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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku jest zniesienie sezonowych zmian czasu w państwach 
członkowskich UE. Prawodawstwo UE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego 
wprowadzono po raz pierwszy w 1980 r. w celu ujednolicenia stosowanych krajowych 
praktyk i harmonogramów dotyczących czasu letniego. Od 2001 r. ustalenia UE dotyczące 
czasu letniego są regulowane dyrektywą 2000/84/WE, która nakłada na wszystkie państwa 
członkowskie obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu 
standardowego („czasu zimowego”) w ostatnią niedzielę października.

System przestawiania zegara dwa razy w roku jest coraz częściej kwestionowany przez 
obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich.

W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r.1 Parlament Europejski wezwał Komisję do 
przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 
2000/84/WE oraz, w razie konieczności, do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. 
Komisja Europejska przeprowadziła również konsultacje publiczne, w wyniku których 
uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi (jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych 
kiedykolwiek w ramach konsultacji Komisji), z czego 84 % ankietowanych opowiedziało się 
za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku, podczas gdy 16 % chciało zachować 
tę praktykę.

Oprócz tego ustalenia dotyczące czasu letniego są tematem powracającym w pracy Komisji 
Petycji (PETI), do której przez lata wpłynęło ponad 100 petycji związanych z tym tematem. 
Niemal wszyscy składający petycje opowiadają się za zniesieniem zmian czasu dwa razy w 
roku, uzasadniając swoje stanowisko głównie względami zdrowotnymi i marginalnym 
wpływem zmian czasu na oszczędności energii. Niektórzy składający petycję twierdzą, że 
zmiana czasu wywiera szczególnie negatywny wpływ na wrażliwe grupy społeczne takie jak 
dzieci i osoby starsze. Komisja Petycji omówiła petycje dotyczące czasu letniego podczas 
swoich posiedzeń w lipcu 2015 r. i w listopadzie 2017 r.

Jak stwierdzono w badaniu ustaleń UE dotyczących czasu letniego wprowadzonych 
dyrektywą 2000/84/WE, które zostało przeprowadzone w październiku 2017 r. przez Biuro 
Analiz Parlamentu Europejskiego, dążąc do zniesienia co półrocznych zmian czasu w UE, 
należy uwzględnić negatywny wpływ zmian czasu na zdrowie ludzkie. Jako wyraźny 
przykład znaczenia dyskusji na temat wpływu czasu letniego na zegar biologiczny można 
przytoczyć fakt, że w 2017 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali 
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young za swoje odkrycia molekularnych 
mechanizmów kontrolowania rytmu okołodobowego, wyjaśniających działanie 
wewnętrznego zegara biologicznego człowieka oraz to, w jaki sposób różnice pomiędzy 
naszym środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym zegarem biologicznym wpływają na 
nasze samopoczucie. Wyniki badań chronobiologicznych wskazują zatem na to, że wpływ na 
rytm biologiczny człowieka może być większy, niż początkowo przypuszczano.  Ponadto 
zgodnie z art. 114 ust. 8 TFUE dotyczącym zbliżenia przepisów ustawowych „[w]  przypadku 
gdy państwo członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w dziedzinie, 

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.



PE629.635v02-00 4/13 AD\1177582PL.docx

PL

która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym Komisję, 
która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki”.

W związku z powyższym celem projektu opinii jest poparcie pomysłu zniesienia ustaleń 
dotyczących copółrocznych zmian czasu w skoordynowany sposób, aby uniknąć wszelkich 
potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych oraz uwzględnić fakt, że rzekome 
oszczędności energii nie występują.

W projekcie opinii zasugerowano, że zmiany czasu dwa razy w roku należy znieść w taki 
sposób, aby uniknąć wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
spowodowanych różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. 
Sprawozdawczymi twierdzi, że pierwotny wniosek Komisji, który zezwala państwom 
członkowskim na jednostronne decydowanie o ich preferencjach dotyczących czasu 
standardowego, mógłby stworzyć sytuację, w której państwa członkowskie wprowadziłyby 
różne strefy czasowe, co pogłębiłoby zróżnicowanie rynku wewnętrznego. W rezultacie 
jeszcze bardziej skomplikowałoby to transgraniczną wymianę handlową, transport, 
komunikację i podróżowanie w ramach rynku wewnętrznego. Aby zapewnić harmonizację, 
sprawozdawczyni proponuje zatem, by znieść zmianę czasu dwa razy do roku, za czym 
opowiedzieli się niemal wszyscy składający petycje. 

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 
2018 r. Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń 
dotyczących czasu letniego 
wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE 
oraz w razie konieczności do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej przeglądu. 
W rezolucji tej potwierdzono również, że 
zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
zharmonizowanego podejścia do ustaleń 
dotyczących czasu w całej Unii.

(2) W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 
2018 r., opierającej się na petycjach i 
wnioskach otrzymanych od obywateli 
przez Komisję Petycji, Parlament 
Europejski wezwał Komisję do 
przeprowadzenia oceny ustaleń 
dotyczących czasu letniego 
wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE 
oraz, w razie konieczności, do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej przeglądu. W 
rezolucji tej potwierdzono również, że 
zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
zharmonizowanego i skoordynowanego 
podejścia do ustaleń dotyczących czasu w 
całej Unii.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja przeanalizowała dostępne 
dowody; wskazują one, jak ważne są 
zharmonizowane przepisy unijne w tej 
dziedzinie dla celu zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
uniknięcia między innymi zakłóceń 
w planowaniu operacji transportowych 
i w funkcjonowaniu systemów 
teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług. 
Dowody nie są rozstrzygające co do tego, 
czy korzyści wynikające z ustaleń 
dotyczących czasu letniego przewyższają 
niedogodności związane z copółroczną 
zmianą czasu.

(3) Komisja przeanalizowała dostępne 
dowody; wskazują one, jak ważne są 
zharmonizowane przepisy unijne w tej 
dziedzinie w celu zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
uniknięcia między innymi zakłóceń 
w planowaniu operacji transportowych 
i w funkcjonowaniu systemów 
teleinformatycznych, a także wyższych 
kosztów w handlu transgranicznym lub 
niższej wydajności towarów i usług.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Trwa obecnie ożywiona debata 
publiczna na temat ustaleń dotyczących 
czasu letniego, a niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń. 
W świetle tych zmian konieczne jest stałe 
czuwanie nad należytym funkcjonowaniem 
rynku wewnętrznego i uniknięcie 
wszelkich poważnych zakłóceń 
w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą 
być spowodowane różnicami między 
państwami członkowskimi w tym zakresie. 
Należy zatem w sposób skoordynowany 
znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4) Trwa obecnie ożywiona debata 
publiczna na temat ustaleń dotyczących 
czasu letniego, o czym świadczy reakcja 
obywateli wyrażona za pośrednictwem 
złożonych petycji nawołujących do 
zniesienia zmiany czasu dwa razy w roku 
oraz konsultacje publiczne w sprawie 
ustaleń UE dotyczących czasu letniego, 
podczas których zebrano największą 
dotychczas liczbę odpowiedzi w ramach 
konsultacji Komisji. Niektóre państwa 
członkowskie wyraziły już chęć 
zaprzestania stosowania takich ustaleń. W 
świetle tych zmian konieczne jest stałe 
czuwanie nad prawidłowym 
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i 
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uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń 
w funkcjonowaniu tego rynku 
spowodowanych różnicami między 
państwami członkowskimi w tym zakresie, 
które to różnice mogą wpływać na 
zarówno gospodarczą, jak i polityczną 
integrację Unii. Wielu obywateli 
opowiedziało się za zniesieniem 
sezonowych zmian czasu, głównie ze 
względów zdrowotnych. W petycjach 
przekazanych Parlamentowi 
Europejskiemu obywatele twierdzą, że 
zmiana czasu wywiera szczególnie 
negatywny wpływ na wrażliwe grupy 
społeczne takie jak dzieci i osoby starsze. 
Ponadto z szeregu badań naukowych 
wynika, że dokonywana dwa razy do roku 
zmiana czasu wywiera negatywny wpływ 
na wiele dziedzin, takich jak zdrowie, w 
postaci oddziaływania na rytm 
okołodobowy, bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, jako że zaobserwowano wzrost 
liczby wypadków w dniach następujących 
po zmianie czasu, oraz wiąże się z 
obciążeniami administracyjnymi i 
dodatkowymi kosztami dla wielu sektorów 
gospodarki. Kluczowe jest zatem przyjęcie 
zharmonizowanego i skoordynowanego 
podejścia do zniesienia dokonywanej dwa 
razy do roku zmiany czasu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niezwykle ważne jest 
uwzględnienie dużej rozpiętości 
terytorium Unii Europejskiej na osi 
północ-południe, która oznacza, że wpływ 
czasu na ilość światła dziennego różni się 
w Unii Europejskiej. W związku z tym 
musimy uwzględnić geograficzny aspekt 
czasu, zachowując istniejące strefy 
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czasowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać prawa poszczególnych państw 
członkowskich do podjęcia decyzji 
w sprawie standardowego czasu lub 
czasów dla terytoriów podlegających ich 
jurysdykcji i objętych terytorialnym 
zakresem stosowania Traktatów oraz 
w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. 
Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie 
ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie 
przez niektóre państwa członkowskie nie 
zakłócało funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny powstrzymać się od zmiany czasu 
standardowego na danym terytorium 
podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn 
związanych ze zmianami sezonowymi, 
nawet gdyby taka zmiana była 
przedstawiana jako zmiana strefy 
czasowej. Ponadto w celu 
zminimalizowania zakłóceń między 
innymi w sektorze transportu, 
komunikacji i innych odnośnych 
sektorach, państwa członkowskie powinny 
powiadomić Komisję w odpowiednim 
czasie o zamiarze zmiany czasu 
standardowego, a następnie stosować 
zgłoszone zmiany. Na podstawie tego 
powiadomienia Komisja powinna 
poinformować wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie, tak aby mogły one 
przyjąć wszelkie niezbędne środki. 
Powinna ona również poinformować 
społeczeństwo i zainteresowane strony, 
publikując te informacje.

skreśla się
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W związku z tym konieczne jest 
zakończenie harmonizacji okresu objętego 
ustaleniami dotyczącymi czasu letniego 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz 
wprowadzenie wspólnych przepisów 
uniemożliwiających państwom 
członkowskim sezonowe stosowanie 
różnych ustaleń dotyczących czasu przez 
zmianę czasu standardowego częściej niż 
raz w ciągu roku oraz ustanawiających 
obowiązek powiadamiania 
o przewidywanych zmianach czasu 
standardowego. Niniejsza dyrektywa ma 
w istotnej mierze przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, dlatego też jej podstawą 
powinien być art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle 
jednolitego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(6) W związku z tym konieczne jest 
zakończenie harmonizacji okresu objętego 
ustaleniami dotyczącymi czasu letniego 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz 
wprowadzenie wspólnych przepisów 
uniemożliwiających państwom 
członkowskim sezonowe stosowanie 
różnych ustaleń dotyczących czasu przez 
zmianę czasu standardowego częściej niż 
raz w ciągu roku oraz ustanawiających 
obowiązek powiadamiania 
o przewidywanych zmianach czasu 
standardowego. Aby zapewnić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
ważne jest, aby przy zachowaniu 
aktualnych stref czasowych, wszystkie 
państwa członkowskie stosowały te same 
ustalenia dotyczące czasu, aby uniknąć 
całej rozmaitości różnych ustaleń w tej 
kwestii na rynku wewnętrznym. Niniejsza 
dyrektywa ma w istotnej mierze 
przyczyniać się do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
dlatego też jej podstawą powinien być 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą 
w świetle jednolitego orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., 
tak aby ostatni okres czasu letniego 
zgodnie z przepisami dyrektywy 

(7) Niniejsza dyrektywa powinna wejść 
w życie i być stosowana w osiemnastym 
miesiącu po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
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2000/84/WE zaczynał się w każdym 
państwie członkowskim w dniu 31 marca 
2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie, 
które po tym okresie czasu letniego 
zamierzają przyjąć czas standardowy 
odpowiadający czasowi zimowemu 
zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, 
powinny zmienić swój czas standardowy 
w dniu 27 października 2019 r. o godz. 
1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego, tak aby podobne 
i trwałe zmiany wprowadzono w różnych 
państwach członkowskich jednocześnie. 
Pożądane jest, aby państwa członkowskie 
w uzgodniony sposób podjęły decyzje 
w sprawie czasu standardowego, który 
każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

tak by społeczeństwo i podmioty 
gospodarcze miały wystarczająco dużo 
czasu na dostosowanie się do nowej 
sytuacji. Aby zapewnić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
ważne jest, aby uniknąć całej rozmaitości 
różnych ustaleń dotyczących czasu na 
rynku wewnętrznym. Państwa 
członkowskie powinny zatem uzgodnić 
zharmonizowane ustalenia dotyczące 
czasów standardowych w UE.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie stosują 
sezonowych zmian swojego 
standardowego czasu lub czasów.

1. Od dnia [xx] państwa 
członkowskie nie stosują zmiany czasu 
dwa razy do roku.

2. Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą 
w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. 
sezonową zmianę swojego standardowego 
czasu lub czasów, pod warunkiem że 
przeprowadzą ją w dniu 27 października 
2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tej decyzji zgodnie 
z art. 2.

2. skreśla się

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 1, 
jeżeli państwo członkowskie postanowi 
zmienić swój standardowy czas lub czasy 
na dowolnym obszarze podlegającym jego 
jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co 
najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej 
zmiany w życie. Jeżeli państwo 
członkowskie dokonało takiego 
powiadomienia i nie wycofało go co 
najmniej 6 miesięcy przed datą 
planowanej zmiany, państwo 
członkowskie stosuje tę zmianę.

1. Zgodnie z art. 1 państwa 
członkowskie stosują zharmonizowane i 
skoordynowane ustalenia dotyczące czasu 
do czasów standardowych Unii.

2. W terminie 1 miesiąca od 
powiadomienia Komisja informuje o tym 
pozostałe państwa członkowskie 
i publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

2. skreśla się  

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 
2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i publikują, najpóźniej do dnia [data 
wejścia w życie dyrektywy], przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze 
skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc z dniem 
wejścia w życie dyrektywy w sprawie 
zniesienia sezonowych zmian czasu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie i jest 
stosowana począwszy od osiemnastego 
miesiąca po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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