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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Europske komisije o ukidanju pomicanja sata dva 
puta godišnje na temelju stajališta koja su iznijeli građani i Europski parlament u 
svojoj rezoluciji iz veljače 2018.

Brojne studije i izvješća pokazuju negativne učinke koje pomicanje sata dva puta 
godišnje ima na mnoge aspekte našeg društva, od zdravstvenih rizika i problema koje 
uzrokuje poremećaj cirkadijalnog ritma, do povećane stope nesreća u danima 
neposredno nakon promjene računanja vremena, povećanog administrativnog 
opterećenja i troškova za brojne gospodarske sektore. 

Europska komisija održala je javno savjetovanje tijekom ljeta 2018. i prikupila 4,6 
milijuna odgovora, od čega su 99,8 % uputili građani. Preostalih 0,2 % odgovora 
uputili su dionici i poduzeća. Prema rezultatima ovog savjetovanja, 84 % ispitanika 
zalaže se za napuštanje pomicanja sata dva puta godišnje. Trenutačni je prijedlog 
stoga u skladu sa stajalištima koja su iznijeli građani, te se njime u isto vrijeme 
naglašava potreba za koherentnim i koordiniranim pristupom da bi se zaštitilo 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Područja država članica EU-a pripadaju trima različitim vremenskim zonama, tj. 
GMT, GMT+1 i GMT+2. Potrebno je uzeti u obzir nekoliko faktora kad se odlučuje o 
trajnom računanju vremena, poput geografskih aspekata i prirodnih vremenskih zona 
te njihovih učinaka na zdravlje s obzirom na dostupnost dnevnog svjetla.   

Iako odluka o njihovom standardnom vremenu ostaje u nadležnosti država članica, 
izvjestitelj smatra da je potrebno zadržati koordinirani pristup računanju vremena da 
bi se zaštitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjegli znatni poremećaji 
koji bi uzrokovali veliko šarenilo ako se države članice odluče za različite 60-minutne 
promjene računanja vremena diljem EU-a.  

Koordinirani pristup podrazumijeva odgovarajući raspored koji će omogućiti 
državama članicama da točno procijene učinke trajne odluke za GMT+1 ili GMT+2 s 
obzirom na broj područja koja se moraju uzeti u obzir, poput učinaka na gospodarstvo 
u pogledu prekogranične trgovine, komunikacija i prijevoza, no i učinaka na ljudsko 
zdravlje, sigurnost na cesti ili okoliš. 

Stoga se predlaže odgoda datuma početka primjene Direktive za jednu godinu da 
bi države članice imale dovoljno vremena uskladiti svoj pristup i na pravi način 
uključiti relevantne dionike i građane organizacijom javnih savjetovanja. 

Pravilno se usklađivanje treba osigurati uspostavom mreže koja će se sastojati od 
predstavnika iz svake države članice i Komisije, a koja bi djelovala kao posrednik u 
slučaju da promjena računanja vremena koju je planirala jedna država članica izazove 
zabrinutost druge države članice i utječe na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Evaluacija provedbe ove Direktive trebala bi se provesti nakon tri godine primjene, a 
ne nakon pet godina kako je to predložila Komisija. 

AMANDMANI
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Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za promet i turizam da kao 
nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) Međutim, nekoliko je studija 
pokazalo negativne učinke pomicanja sata 
dva puta godišnje u raznim područjima, 
npr. u pogledu zdravlja (poput učinaka na 
cirkadijalni ritam, koji su mnogo ozbiljniji 
nego što se to ranije mislilo i mogu dovesti 
do dugotrajnih zdravstvenih problema), 
kao i u pogledu cestovne sigurnosti (poput 
povećane stope nesreća u danima 
neposredno nakon promjene računanja 
vremena). S gospodarskog stajališta, 
pomicanje sata dva puta godišnje 
podrazumijeva dodatne troškove i 
administrativna opterećenja za mnoge 
sektore.

Or. en

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. Jednaku je 
spremnost za ukidanjem pomicanja sata 
dva puta godišnje izrazilo 84 % ispitanika, 
većinom građana, u javnom savjetovanju 
koje je organizirala Komisija tijekom ljeta 
2018. S obzirom na navedeno, nužno je i 
dalje štititi ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeći eventualne 
znatne poremećaje koji bi mogli nastati 
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zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama, što bi moglo utjecati 
na gospodarsku i političku integraciju 
Unije. U tom je kontekstu ključan 
koordinirani pristup računanju vremena 
da bi se osigurala daljnja integracija 
unutarnjeg tržišta i predvidljivost za 
gospodarske subjekte. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

Or. en

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 a) Zbog golemog protezanja 
Europske unije u smjeru sjever – jug 
učinci dnevnog svjetla variraju diljem 
njezinog teritorija. Stoga je prilikom 
procjene različitih scenarija koji su 
mogući kad se jednom trajno odluči bilo 
za GMT+1 ili GMT+2 važno uzeti u obzir 
geografske aspekte vremena, tj. prirodne 
vremenske zone i geografski položaj, kao i 
različite učinke koje bi taj izbor imao na 
ljudsko zdravlje i gospodarstvo. Da bi to 
bilo moguće, potrebno je uključiti 
relevantne dionike. Rezultat javnog 
savjetovanja koje je organizirala Komisija 
tijekom ljeta 2018. pokazao je i da 
građane zanima to pitanje. Organizacija 
javnog savjetovanja na nacionalnoj razini 
trebala bi biti osmišljena tako da ih 
pravilno uključi u postupak.

Or. en
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Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi 
bilo narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo niti jedne države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da to što ljetno 
računanje vremena primjenjuju samo neke 
države članice ne narušava 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta, države 
članice ne bi ni na kojem području pod 
svojom nadležnošću smjele mijenjati 
standardno vrijeme uslijed izmjene 
godišnjih razdoblja, čak i ako je ta
promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi unaprijed uskladiti svoje 
namjere o promjeni svojeg standardnog 
vremena mrežom za koordinaciju i
obavijestiti Komisiju šest mjeseci ranije o 
tome da namjeravaju promijeniti svoje 
standardno vrijeme te potom provesti te 
promjene ako ne povuku odluku tri 
mjeseca prije nego što se ona počne 
primjenjivati. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

Or. en
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Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27.
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 30. ožujka 2020., pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 29. ožujka 2020. u 1:00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 
25. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2020.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27.
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja u 
2020., pod uvjetom da to učine 
25. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2. i člankom 2.a.
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Amandman 7

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje šest mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, o tome obavješćuje
Komisiju najmanje šest mjeseci prije nego 
što se promjena počne primjenjivati. Ako 
država članica dostavi takvu obavijest i ne 
povuče je najmanje tri mjeseca prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Amandman 8

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije.

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije. Jednom kad im Komisija dostavi 
obavijest, države članice dužne su bez 
odgode o tome informirati javnost i 
gospodarske subjekte.

Or. en
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Amandman 9

Prijedlog direktive
Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.a

1. Uspostavlja se mreža za 
koordinaciju da bi se osigurala 
koordinirana provedba ove Direktive. Tu 
mrežu čine po jedan predstavnik iz svake 
države članice i Komisija, te su u njezinim 
raspravama uključeni relevantni dionici.

Mreža za koordinaciju sastaje se na ad 
hoc osnovi. Nisu predviđeni česti ili 
redovni sastanci.

Komisija odlučuje o tome kad će sazvati 
mrežu za koordinaciju, no u svakom 
slučaju najkasnije do 30. ožujka 2020.

2. Cilj je te mreže koordiniranje 
provedbe članaka 1. i 2. ove Direktive da 
bi se očuvao koordinirani pristup 
računanju vremena.

3. Ako država članica odluči 
promijeniti svoje standardno vrijeme 
odnosno standardna vremena kako je 
navedeno u članku 2., o tome obavješćuje 
mrežu za koordinaciju najmanje mjesec 
dana prije nego što obavijesti Komisiju. 
Mreža za koordinaciju procjenjuje učinke 
predviđene promjene vremena na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta da bi se 
izbjegli znatni poremećaji. U slučajevima 
u kojima mreža za koordinaciju smatra da 
predviđena promjena računanja vremena 
može znatno utjecati na funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta, Komisija može 
intervenirati kako bi posredovala u cilju 
pronalaska koordiniranog rješenja.

Or. en
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Amandman 10

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do ...[tri godine
nakon datuma stupanja na snagu ove 
Direktive]

Or. en

Amandman 11

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do ...[30 mjeseci nakon datuma stupanja 
na snagu ove Direktive]. 

Or. en

Amandman 12

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 
30. ožujka 2020. donose i objavljuju 
zakone i druge propise koji su potrebni radi 
usklađivanja s ovom Direktivom. One 
Komisiji odmah dostavljaju tekst tih 
odredaba.

Or. en
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Amandman 13

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
30. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 14

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 30. ožujka 2020.

Or. en
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