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POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 

na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorou sa 
ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

keďže:

1 Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 305.
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2019.
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(1) Členské štáty sa v minulosti rozhodli zaviesť úpravu letného času na vnútroštátnej 

úrovni. Preto bolo pre fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby sa v celej Únii 

stanovil spoločný dátum a čas začiatku a konca obdobia letného času s cieľom 

skoordinovať zmenu času v jednotlivých členských štátoch. V súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES1 všetky členské štáty v súčasnosti 

dvakrát ročne uplatňujú úpravu letného sezónne zmeny času od poslednej nedele. 

Štandardný čas sa v poslednú nedeľu v marci mení na letný čas, ktorý sa uplatňuje 

do prvej nedele v októbri toho istého roka. [PN 1]

(2) Európsky parlament na základe viacerých petícií, iniciatív občanov a 

parlamentných otázok vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby 

dôkladne preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa 

potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu 

zdôraznil dôležitosť zachovania harmonizovanej a koordinovanej koncepcie časovej 

úpravy na celom území Únie, ako aj jednotného časového režimu v Únii. [PN 2]

1 Smernica 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave 
letného času (Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21).
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(3) Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných 

pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie fungovania 

vnútorného trhu, predvídateľnosti a dlhodobej istoty, ako aj zabránenia, okrem 

iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania 

komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom 

obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy 

o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so 

zmenou času dvakrát do roka. [PN 3]

(3a) Verejná diskusia o úprave letného času nie je nová a od zavedenia letného času 

bolo niekoľko iniciatív, ktorých cieľom bolo túto prax ukončiť. V niektorých 

členských štátoch sa uskutočnili konzultácie na vnútroštátnej úrovni a väčšina 

podnikov a zainteresovaných strán podporila ukončenie tejto praxe. Konzultácia, 

ktorú iniciovala Komisia, viedla k rovnakému záveru. [PN 4]
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(3b) V tomto kontexte môže ako príklad slúžiť situácia chovateľov hospodárskych 

zvierat, ktorí úpravu letného času pôvodne považovali za nezlučiteľnú 

s poľnohospodárskymi pracovnými postupmi, najmä pokiaľ ide o už aj tak veľmi 

skorý začiatok pracovného dňa podľa štandardného času. Rovnako prevládal 

názor, že zmena času dvakrát ročne sťažuje vstup výrobkov alebo zvierat na trhy. 

V neposlednom rade sa predpokladalo zníženie dojivosti, keďže kravy majú svoj 

prirodzený rytmus dojenia. Moderné poľnohospodárske zariadenia a postupy však 

spôsobili revolúciu v poľnohospodárstve spôsobom, vďaka ktorému už väčšina 

z týchto obáv nie je opodstatnená, hoci obavy týkajúce sa biorytmu zvierat, ako aj 

pracovných podmienok poľnohospodárov sú aj naďalej relevantné. [PN 5]
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(4) O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia. Na verejnej konzultácii, ktorú 

usporiadala Komisia, sa zúčastnilo približne 4,6 milióna občanov, čo je najväčší 

počet odpovedí, aké Komisia doteraz v rámci akejkoľvek svojej konzultácie dostala. 

Na obavy občanov týkajúce sa zmeny času dvakrát ročne poukázalo aj niekoľko 

iniciatív občanov a niektoré členské štáty sa už vyjadrili svoj záujem ukončiť 

uplatňovanie, že uprednostňujú ukončenie uplatňovania tejto úpravy letného času. 

V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie 

vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi 

členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným a harmonizovaným 

spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času. [PN 6]

(4a) Chronobiológia ukazuje, že na biorytmus ľudského tela vplýva každá zmena času, 

čo môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Nedávne vedecké dôkazy jasne 

naznačujú súvislosť medzi zmenou času a kardiovaskulárnymi ochoreniami, 

zápalovými ochoreniami imunitného systému alebo vysokým tlakom, čo súvisí s 

narušením cirkadiálneho cyklu. Niektoré skupiny obyvateľov, ako sú deti a starší 

ľudia, sú na tieto zmeny obzvlášť citlivé. V záujme ochrany zdravia verejnosti je 

preto vhodné sezónne zmeny času ukončiť. [PN 7]
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(4b) Územia členských štátov okrem ich zámorských území sú zoskupené v troch 

rôznych časových pásmach alebo štandardných časoch, t. j. UTC, UTC +1 

a UTC +2. Veľké rozšírenie Únie zo severu na juh znamená, že účinky denného 

svetla sa v rámci Únie líšia. Preto je dôležité, aby členské štáty pred zmenou svojho 

časového pásma zvážili geografické aspekty času, t. j. prirodzené časové pásma a 

geografickú polohu. Členské štáty by mali uskutočniť konzultácie s občanmi a 

príslušnými zainteresovanými stranami, skôr než sa rozhodnú zmeniť svoje časové 

pásma. [PN 8]

(4c) Počet iniciatív občanov poukázal na obavy občanov, pokiaľ ide o zmenu času 

dvakrát ročne, a členským štátom by sa mal poskytnúť čas a príležitosť na 

vykonanie vlastných verejných konzultácií a posúdení vplyvu s cieľom lepšie 

pochopiť dôsledky ukončenia sezónnych zmien času vo všetkých regiónoch. [PN 9]

(4d) Letný čas, resp. úspora denného svetla, priniesol zdanlivo neskorší západ slnka 

počas letných mesiacov. V mysliach mnohých občanov Únie je leto synonymom 

dostupnosti slnečného svetla až do neskorého večera. Návrat k „štandardnému“ 

času by viedol k tomu, že v lete by slnko zapadalo o hodinu skôr, pričom by sa 

skrátilo obdobie v roku, keď je k dispozícii denné svetlo aj v neskorý večer. [PN 10]
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(4e) V mnohých štúdiách sa skúmala súvislosť medzi prechodom na letný čas a rizikom 

srdcového infarktu, narušeným biorytmom, nedostatkom spánku, znížením 

koncentrácie a pozornosti, zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou celkovej 

životnej spokojnosti či dokonca mierou samovrážd. Dlhšie trvanie denného svetla, 

čas strávený vonku po práci alebo po škole a vystavenie slnečnému svetlu má však 

jednoznačne niekoľko pozitívnych dlhodobých účinkov na celkovú pohodu 

človeka. [PN 11]

(4f) Sezónne zmeny času majú nepriaznivý vplyv aj na dobré životné podmienky zvierat, 

čo sa prejavuje v poľnohospodárstve, napríklad poklesom produkcie kravského 

mlieka. [PN 12]

(4g) Všeobecne sa predpokladá, že sezónne zmeny času prinášajú úsporu energie. Bol 

to aj hlavný dôvod, pre ktorý boli v minulom storočí pôvodne zavedené. Z 

výskumov však vyplýva, že hoci sezónne zmeny času môžu nepatrným spôsobom 

prispievať k znižovaniu spotreby energie v Únii ako celku, neplatí to pre všetky 

členské štáty. Úspora energie na osvetlenie prechodom na letný čas môže byť tiež 

prevážené zvýšením spotreby energie na vykurovanie. Výsledky sa navyše ťažko 

interpretujú, keďže sú silne ovplyvnené externými faktormi, ako sú meteorológia, 

správanie užívateľov energie alebo prebiehajúca transformácia v oblasti 

energetiky. [PN 13]
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(5) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať 

o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa 

vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom 

zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch 

nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný 

čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto 

zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať 

narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, 

mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný 

čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného 

oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné 

opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na 

tento účel danú informáciu uverejniť Komisiu mali najneskôr do 1. apríla 2020 

informovať o tom, že v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021 majú v úmysle 

zmeniť svoj štandardný čas. [PN 14]
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(6) Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného 

času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským 

štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny 

svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť 

oznámiť plánované zmeny štandardného času. Cieľom tejto smernice je 

rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a 

z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (ďalej len „ZFEÚ“), ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho 

dvora Európskej únie. [PN 15]

(6a) Rozhodnutiu o tom, ktorý štandardný čas uplatňovať v každom členskom štáte, 

musia predchádzať konzultácie a štúdie, ktoré zohľadnia preferencie občanov, 

geografické a regionálne rozdiely, štandardné pracovné podmienky a iné faktory, 

ktoré sú v súvislosti s daným štátom relevantné. Členské štáty by preto mali mať 

dostatok času na to, aby zanalyzovali vplyv návrhu a vybrali riešenie, ktoré prinesie 

ich obyvateľstvu najväčší osoh, pričom sa zohľadní dobré fungovanie vnútorného 

trhu. [PN 16]
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(6b) Zmena času, ktorá nesúvisí so sezónnymi zmenami, povedie k nákladom na 

prechod, najmä pokiaľ ide o informačné systémy v doprave a v ďalších sektoroch. 

Aby sa výrazne znížili náklady na prechod, je na vykonávanie tejto smernice 

potrebná primeraná lehota na prípravu. [PN 17]

(7) Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019 2021, aby posledné obdobie 

letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch 

začalo 31. marca 2019 v poslednú marcovú nedeľu roku 2021 o 1.00 hod. ráno 

koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného 

času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v 

súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 

2019 v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021 o 1.00 hod. ráno koordinovaného 

svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali 

súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý 

každý z nich bude uplatňovať od roku 2019 2021, koordinovaným spôsobom. 

[PN 18]
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(7a) Členské štáty by na účely zabezpečenia harmonizovaného vykonávania tejto 

smernice mali navzájom spolupracovať a rozhodnutia o plánovanej úprave času 

prijímať zosúladeným a koordinovaným spôsobom. Na tento účel by sa malo 

zriadiť koordinačné grémium pozostávajúce z jedného určeného zástupcu každého 

členského štátu a jedného zástupcu Komisie. Koordinačné grémium by malo 

prerokovať a posúdiť možný vplyv každého plánovaného rozhodnutia o 

štandardnom čase daného členského štátu na fungovanie vnútorného trhu, aby sa 

tak predišlo výrazným narušeniam. [PN 19]

(7b) Komisia by mala posúdiť, či plánovaná úprava času v jednotlivých členských 

štátoch má potenciál významne a trvalo brániť riadnemu fungovaniu vnútorného 

trhu. Pokiaľ príslušné členské štáty na základe tohto posúdenia svoju plánovanú 

úpravu času neprehodnotia, Komisia by mala mať možnosť odložiť dátum začatia 

uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov a v prípade potreby 

predložiť legislatívny návrh. Na tento účel, ako aj s cieľom zabezpečiť riadne 

uplatňovanie tejto smernice, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o odloženie dátumu začatia 

uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov. [PN 20]
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(8) Vykonávanie tejto smernice by sa malo monitorovať. Výsledky tohto monitorovania 

by Komisia mala predstaviť v správe Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa 

by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty včas tak, aby 

mohla predložiť správu v stanovenom čase.

(9) Cieľ tejto smernice, teda harmonizované časové úpravy, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na 

úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa v 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na 

dosiahnutie týchto cieľov. 

(10) Harmonizované časové úpravy by sa mali uplatňovať v súlade s ustanoveniami o 

územnej pôsobnosti zmlúv stanovenými v článku 355 ZFEÚ. 

(11) Smernica 2000/84/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:
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Článok 1

1. Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov.

2. Bez ohľadu na odsek Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu 

sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019 2021, za 

predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 v poslednú októbrovú nedeľu 

uvedeného roku o 1.00 hod. ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty 

oznámia dané toto rozhodnutie v súlade s článkom 2 Komisii najneskôr do 1. apríla 

2020. [PN 21]

Článok 2

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak Týmto sa členský štát rozhodne zmeniť svoj 

štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi 

túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena 

nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané 

oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, 

členský štát predmetnú zmenu uplatní zriaďuje koordinačné grémium s cieľom 

zabezpečiť harmonizovaný a koordinovaný prístup k úprave času v celej Únii. 

[PN 22]
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2. Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné 

členské štáty Koordinačné grémium pozostáva z jedného zástupcu každého 

členského štátu a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie 

jedného zástupcu Komisie. [PN 23]

2a. Ak členský štát oznámi Komisii svoje rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2, zvolá sa 

koordinačné grémium, aby posúdilo a prediskutovalo potenciálny vplyv plánovanej 

zmeny na fungovanie vnútorného trhu s cieľom predísť výrazným narušeniam. 

[PN 24]

2b. Ak sa Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 2a domnieva, že 

plánovaná zmena bude mať podstatný vplyv na riadne fungovanie vnútorného 

trhu, informuje o tom oznamujúci členský štát. [PN 25]

2c. Oznamujúci členský štát sa najneskôr do 31. októbra 2020 rozhodne, či zachová 

svoj zámer alebo nie. Ak sa oznamujúci členský štát rozhodne zachovať svoj 

zámer, poskytne podrobné vysvetlenie toho, ako bude riešiť negatívny vplyv 

príslušnej zmeny na fungovanie vnútorného trhu. [PN 26]
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Článok 3

1. Komisia najneskôr do 31. decembra 2025 predloží Európskemu parlamentu a Rade 

podá hodnotiacu správu o uplatňovaní a vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. 

decembra 2024, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh na jej 

preskúmanie na základe dôkladného posúdenia vplyvu za účasti všetkých 

príslušných zainteresovaných strán. [PN 27]

2. Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024 

2025. [PN 28]
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Článok 4

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 2021 zákony, iné právne 

predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. [PN 29]

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
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Článok 4a

1. Komisia v úzkej spolupráci s koordinačným grémiom uvedeným v článku 2 

dôkladne monitoruje plánované úpravy času v celej Únii.

2. Ak Komisia zistí, že plánovaná úprava času, ktorú členské štáty oznámili podľa 

článku 1 ods. 2, má potenciál významne a trvalo brániť riadnemu fungovaniu 

vnútorného trhu, je splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o 

odloženie dátumu začatia uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov, a 

v prípade potreby predloží legislatívny návrh. [PN 30]
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Článok 4b

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených 

v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a sa Komisii udeľuje na 

obdobie od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] do ... [dátum začatia 

uplatňovania tejto smernice].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4a môže Európsky parlament alebo 

Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
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4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými 

jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v 

Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo 

dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o 

svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 31]
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Článok 5

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019 2021. [PN 32]

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda


