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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0859/2013, którą złożył Martin Mittmann (Niemcy), w sprawie 
wydłużenia czasu letniego w celu dostosowania go do ustaleń dotyczących 
czasu letniego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o poparcie zmiany dyrektywy 
2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego z myślą o dostosowaniu 
europejskich ustaleń dotyczących czasu letniego do ustaleń Ameryki Północnej. W Europie 
czas letni rozpoczyna się w ostatnią niedzielę marca i kończy w ostatnią niedzielę 
października. W Ameryce Północnej trwa on od drugiej niedzieli marca do pierwszej niedzieli 
listopada. Zdaniem składającego petycję w okresie, w którym te dwa zestawy ustaleń się nie 
nakładają, występuje szereg problemów gospodarczych. Wymienia on koordynację 
harmonogramów lotów transatlantyckich i transakcje giełdowe, w odniesieniu do których 
możliwe są straty z uwagi na to, że dane ekonomiczne, mające potencjalny wpływ na ceny, są 
przez kilka tygodni podawane do wiadomości publicznej o różnych porach. W skrócie, 
twierdzi on, że koordynacja obrotu gospodarczego jest co roku przez kilka tygodni zakłócona. 
Uważa, że korzyści wynikające z harmonizacji ustaleń dotyczących czasu letniego obejmują 
możliwość wykonywania czynności w świetle dziennym wcześniej w ciągu roku (już 
w marcu), brak problemów z dostosowaniem harmonogramów lotów oraz uniknięcie 
występowania jakichkolwiek problemów związanych z danymi ekonomicznymi. Składający 
petycję opowiada się za wprowadzeniem zmiany w 2015 r., tak aby wszystkie strony miały 
czas na przygotowania do zmiany, na przykład przez dostosowanie swojego oprogramowania 
i długoterminowych planów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
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przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Pomiędzy stosowanym w Europie i w Ameryce Północnej czasem letnim rzeczywiście 
występuje pewna różnica. Europejski czas letni jest ustaleniem, zgodnie z którym zegary są 
przyspieszane o jedną godzinę na wiosnę i cofane o jedną godzinę jesienią w celu 
maksymalnego wykorzystania sezonowego światła dziennego. Prawodawca Unii postanowił 
zharmonizować stosowanie oraz początek i koniec czasu letniego w dyrektywie 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 ruchu 
międzynarodowym. Sektor transportu zawsze uwypuklał ten pożyteczny aspekt stosowania 
czasu letniego. 

Stany Zjednoczone i Kanada zdecydowały się na stosowanie innych procedur i odmiennych 
dat rozpoczęcia i zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego. Co najważniejsze, 
ustalenia w tym przedmiocie mają – niezależnie od istniejących różnic – charakter trwały, a 
wszystkie osoby, których one dotyczą (np. osoby odpowiadające za opracowywanie 
harmonogramów lotów transatlantyckich lub osoby zajmujące się handlem transatlantyckim) 
są ich w pełni świadome.

Dopóki te obowiązujące ustalenia dotyczące czasu letniego, choćby nawet nie były 
zharmonizowane po obu stronach Atlantyku, nie zostaną nagle zmienione oraz zachowają 
walor przewidywalności i będą ogłaszane w sposób wyraźny, tak jak ma to miejsce obecnie, 
dopóty Komisja nie będzie traktowała ich jako problemu. Osoby zajmujące się planowaniem 
mogą łatwo wziąć je pod uwagę, handlowcy są w pełni świadomi tej sytuacji itp. W związku 
z tym, że obecne ustalenia dotyczące obowiązywania w UE czasu letniego pozostają w mocy 
już od prawie 7 lat i są dobrze wszystkim znane, harmonizacja czasu letniego doprowadziłaby 
w rzeczywistości do większych komplikacji i potencjalnych niebezpieczeństw, gdyż 
wszystkie osoby, których one dotyczą, musiałyby ponownie dostosować się do nowej 
sytuacji.

W 2007 r. Komisja przedstawiła szczegółowe sprawozdanie w sprawie wpływu obecnych 
ustaleń dotyczących czasu letniego określonych w dyrektywie 2000/84/WE2. 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.

Wniosek

Mając na uwadze dostępne informacje, Komisja jest zdania, że nie zachodzi konieczność 
harmonizacji europejskiego czasu letniego z północnoamerykańskim czasem letnim.

                                               
1

Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.
2 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 (KOM(2007) 739).


