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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Evropske komisije, naj se v skladu s stališči, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v svoji resoluciji iz februarja 2018, in mnenjem državljanov 
preneha dvakrat letno spreminjanje ure.

Številne študije in poročila so pokazali negativne posledice spreminjanja ure dvakrat na leto 
za številna družbena področja, od tveganja za zdravje in težav zaradi motenj cirkadialnega 
ritma do večjega števila nesreč v dneh po spremembi ure ter večjega upravnega bremena in 
stroškov za številne gospodarske sektorje. 

Evropska komisija je poleti 2018 organizirala javno posvetovanje, na katerem je zbrala 4,6 
milijona odgovorov, od tega je bilo 99,8 % odgovorov državljanov, preostalih 0,2 % je bilo 
odgovorov deležnikov ali podjetij. 84 % odgovorov je bilo za odpravo spreminjanja ure. 
Sedanji predlog je zato v skladu s stališči državljanov, hkrati pa poudarja potrebo po 
doslednem in usklajenem pristopu za zaščito delovanja notranjega trga. 

Ozemlje držav članic EU je razdeljeno na tri različna časovna območja, in sicer GMT, GMT 
+1 in GMT +2. Pri odločanju o trajnem času je treba upoštevati različne dejavnike, kot so 
geografski vidiki in naravna časovna območja ter njihov vpliv na zdravje zaradi 
razpoložljivosti dnevne svetlobe. 

Čeprav države članice ostajajo pristojne za odločanje o svojem standardnem času, 
pripravljavec mnenja meni, da je treba za časovno ureditev ohraniti usklajen pristop, da se 
zagotovi pravilno delovanje notranjega trga in preprečijo večje motnje, ki bi povzročile 
krpanko, če bi se države članice odločile za več 60-minutnih sprememb v vsej EU. 

Usklajen pristop pomeni ustrezen časovni razpored, ki bo državam članicam omogočil, da 
bodo natančno ocenile učinke trajno delujočih GMT +1 in GMT +2 glede na število območij, 
ki jih je treba upoštevati, kot so vplivi na gospodarstvo v smislu čezmejne trgovine, 
komunikacij in prometa, pa tudi učinki na zdravje ljudi, varnost v cestnem prometu ali okolje. 

Zato se predlaga, naj se za eno leto odloži rok za začetek izvajanja, da bodo imele države 
članice dovolj časa za uskladitev pristopa in da bodo z organizacijo javnih posvetovanj 
primerno vključile ustrezne deležnike in državljane. 

Ustrezno usklajevanje bi bilo treba zagotoviti z vzpostavitvijo mreže, sestavljene iz 
predstavnikov vseh držav članic in Komisije, ki bi delovala kot mediator, če bi predvidena 
sprememba časa v eni državi članici vzbudila pomisleke drugih držav članic in vplivala na 
pravilno delovanje notranjega trga. 

Oceno izvajanja te direktive bi bilo treba opraviti po štirih letih uporabe namesto po petih, kot 
je predlagala Komisija. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice so se v preteklosti 
odločile uvesti ureditev poletnega časa na 
nacionalni ravni. Zato je bilo za delovanje 
notranjega trga pomembno, da se v vsej 
Uniji določita skupen datum ter ura začetka 
in prenehanja poletnega časa. V skladu z 
Direktivo 2000/84/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta21 vse države članice 
trenutno uporabljajo ureditev poletnega 
časa od zadnje nedelje v marcu do zadnje 
nedelje v oktobru istega leta.

(1) Države članice so se v preteklosti 
odločile uvesti ureditev poletnega časa na 
nacionalni ravni. Zato je bilo za delovanje 
notranjega trga pomembno, da se v vsej 
Uniji določita skupen datum ter ura začetka 
in prenehanja poletnega časa, da bi se 
uskladila sprememba časa v vseh državah 
članicah. V skladu z Direktivo 2000/84/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta21 vse 
države članice trenutno uporabljajo 
premikanje ure dvakrat letno glede na 
letni čas. S standardnega časa se zadnjo 
nedeljo v marcu ura premakne na poletni 
čas, ki se uporablja do zadnje nedelje v 
oktobru istega leta. 

__________________ __________________
21 Direktiva 2000/84/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega 
časa (UL L 31, 2.2.2001, str. 21).

21 Direktiva 2000/84/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega 
časa (UL L 31, 2.2.2001, str. 21).

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 Komisijo pozval, naj 
opravi oceno ureditve poletnega časa, kot 
jo določa Direktiva 2000/84/ES, in po 
potrebi predlaga revizijo navedene 
direktive. V navedeni resoluciji Parlament 
prav tako zatrjuje, da je nujno treba 
ohraniti usklajen pristop k ureditvi časa po 
vsej Uniji.

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 Komisijo pozval, naj 
opravi oceno premikanja ure dvakrat letno 
glede na letni čas, kot jo določa 
Direktiva 2000/84/ES, in po potrebi 
predlaga revizijo navedene direktive. V 
navedeni resoluciji Parlament prav tako 
zatrjuje, da je nujno treba ohraniti usklajen 
pristop k ureditvi časa po vsej Uniji in 
poudarja, da so številne znanstvene 
raziskave pokazale, da premikanje ure 
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dvakrat letno negativno vpliva na zdravje 
ljudi.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga in se 
med drugim preprečijo motnje pri 
načrtovanju prevoznih dejavnosti ter 
delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago. Ni prepričljivih dokazov o tem, 
da koristi ureditve poletnega časa odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno.

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovijo 
pravilno delovanje notranjega trga, 
dolgoročnost in predvidljivost, da se med 
drugim preprečijo motnje pri načrtovanju 
prevoznih dejavnosti ter delovanju 
informacijskih in komunikacijskih 
sistemov, višji stroški mednarodnega 
trgovanja kot tudi nižja produktivnost na 
notranjem trgu za storitve in blago. Ni 
prepričljivih dokazov o tem, da koristi 
ureditve poletnega časa odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Številne študije so pokazale, da so 
bile koristi sezonske spremembe časa, kot 
je prihranek energije, precenjene, 
negativne posledice na različnih 
področjih, kot so vpliv na zdravje ljudi in 
bioritem („cirkadiani ritem“) ali na 
sposobnost koncentracije, pa so bile 
podcenjene.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
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Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava in nekatere 
države članice so že izrazile željo po 
opustitvi te ureditve. Glede na navedeno je 
treba še naprej ščititi pravilno delovanje 
notranjega trga in preprečiti vsakršne 
znatne motnje na notranjem trgu, do 
katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 
področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.

(4) Trenutno potekajo pestra javna 
razprava in nekatere državljanske pobude, 
v katerih se poudarja zaskrbljenost 
državljanov glede premikanja ure dvakrat 
na leto, in nekatere države članice so že 
izrazile željo po opustitvi te ureditve. 
Enako željo po odpravi spremembe časa 
dvakrat na leto je na javnem 
posvetovanju, ki ga je poleti 2018 
organizirala Komisija, izrazilo 4,6 
milijonov državljanov, kar je bilo 84 % 
vprašanih. Glede na navedeno je treba 
zaščititi pravilno delovanje notranjega trga 
in preprečiti vsakršne znatne motnje na 
notranjem trgu, do katerih bi prišlo v 
primeru različnih ureditev po državah 
članicah na tem področju. Zato je primerno 
na usklajen in harmoniziran način opustiti 
spreminjanje časa dvakrat na leto.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ozemlja držav članic, so 
razvrščena v tri različne časovne pasove 
ali standardne čase, in sicer GMT, GMT 
+1 in GMT +2. Evropska unija se razteza 
od severa proti jugu, kar pomeni, da je 
trajanje dnevne svetlobe po Uniji različno. 
Zato je pomembno, da države članice pred 
spremembo svojih časovnih pasov 
upoštevajo geografske vidike časa, tj. 
naravna časovna območja in geografsko 
lego. Države članice se spodbujajo, da se 
pred odločitvijo o spremembi časovnega 
pasu posvetujejo z državljani in ustreznimi 
deležniki.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 
delovanja notranjega trga, države članice 
ne bi smele spreminjati standardnega časa 
na določenem ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo iz razlogov, povezanih z 
letnimi časi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na področju prometa, komunikacij 
in drugih zadevnih sektorjev, bi države 
članice morale tudi pravočasno obvestiti 
Komisijo o svoji nameri spremembe 
standardnega časa, nato pa uporabljati 
priglašene spremembe. Komisija bi na 
podlagi takega obvestila morala obvestiti 
druge države članice, da lahko te 
sprejmejo vse potrebne ukrepe. Prav tako 
bi z objavo teh informacij morala obvestiti 
splošno javnost in zainteresirane strani.

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se preprečijo znatne 
motnje delovanja notranjega trga, države 
članice ne bi smele spreminjati 
standardnega časa na določenem ozemlju 
pod svojo jurisdikcijo iz razlogov, 
povezanih z letnimi časi, če so take 
spremembe predstavljene kot sprememba 
časovnega pasu. Da bi se zmanjšale 
motnje, med drugim na področju prometa, 
komunikacij in drugih zadevnih sektorjev, 
bi morale države članice, ki nameravajo 
spremeniti svoj standardni čas, Komisijo 
in vse druge države članice obvestiti 
najpozneje 9 mesecev pred uveljavitvijo 
predvidene spremembe in nato uporabiti 
priglašene spremembe. Komisija bi morala 
na podlagi tega obvestila oceniti vpliv 
predvidene spremembe časa na delovanje 
notranjega trga. Prav tako bi z objavo teh 
informacij morala obvestiti splošno javnost 
in zainteresirane strani.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Da bi se zagotovilo usklajeno 
izvajanje te direktive, bi morale države 
članice z vzpostavitvijo usklajevalnega 
mehanizma vnaprej uskladiti svoje 
odločitve o načrtovanih standardnih 
časih, da bi se preprečilo, da bi države 
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članice znotraj istega časovnega pasu 
izbrale različne standardne čase. 
Mehanizem za usklajevanje bi moral biti 
sestavljen iz predstavnika Komisije in 
imenovanega predstavnika za vsako 
državo članico. Komisija bi morala 
spodbujati usklajevanje in zagotoviti 
oceno učinkov, ki bi jih priglašena 
odločitev imela na pravilno delovanje 
notranjega trga. Odločitev, ali se 
predvidena časovna sprememba uporabi 
ali ne, po posvetovanju in usklajevanju z 
drugimi državami članicami ostaja v 
pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zato je treba odpraviti usklajevanje 
obdobja, za katero velja ureditev poletnega 
časa, kot je določeno v 
Direktivi 2000/84/ES, in uvesti skupna 
pravila, ki državam članicam preprečujejo 
uporabo različnih ureditev časa glede na 
letne čase s spreminjanjem standardnega 
časa več kot enkrat letno ter jim nalagajo 
obveznost obveščanja o načrtovanih 
spremembah standardnega časa. Cilj te 
direktive je odločilno prispevati k 
nemotenemu delovanju notranjega trga, 
zato bi morala temeljiti na členu 114 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot 
se razlaga v skladu z dosledno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije.

(6) Zato je treba razveljaviti Direktivo 
2000/84/ES o ureditvi poletnega časa in 
uvesti skupna pravila, ki državam članicam 
preprečujejo uporabo različnih ureditev 
časa glede na letne čase in nalagajo 
obveznost obveščanja in ocene 
načrtovanih sprememb standardnega časa. 
Komisija in druge države članice bi nato 
morale oceniti učinke predvidenih 
sprememb na delovanje notranjega trga, 
da bi se izognili večjim motnjam. Cilj te 
direktive je torej odločilno prispevati k 
nemotenemu delovanju notranjega trga, 
zato bi morala temeljiti na členu 114 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot 
se razlaga v skladu z dosledno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2019, tako da bi se 
zadnje obdobje poletnega časa, za katerega 
še veljajo pravila iz Direktive 2000/84/ES, 
v vseh državah članicah moralo začeti 
31. marca 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice, ki po navedenem obdobju 
poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2019 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

(7) Treba se je izogniti, da se države 
članice odločijo za drugačen standardni 
čas. Zato jim je treba omogočiti dovolj 
časa, da sprejmejo harmoniziran in dobro 
usklajen pristop. Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 30. marca 2020, tako da bi 
se zadnje obdobje poletnega časa, za 
katerega še veljajo pravila iz 
Direktive 2000/84/ES, v vseh državah 
članicah moralo začeti 29. marca 2020 ob 
1h zjutraj po koordiniranem univerzalnem 
času. Države članice, ki po navedenem 
obdobju poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2020 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2019, če to 
storijo 27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2020, če to 
storijo 25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice sporočijo svojo odločitev, ali bodo 
uvedle to zadnjo sezonsko spremembo 
svojega standardnega časa 6 mesecev pred 
uveljavitvijo spremembe.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija navedene informacije 
nemudoma objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in v 1 mesec po prejemu 
uradnega obvestila skliče sestanek v 
okviru mehanizma za usklajevanje iz 
člena 2a.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo o 
tem obvesti najmanj 6 mesecev, preden se 
ta sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 6 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede.

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo 
in vse ostale države članice o tem, da se je 
odločila spremeniti svoj standardni čas ali 
čase na katerem koli ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo, obvesti najmanj 9 mesecev, 
preden se ta sprememba uvede.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in to 
informacijo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

2. Komisija navedene informacije 
nemudoma objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in v 1 mesec po prejemu 
uradnega obvestila skliče sestanek v 
okviru mehanizma za usklajevanje iz 
člena 2a.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
1. Ta direktiva vzpostavlja 
usklajevalni mehanizem, katerega namen 
je zagotoviti usklajen pristop k ureditvi 
časa po Uniji ter okrepiti sodelovanje med 
državami članicami in Komisijo pri 
ocenjevanju učinka, ki bi ga imela vsaka 
odločitev za spremembo standardnega 
časa ali časov na delovanje notranjega 
trga.
2. Usklajevalni mehanizem iz 
odstavka 1 sestavljajo po en predstavnik 
vsake države članice in predstavnik 
Komisije.
3. Če država članica Komisijo obvesti 
o svoji odločitvi v skladu s členom 1(2) ali 
v skladu s členom 2(1), Komisija skliče 
države članice, da ocenijo možni učinek 
predvidenih sprememb na delovanje 
notranjega trga in razpravljajo o njem, da 
bi se izognili znatnim motnjam.
4. Kadar Komisija na podlagi ocene 
iz odstavka 3 meni, da bo načrtovana 
sprememba znatno vplivala na pravilno 
delovanje notranjega trga, o tem obvesti 
državo članico, ki je predložila obvestilo.
5. Najpozneje 4 mesece pred 
datumom predvidene spremembe se 
država članica, ki je predložila obvestilo, 
odloči, ali bo razveljavila svojo odločitev 
ali jo bo ohranila. Če se odloči, da še 
namerava izvesti spremembo, predloži 
pojasnilo, kako bo odpravila negativni 
učinek spremembe na delovanje 
notranjega trga.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
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Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje do 
31. decembra 2024.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje [4 leta začetku 
uporabe te direktive].

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje do 
30. aprila 2024.

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje [3 leta po 
začetku uporabe te direktive].

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 
1. aprila 2019 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov.

1. Države članice najpozneje do 
30. marca 2020 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2019.

Navedene predpise uporabljajo od 
30. marca 2020.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2019.

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 30. marca 2020.
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