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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0859/2013, внесена от Мартин Митман, с германско гражданство, 
относно удължаване на лятното часово време с цел съгласуването му с 
режима на часовото време в Съединените щати и Канада

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане Европейският парламент да способства за 
изменение на Директива 2000/84/ЕО относно разпоредби за лятното часово време, за да 
се съгласува европейският режим на лятното часово време с този в Северна Америка. 
Европейското лятно часово време продължава от последната неделя на март до 
последната неделя на октомври. В Северна Америка то продължава от втората неделя 
на март до първата неделя на ноември. Според вносителя на петицията през периода, в 
който двата режима не съвпадат, се явяват редица икономически проблеми. Той 
посочва координирането на трансатлантическите графици на полетите и търговията на 
фондовата борса, която може да претърпи загуби, тъй като потенциално чувствителни в 
ценово отношение икономически данни се оповестяват публично по различно време в 
продължение на няколко седмици. Накратко той посочва, че координирането на 
икономическия трафик се нарушава за няколко седмици всяка година. Той твърди, че 
сред ползите от хармонизирането на лятното часово време се включва това, че 
дейностите ще могат да се извършват на дневна светлина по-рано през годината (още
от месец март), че няма да има проблеми с коригирането на графиците на полетите и че 
това ще предотврати появата на проблеми във връзка с икономически данни. 
Вносителят на петицията настоява изменението да бъде въведено през 2015 г., за да 
може всички страни да имат време да се подготвят за промяната, например като 
регулират софтуера и дългосрочните си планове.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 17 януари 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Наистина съществува разлика между европейското и северноамериканското лятно 
часово време. Европейското лятно часово време е договореност, с която стрелките на 
часовниците се сверяват с един час напред през пролетта и се връщат назад през есента, 
за да може пълноценно да се използва дневната светлина. Законодателят на ЕС реши да 
хармонизира прилагането и датите на началото и на края на лятното време с Директива 
2000/84/ЕО от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово време1. Подобни 
споразумения в рамките на ЕС улесняват например координацията на влаковите 
разписания при международното движение. Този полезен аспект винаги е бил 
подчертаван от транспортния сектор. 

САЩ и Канада са избрали други условия и различни дати за начало и край на лятното 
часово време. Независимо от тези разлики това е стабилно решение, за което всички 
заинтересовани лица (например лицата, отговарящи за определяне на графика за 
трансатлантическите полети или участниците в трансатлантическата търговия) са 
много добре информирани (и това е най-важното).

Докато тези действащи договорености, свързани с лятното часово време, макар и да не 
са хармонизирани от двете страни на Атлантическия океан, не се променят внезапно, 
остават предвидим и се съобщават по ясен начин, какъвто е случаят понастоящем, 
Комисията не вижда проблем. Проектантите могат лесно да ги вземат предвид, 
търговците са добре запознати с тази ситуация и т.н. Предвид факта, че действащите 
разпоредби на ЕС, свързани с лятното часово време, са в сила в продължение на почти 
7 години и са добре познати на всеки, хармонизирането на лятното часово време в 
действителност ще доведе до по-голяма сложност и потенциални рискове, тъй като 
всички заинтересовани лица отново ще трябва да се адаптират към нови обстоятелства.

През 2007 г. Комисията представи подробен доклад относно въздействието на 
настоящия режим за лятно часово време съгласно Директива 2000/84/ЕО2. Докладът 
беше изготвен въз основа на информация, включваща проучвания, получени от 
държавите членки, както и на друга налична информация към онзи момент. Към 
настоящия момент на Комисията не е представена допълнителна информация по 
случая, която би могла да я подтикне към обмисляне на възможността за промяна на 
действащото законодателство относно договореностите, свързани с лятното часово 
време.

Заключение

Въз основа на наличната информация Комисията не счита, че хармонизирането на 
европейските лятно часово време със северноамериканското лятното часово време е 
необходимо.

                                               
1 ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.
2 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален 
комитет в съответствие с член 5 от Директива (ЕО) № 84/2000 относно разпоредбите за лятното часово 
време, COM (2007) 739.


