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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0859/2013, ktorú predkladá Martin Mittmann, nemecký štátny občan, 
o predĺžení letného času s cieľom uviesť ho do súladu s opatreniami na úsporu 
denného svetla v Spojených štátoch a Kanade

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby Európsky parlament podporil zmenu smernice 2000/84/ES 
o úprave letného času s cieľom uviesť úpravu európskeho letného času do súladu s úpravou 
letného času v Severnej Amerike. Európsky letný čas trvá od poslednej nedele v marci 
do poslednej nedele v októbri. V Severnej Amerike trvá od druhej nedele v marci do prvej 
nedele v novembri. Predkladateľ petície uvádza, že v období, keď sa tieto dve úpravy 
neprekrývajú, dochádza k viacerým hospodárskym problémom. Uvádza koordináciu rozpisov 
transatlantických letov a obchodovanie na burze, na ktorej môžu vzniknúť straty, keď sa 
potenciálne citlivé hospodárske údaje týkajúce sa cien zverejňujú počas niekoľkých týždňov 
v odlišnom čase . Stručne poukazuje na to, že koordinácia hospodárskej prevádzky je každý 
rok počas niekoľkých týždňov narušená. Tvrdí, že zosúladenie úprav letného času by malo 
okrem iného tieto prínosy: činnosti by sa mohli vykonávať za denného svetla skôr v roku 
(začiatkom marca), neexistovali by problémy pri úprave rozpisov letov a predišlo by sa 
problémom súvisiacim so zverejnením hospodárskych údajov. Predkladateľ petície sa 
zasadzuje za zavedenie zmeny v roku 2015, aby všetky strany mali čas pripraviť sa na zmenu, 
napríklad úpravou svojho softvéru a dlhodobých plánov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. januára 2014. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014
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Medzi európskym a severoamerickým letným časom je skutočne rozdiel. 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 
uplatňovanie a dátumy začiatku a konca letného času 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. 

Spojené štáty a Kanada si zvolili iný spôsob úpravy letného času a rozdielne dátumy začiatku 
a konca letného času. Napriek týmto rozdielom, ide o nemeniace sa rozhodnutie, a čo je ešte 
dôležitejšie – rozhodnutie, s ktorým sú všetky zainteresované osoby (napr. osoby zodpovedné 
za vypracúvanie plánov transatlantických letov alebo osoby zapojené do transatlantického 
obchodovania) veľmi dobre oboznámené.

Pokiaľ tieto štandardné úpravy letného času nebudú náhle zmenené a zostanú predvídateľné 
a jasne oznamované, ako to je dnes, Komisia v nich nevidí problém, hoci tieto úpravy nie sú 
zosúladené na oboch brehoch Atlantiku. Osoby zodpovedné za plány ich môžu ľahko 
zohľadňovať, obchodníci veľmi dobre poznajú túto situáciu atď. Vzhľadom na skutočnosť, že 
súčasná úprava letného času EÚ sa uplatňuje už takmer sedem rokov a všetci ju poznajú, 
zosúladenie úprav letného času by v skutočnosti viedlo k väčším problémom a potenciálnym 
rizikám, keďže všetky zainteresované osoby by sa museli opäť prispôsobiť novým 
okolnostiam.

Komisia v roku 2007 predložila podrobnú správu o vplyve súčasnej úpravy letného času 
podľa smernice 2000/84/ES2. Táto správa bola vypracovaná na základe informácií vrátane 
štúdií poskytnutých členskými štátmi, ako aj ďalších informácií, ktoré boli v tom čase 
k dispozícii. Komisii doteraz neboli predložené ďalšie relevantné informácie, ktoré by ju 
viedli k zváženiu zmeny existujúcich právnych predpisov EÚ o úprave letného času.

Záver

Na základe dostupných informácií Komisia nezastáva názor, že treba zosúladiť európsky 
letný čas so severoamerickým letným časom.

                                               
1 Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21.
2 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
v súlade s článkom 5 smernice č. 2000/84/ES o úprave letného času (COM(2007)0739).


