
 

Parlament wzywa do przeprowadzenia oceny
skutków zmiany czasu
 
Posłowie wzywają do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu dokonywanej dwa
razy do roku i jeśli to konieczne, do zmiany przepisów, w rezolucji przyjętej w czwartek.
 
Inicjatywa  obywatelska  pokazała,  że  pojawiają  się  obawy,  dotyczące  zmian  czasu
dokonywanymi dwa razy w roku, na rozpoczęcie oraz zakończenie trwania czasu letniego.
Obecnie godzinę zmienia się w ostatni weekend marca i października. Liczne badania nie
przyniosły jednoznacznych rezultatów, ale wskazują na negatywne skutki dla ludzkiego zdrowia,
stwierdzili  posłowie. Wzywają oni do Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnych
badań  nad  dyrektywą w sprawie  ustaleń  dotyczących  czasu  letniego  i  jeśli  to  okaże  się
konieczne,  do  przygotowania  propozycji  jej  zmiany.
 
 
 
Rezolucję przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu.
 
 
 
Obecna dyrektywa w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, która weszła w życie w 2001
r., przewiduje zharmonizowaną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego
w całej UE w celu wsparcia skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
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Więcej informacji
Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (8.02.2017)
Nagranie debaty (08.02.2017)
Dyrektywa Komisji Europejskiej o ustaleniach dotyczących czasu letniego (2000/84/EC)
Biuro analiz PE: Czas letni w UE wg. dyrektywy Komisji Europejskiej 2000/84/EC (Październik
2017)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
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