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КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години споразумението за лятното часово време беше предмет на 
усилени разисквания. Редица искания от граждани, от Европейския парламент и от някои 
държави – членки на ЕС, накараха Комисията да вземе решението да проучи 
функционирането на валидните понастоящем разпоредби относно лятното часово време 
в ЕС и да прецени дали те следва да бъдат променени или не.

В съответствие със споразумението за въвеждане на лятно часово време в ЕС 
часовниците се сменят два пъти годишно във всички държави членки, за да се вземат 
предвид промените в дължината на деня през отделните сезони. Часовниците се 
преместват с един час напред сутринта в последната неделя на март и с един час назад 
сутринта в последната неделя на октомври, за да се върнат към стандартното 
(астрономическо) време.

Спектърът от свързаните с лятното часово време въпроси, които се отнасят до здравето, 
е широк, като обхваща последствията в краткосрочен план (т.е. през дните след 
преминаването към друго часово време) и дългосрочните последици, както и 
положителните и отрицателните въздействия. Въпреки това въздействието върху 
здравето на човека, което оказват смущенията на биологичния ритъм, дължащи се на 
промяната на часовото време, все още е неясно. Необходими са допълнителни 
задълбочени изследвания на процеса на адаптация към промяната на часовото време.

По време на обществената консултация относно разпоредбите за лятното часово време 
мнозинството от всички участници (76%) заявиха, че имат отрицателен опит с 
преминаването от зимно часово време към лятно часово време. 43% от тези отговори се 
отнасяха до въпроси и проблеми, свързани със здравето, а 20% бяха обяснени с липсата 
на икономии на енергия.

Въз основа на тези отрицателни възприятия Комисията реши да вземе под внимание 
потенциално неблагоприятните последици за здравето, свързани с лятното часово време, 
които бяха предмет на многобройни проучвания и обсъждания. Някои проучвания 
изследват връзката между преминаването към лятното часово време и риска от инфаркти, 
нарушения ритъм на тялото, лишаването от сън, нарушената способност за концентрация 
и внимание, повишения риск от злополуки, ниската степен на удовлетвореност от живота 
и дори процента на самоубийства.

Въпреки че списъкът на потенциалните отрицателни въздействия е дълъг, някои 
проучвания ясно показват, че е налице положително дългосрочно въздействие върху 
общото благосъстояние вследствие на по-продължителното наличие на дневна светлина, 
възможностите за предприемане на дейности на открито след работа или училище и 
излагането на слънчева светлина.

Но въпреки че приветствам новата инициатива на Комисията и бих могъл да приема, че 
съществуват потенциални последици за здравето вследствие на разпоредбите относно 
лятното часово време в ЕС, считам, че в това отношение на държавите членки следва да 
се остави голяма възможност за избор в зависимост от техните интереси.

Ето защо възнамерявам да изтъкна някои потенциални аспекти на предложението, които 
са свързани със здравето, като посоча някои положителни и отрицателни елементи, които 
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може да бъдат взети предвид, но в същото време се въздържам от налагането на решения 
на държавите членки. Разбира се, желанието ми е да възприема положителна нагласа към 
предложението на Европейската комисия, но за да се спази принципът на субсидиарност 
в рамките на политиката в областта на здравеопазването, следва да позволим на 
държавите членки да вземат своите собствени решения по хармонизиран начин.

В заключение бих искал да подчертая, че дори ако искаме да вземем ясно окончателно 
решение, особено предвид на факта, че наближава краят на настоящия парламентарен 
мандат, трябва да се вземат предвид емпиричните доказателства, свързани със здравето. 
Истинското и открито разглеждане и събиране на всички достъпни данни за това 
конкретно досие обаче не улеснява нашата задача, а именно вземането на решение, което 
да бъде еднозначно подкрепено от научно доказани аргументи. Дълбоко съм убеден, че 
следва да дадем израз на намерението си да приключим все още недовършената работа 
по този въпрос, като се има предвид ясно изразената воля на европейските граждани. 
Въпреки това трябва да признаем очевидните си ограничения – недостатъчните 
емпирични данни и липсата на обща позиция на държавите членки. По тези причини 
изглежда целесъобразно текущите преговори да бъдат отложени за кратко време, за да 
можем да работим с по-конкретни данни и да се ръководим от по-ясно послание от 
страна на държавите членки, що се отнася до техните все още неудовлетворени 
очаквания.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията проучи наличните 
доказателства, в които се подчертава 
значението на наличието на 
хармонизирани правила на Съюза в тази 
област, за да се осигури правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
да се избягват и да се избегнат, наред с 
другото, нарушения при изготвянето на 
графиците на транспортните операции и 
функционирането на информационните 
и комуникационните системи, по-
високите разходи за трансгранична 
търговия или по-ниската 
производителност при стоките и 
услугите. Липсват убедителни 

(3) Комисията проучи наличните 
доказателства, в които се подчертава 
значението на наличието на 
хармонизирани правила на Съюза в тази 
област, за да се осигури правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
дългосрочното планиране и 
предсказуемостта и да се избегнат, 
наред с другото, нарушения при 
изготвянето на графиците на 
транспортните операции и 
функционирането на информационните 
и комуникационните системи, по-
високите разходи за трансгранична 
търговия или по-ниската 
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доказателства за това до каква степен с 
въвеждането на лятното часово време се 
преодоляват неудобствата, свързани със 
смяната на часовото време два пъти 
годишно.

производителност при стоките и 
услугите. Липсват напълно убедителни 
доказателства за това до каква степен с 
въвеждането на лятното часово време се 
преодоляват неудобствата, свързани със 
смяната на часовото време два пъти 
годишно, а резултатите се 
различават в различните области.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст в сила Изменение

(4) По въпроса за лятното часово 
време се води разгорещен обществен 
дебат, като някои държави членки вече 
изразиха предпочитанието си този 
режим да бъде преустановен. Предвид 
тези обстоятелства е необходимо да се 
запази правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се избегнат 
всякакви значителни смущения в него, 
причинени от различията между 
държавите членки в тази област. Ето 
защо е целесъобразно да се пристъпи 
към координирано прекратяване на 
използването на лятно часово време.

(4) По въпроса за лятното часово 
време се води разгорещен обществен 
дебат, както стана ясно от 4,6-те 
милиона реакции на граждани, 
получени в отговор на откритата 
процедура на консултация на 
Комисията, мнозинството от които 
явно се противопоставят на 
настоящите сезонни промени. 
Основната причина за 
преустановяването е въздействието 
на промените в часовото време върху 
човешкото здраве (43%), последвана 
от липсата на икономии на енергия 
(20%). Въпреки че седемдесет 
процента от участниците в 
обществената консултация бяха от 
една държава членка, някои държави 
членки вече изразиха предпочитанието 
си този режим да бъде преустановен. 
Някои парламенти призоваха 
правителствата си да предприемат 
действия във връзка със сезонните 
промени на часовото време в ЕС. Бяха 
предприети национални 
законодателни инициативи за 
премахване на сезонните промени на 
часовото време. Предвид тези 
обстоятелства е необходимо да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се избегнат 
всякакви значителни смущения в него, 
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причинени от различията между 
държавите членки в тази област. Ето 
защо е целесъобразно да се пристъпи 
към координирано прекратяване на 
използването на лятно часово време.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Териториите, различни от 
отвъдморските територии на 
държавите членки, са групирани в 
три различни времеви зони или в 
стандартни часови зони, т.е. GMT, 
GMT +1 и GMT +2. Голямото 
разширяване на Европейския съюз на 
север и на юг означава, че лятното 
часово време варира в целия Съюз. 
Поради това е важно държавите 
членки да вземат предвид 
географските аспекти на времето, 
т.е. естествените часови зони и 
географското положение, преди да 
променят часовите си зони. 
Държавите членки следва да се 
консултират с гражданите и със 
съответните заинтересовани 
страни, преди да решат да променят 
часовите си зони.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Лятното часово време, т.е. 
използването на дневната светлина, 
дава възможност през летните 
месеци слънцето да залязва по-късно. 
За много граждани на ЕС лятото е 
синоним на наличие на слънчева 
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светлина до късна вечер. Връщането 
към „стандартното“ часово време би 
довело до това през лятото залезът 
да настъпва един час по-рано, което 
много ще намали периода през 
годината, в който е налице дневна 
светлина до късно вечер.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Редица проучвания изследват 
връзката между преминаването към 
лятното часово време от една страна 
и риска от инфаркти, нарушаването 
на биологичния ритъм, лишаването 
от сън, нарушаването на 
способността за концентрация и 
внимание, повишения риск от 
злополуки, ниската степен на 
удовлетвореност от живота и дори 
процента на самоубийства, от друга 
страна. По-продължителното 
наличие на дневна светлина, 
възможностите за предприемане на 
дейности на открито след работа 
или училище и излагането на слънчева 
светлина, обаче, имат някои 
положителни дългосрочни 
отражения върху общото 
благосъстояние.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Хронобиологията показва, че 
биоритъмът на човешкото тяло се 
повлиява от всяка промяна в часовото 
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време, което може да има 
отрицателно отражение върху 
здравето. Ако за повечето хора са 
необходими няколко дни, за да се 
приспособят към новите промени, 
хора от определени хоронотипове се 
нуждаят от няколко седмици или 
дори по-дълго време. Особено уязвими 
са определени групи, например децата 
и възрастните хора. Промяната на 
часовото време през пролетта е 
особено проблематична, тъй като 
съгласно някои проучвания например в 
първите два дни след промяната 
делът на исхемичните инсулти е по-
голям. Съществува също така връзка 
между промените на часовото време 
и сърдечносъдовите заболявания, 
свързани с нарушаването на 
циркадния цикъл, причинено от 
смяната на часовото време.

Изменение7

Предложение за директива
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Сезонната смяна на часовото 
време има отрицателно отражение и 
върху доброто състояние на 
животните – това е очевидно 
например в селското стопанство, 
където се наблюдава неблагоприятно 
въздействие върху производството на 
краве мляко.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) Широко разпространено е 
твърдението, че сезонните промени 
на часовото време водят до икономии 
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на енергия. Всъщност това беше 
основната причина за 
първоначалното им въвеждане през 
миналия век. Проучванията обаче 
показват, че сезонните промени на 
часовото време може да са от 
незначителна полза за намаляване на 
потреблението на енергия в Съюза 
като цяло, но това не важи за всяка 
държава членка. Спестеното от 
енергията за осветление при 
преминаването към лятно часово 
време може да е също така за сметка 
на увеличеното потребление на 
енергия за отопление. Освен това е 
трудно да се тълкуват резултатите, 
тъй като те са силно повлияни от 
външни фактори като метеорология, 
поведение на потребителите на 
енергия или текущ процес на енергиен 
преход.

Изменение9

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Директивата не засяга правото на 
всяка държава членка да взема решения 
относно своето стандартно часово време 
или времена за териториите под нейната 
юрисдикция и попадащи в 
териториалния обхват на Договорите, 
както и относно допълнителни промени 
на това време. С цел обаче да се 
гарантира, че прилагането на 
разпоредбите за лятното часово 
време от някои държави членки няма 
да наруши функционирането на 
вътрешния пазар, държавите членки 
следва да се въздържат от промяна на 
стандартното часово време на която и да 
било територия под тяхната юрисдикция 
от съображения, свързани със сезонната 
смяна на часовото време, дори тези 
промени да бъдат представени като 

(5) Директивата не засяга правото на 
всяка държава членка да взема решения 
относно своето стандартно часово време 
или времена за териториите под нейната 
юрисдикция и попадащи в 
териториалния обхват на Договорите, 
както и относно допълнителни промени 
на това време. С цел обаче да се 
гарантира, че не се нарушава 
функционирането на вътрешния 
пазар, държавите членки следва да се 
споразумеят за евентуална промяна в 
стандартното време след 
консултации с другите държави 
членки и когато е възможно, да 
приемат хармонизиран подход. С цел 
да се избегне прилагането на 
разпоредбите за лятното часово 
време само от някои държави членки, 
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промяна на часовата зона. Освен това, с 
цел да бъдат сведени до минимум 
смущенията в транспорта, 
далекосъобщенията и други засегнати 
сектори, те следва да нотифицират пред 
Комисията планираната промяна на 
стандартното им часово време и 
впоследствие да приложат 
нотифицираните промени. Въз основа 
на тази нотификация Комисията следва 
да информира всички останали държави 
членки, така че те да могат да вземат 
всички необходими мерки. Тя следва да 
информира и обществеността и 
заинтересованите страни, като 
публикува тази информация.

държавите членки следва да се 
въздържат от промяна на стандартното 
часово време на която и да било 
територия под тяхната юрисдикция от 
съображения, свързани със сезонната 
смяна на часовото време, дори тези 
промени да бъдат представени като 
промяна на часовата зона. Освен това, с 
цел да бъдат сведени до минимум 
смущенията в транспорта, 
далекосъобщенията и други засегнати 
сектори, те следва да нотифицират пред 
Комисията планираната промяна на 
стандартното им часово време и 
впоследствие да приложат 
нотифицираните промени. Въз основа 
на тази нотификация Комисията следва 
да информира всички останали държави 
членки, така че те да могат да вземат 
всички необходими мерки. Тя следва да 
информира и обществеността и 
заинтересованите страни, като 
публикува тази информация незабавно 
след като получи всички уведомления 
от държавите членки.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите членки следва да се 
координират помежду си по 
отношение на избраните от тях 
стандартни часови зони, които 
следва да бъдат възможно най-добре 
хармонизирани между държавите 
членки, за да се избегнат прекалено 
големи различия в часовите зони в 
Съюза, така че да се осигури гладко 
функциониране на вътрешния пазар и 
да има предвидимост за гражданите, 
потребителите и съответните 
сектори. При все че не е възможно от 
правна гледна точка държавите 
членки да се задължат да изберат 
дадена часова зона, следва да се 
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положат всички усилия, за да се 
избегнат ненужни усложнения. Ето 
защо държавите членки следва да се 
консултират помежду си и с 
Комисията относно решенията си за 
преустановяване на сезонните 
промени на часовото време. За тази 
цел всяка държава членка следва да 
определи един представител, който 
да се консултира с Комисията и с 
другите държави членки.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага от 1 април 2019 г., така че 
във всяка държава членка последният 
период на лятно часово време съгласно 
правилата от Директива 2000/84/ЕО 
следва да започне на 31 март 2019 г. в 
1.00 ч. координирано универсално 
време. Държавите членки, които след 
изтичането на посочения период на 
лятно часово време предвиждат да 
приемат стандартно часово време, 
съответстващо на времето, прилагано 
през зимния сезон в съответствие с 
Директива 2000/84/ЕО, следва да 
променят своето стандартно часово 
време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време, така 
че сходните и трайни промени в 
различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Желателно е 
държавите членки да вземат 
съгласувано решенията за стандартното 
часово време, което всяка от тях ще 
прилага от 2019 г. нататък.

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага от 30 март 2020 г., така че 
във всяка държава членка последният 
период на лятно часово време съгласно 
правилата от Директива 2000/84/ЕО 
следва да започне на 30 март 2020 г. в 
1.00 ч. координирано универсално 
време. Държавите членки, които след 
изтичането на посочения период на 
лятно часово време предвиждат да 
приемат стандартно часово време, 
съответстващо на времето, прилагано 
през зимния сезон в съответствие с 
Директива 2000/84/ЕО, следва да 
променят своето стандартно часово 
време на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време, така 
че сходните и трайни промени в 
различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Желателно е 
държавите членки да вземат 
съгласувано решенията за стандартното 
часово време, което всяка от тях ще 
прилага от 2020 г. нататък.



PE631.995v03-00 12/17 AD\1177975BG.docx

BG

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки не трябва да 
правят сезонни промени на своето 
стандартно часово време или времена.

1. Държавите членки не трябва да 
правят сезонни промени на своето 
стандартно часово време или времена.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки могат да 
направят сезонна промяна на своето 
стандартно часово време или времена 
през 2019 г., при условие че я извършат 
на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време. 
Държавите членки нотифицират 
посоченото решение съгласно 
предвиденото в член 2.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки могат да 
направят сезонна промяна на своето 
стандартно часово време или времена 
през 2020 г., при условие че я извършат 
на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време. 
Държавите членки нотифицират 
посоченото решение съгласно 
предвиденото в член 2.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграфи 1 и 1а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 1, ако дадена държава членка реши 
да промени своето стандартно часово 
време или времена на която и да било 
територия под нейната юрисдикция, тя 
нотифицира Комисията най-малко 6 
месеца, преди промяната да породи 
действие. Когато дадена държава членка 
е направила такава нотификация и не я е 
оттеглила най-малко 6 месеца преди 
датата на предвидената промяна, 
държавата членка прилага тази промяна.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 1, ако дадена държава членка реши 
да промени своето стандартно часово 
време или времена на която и да било 
територия под нейната юрисдикция, тя 
нотифицира Комисията най-малко 6 
месеца преди промяната да породи 
действие. Когато дадена държава членка 
е направила такава нотификация и не я е 
оттеглила най-малко 6 месеца преди 
датата на предвидената промяна, 
държавата членка прилага тази промяна.

1a. Преди да вземат решението, 
посочено в параграф 1, държавите 
членки се консултират с всички други 
държави членки. Комисията оказва 
съдействие за провеждането на 
консултациите. Всяка държава 
членка определя един представител, 
който да отговаря за консултациите 
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с другите държави членки и с 
Комисията.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В едномесечен срок от 
нотификацията Комисията информира 
останалите държави членки за нея и 
публикува тази информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. В едномесечен срок от 
нотификацията Комисията информира 
останалите държави членки за нея и 
публикува тази информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Комисията информира 
обществеността незабавно след като 
получи всички уведомления от 
държавите членки.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и Съвета за 
изпълнението на настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2022 г.

1. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и Съвета за 
изпълнението на настоящата директива 
най-късно до 31 декември седем години 
след приемането на настоящата 
директива.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
на Комисията съответната информация 
най-късно до 30 април 2024 г.

2. Държавите членки предоставят 
на Комисията съответната информация 
най-късно до 30 април седем години 
след приемането на настоящата 
директива.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 1 април 
2019 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 30 март 
2020 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 
2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 30 март 
2020 г.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 
членки.

Когато държавите членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 
членки.
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Изменение 20

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, 
считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, 
считано от 30 март 2020 г.
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