda nemažai ekonominių sunkumų. Jis nurodo transatlantinių 
skrydžių grafikų koordinavimą ir prekybą akcijų rinkose, kur gali būti patirta nuostolių dėl to, 
kad kainoms galimai svarbūs ekonominiai duomenys keletą savaičių skelbiami nevienodu 
laiku. Apibendrinant, peticijos pateikėjas nurodo, kad ekonominių srautų koordinavimas 
kasmet sutrikdomas kelių savaičių laikotarpiui. Jis tvirtina, kad suderinus vasaros laiko 
susitarimus atsirastų galimybė veiklą dienos šviesoje vykdyti anksčiau (jau kovo mėn.), 
nekiltų problemų derinant skrydžių grafikus ir būtų užkirstas kelias problemoms, susijusioms 
su ekonominiais duomenimis. Peticijos pateikėjas ragina pakeitimą įvesti nuo 2015 m., kad 
visi suinteresuoti asmenys galėtų pasirengti pokyčiams, pavyzdžiui, pritaikyti programinę 
įrangą ir ilgalaikius planus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2014 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.
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„Europoje ir Šiaurės Amerikoje taikoma vasaros laiko tvarka iš tiesų skiriasi . Europoje 
taikoma tvarka 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 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.

JAV ir Kanada pasirinko kitokią tvarką ir kitas vasaros laiko pradžios ir pabaigos datas.
Nepaisant šių skirtumų svarbiausia, kad tai – tvirtas sprendimas, apie kurį puikiai žino visi 
susiję žmonės (pvz., atsakingi už transatlantinių skrydžių grafikų sudarymą arba susiję su 
transatlantine prekyba).

Nepaisant to, kad vasaros laiko tvarka nėra suderinta abiejose Atlanto pusėse, kol ji nebus 
staigiai pakeista, išliks nuspėjama ir apie ją bus aiškiai pranešama, Komisija nemato jokios 
problemos. Planuotojai gali į tai atsižvelgti, prekiautojams ši padėtis puikiai žinoma ir pan.
Atsižvelgiant į tai, kad dabartinė ES vasaros laiko tvarka galioja jau 7 metus ir yra visiems 
gerai žinoma, vasaros laiko suderinimas sukeltų daugiau sunkumų ir galimą pavojų, kadangi 
visi susiję asmenys turėtų vėl prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

2007 m. Komisija pristatė išsamią ataskaitą apie dabartinės vasaros laiko sistemos poveikį 
pagal Direktyvą 2000/84/EB2. 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 galimybę keisti ES teisės aktą dėl vasaros laiko susitarimų.

Išvada

Remdamasi turima informacija Komisija nemano, kad reikia suderinti Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje taikomą vasaros laiko tvarką.“

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


