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Temats: Lūgumraksts Nr. 0859/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Martin 
Mittmann, par vasaras laika pagarināšanu, lai to saskaņotu ar dienas gaismas 
taupīšanas noteikumiem ASV un Kanādā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam sekmēt grozījumus 
Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku, lai Eiropas noteikumus par 
vasaras laiku saskaņotu ar Ziemeļamerikas noteikumiem par to. Eiropas vasaras laiks ilgst no 
marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Ziemeļamerikā tas ilgst no marta 
otrās svētdienas līdz novembra pirmajai svētdienai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
laikposmā, kad šie divi noteikumu kopumi nesakrīt, rodas vairākas ekonomikas problēmas. 
Viņš norāda, ka tās ietver lidojumu pāri Atlantijas okeānam sarakstu koordinēšanu un 
tirdzniecību biržā, kas var ciest zaudējumus, jo ekonomiskie dati, kuri, iespējams, var 
ietekmēt cenas, pāris nedēļas tiek publiskoti dažādā laikā. Īsumā — viņš uzsver, ka katru gadu 
vairākas nedēļas ilgi ir traucēti ekonomiskie sakari.   Viņš apgalvo, ka noteikumu par vasaras 
laiku saskaņošana sniegtu ieguvumus, piemēram, darbība varētu notikt dienas gaismā agrāk 
(martā), nebūtu sarežģījumu lidojumu sarakstu pielāgošanā un nerastos problēmas attiecībā uz 
ekonomiskajiem datiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ieviest grozījumus 2015. gadā, lai 
visas personas varētu sagatavoties pārmaiņām, piemēram, pielāgot programmatūras un 
ilgtermiņa plānus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 17. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī
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Patiešām ir Eiropas un Ziemeļamerikas vasaras laika atšķirības. Noteikumi par Eiropas 
vasaras laiku paredz, ka pulksteņi pavasarī tiek pagriezti vienu stundu uz priekšu, bet 
rudenī — vienu stundu atpakaļ, lai efektīvi izmantotu attiecīgā gadalaika dienas gaismu. ES 
likumdevējs nolēma saskaņot 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 lietderības aspekts. 

ASV un Kanāda ir izvēlējušās citus vasaras laika sākuma un beigu datumus un citādus tā 
ieviešanas veidus. Neatkarīgi no šīm atšķirībām, un pats svarīgākais — šis ir stabils lēmums, 
kuru visas iesaistītās personas (piemēram, transatlantisko lidojumu reisu sarakstu sastādītāji 
vai starptautiskajā tirdzniecībā iesaistītie) ļoti labi zina.

Tikmēr, kamēr šie pastāvīgie noteikumi par vasaras laiku, pat ja tie nav saskaņoti Atlantijas 
okeāna abos krastos, netiek pēkšņi mainīti un ir paredzami un skaidri noteikti, kā tas ir 
patlaban, Komisija nesaskata problēmu. Plānotājiem ir viegli tos ņemt vērā, tirgotāji labi zina 
par šo situāciju, u. c.  Ņemot vērā, ka esošie ES noteikumi par vasaras laiku ir spēkā jau 
gandrīz 7 gadus un visi tos labi zina, vasaras laika saskaņošana īstenībā varētu radīt vairāk 
sarežģījumu un potenciālus riskus, ja visiem, uz kuriem tas attiecas, būtu atkal jāpielāgojas 
jaunajiem apstākļiem.

Komisija 2007. gadā sniedza detalizētu ziņojumu par Direktīvā 2000/84/EK noteiktā vasaras 
laika pašreizējā režīma ietekmi2. 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.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija neuzskata, ka nav nepieciešams saskaņot 
Eiropas vasaras laiku ar Ziemeļamerikas vasaras laiku. 
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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) 739).


