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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преустановяване на сезонните 
промени на часовото време по хармонизиран начин във всички държави членки, което 
отчита позицията на Парламента, който през последните години отправи многобройни 
призиви за подобни мерки.

Практиката на промяна на часовото време два пъти годишно, която беше наложена от 
законодателството на Съюза за период от близо 40 години, напоследък се сблъска с 
подчертано отрицателната позиция на гражданите и гражданското общество.

Важно е да се подчертае, че такива сезонни промени на часовото време засягат не само 
функционирането на вътрешния пазар, но също така повдигат многобройни опасения 
относно общественото здраве, които не на последно място са свързани със защитата на 
специфични малцинствени групи, които са непропорционално засегнати от 
прекъсването на цикъла на смяна на деня и нощта. Проучванията сочат освен това, че 
броят на инцидентите и сърдечните удари се увеличава през дните след смяна на 
часовото време. 

Макар да е ясно, че са необходими действия на равнището на Съюза, за да се 
хармонизира краят на сезонните промени на часовото време, правила под формата на 
пряко приложим регламент, който би наложил или използването на стандартно часово 
време или на лятното часово време във всички държави членки биха довели до 
излишно свръхрегулиране и не биха били съобразени с различните нужди и условия в 
различните части на ЕС. Следователно държавите членки следва да могат сами да 
направят своя избор. Следва обаче да им се предостави повече време, преди 
директивата да започне да се прилага, за да се подготви промяната, която следва да се 
прилага по съгласуван и координиран начин.

Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е осъществила никаква подходяща 
оценка на въздействието и не е провела публична консултация и консултация със 
заинтересованите страни за период от пълни 12 седмици, преди да представи 
предложението за актуализиране на Директива 2000/84/ЕО. Трябва да се подчертае, че 
в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество институциите 
са се ангажирали по отношение на това оценките на въздействието и консултациите да 
се разбират като основни инструменти за подобряване на качеството на 
законодателството на Съюза.

Въпреки това докладчикът изразява пълно съгласие с докладчика на водещата комисия, 
че настоящата директива следва да бъде приета възможно най-скоро и за предпочитане 
преди края на настоящия парламентарен мандат, за да се гарантира правна сигурност и 
да се даде възможност на държавите членки да се подготвят добре за предстоящите 
промени.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да 
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вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид резултатите от 
онлайн консултацията, проведена от 
Европейската комисия в периода 
4 юли 2018 г. – 16 август 2018 г.,

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В своята резолюция от 8 
февруари 2018 г. Европейският 
парламент призова Комисията да 
извърши оценка на разпоредбите 
относно лятното часово време, 
предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и 
ако е необходимо, да изготви 
предложение за нейното 
преразглеждане. В посочената 
резолюция също така бе потвърдено, че 
е от съществено значение да се запази 
хармонизиран подход по отношение на 
часовото време в рамките на Съюза.

(2) Въз основа на изложеното в 
редица петиции и многобройни 
инициативи на граждани, 
парламентарни въпроси и публични 
изслушвания по въпроса, 
Европейският парламент в своята 
резолюция от 8 февруари 2018 г., 
призова Комисията да извърши оценка 
на разпоредбите относно лятното часово 
време, предвидени в 
Директива 2000/84/ЕО, и ако е 
необходимо, да изготви предложение за 
нейното преразглеждане. В посочената 
резолюция също така бе потвърдено, че 
е от съществено значение да се запази 
хармонизиран подход по отношение на 
часовото време в рамките на Съюза.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията проучи наличните (3) Хармонизирани правила на 
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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 
доказателства за това до каква степен 
с въвеждането на лятното часово 
време се преодоляват неудобствата, 
свързани със смяната на часовото 
време два пъти годишно.

Съюза трябва да осигурят правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
неговата стабилност и 
предвидимост, и да избягват, 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 – въпроси, които оказват 
значително въздействие както върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, така и на 
стопанската дейност и на живота 
на гражданите. Липсват убедителни 
доказателства, че няма достатъчно 
предимства от смяната на часовото 
време два пъти годишно, въпреки че 
редица научни изследвания, 
включително проучването на 
Службата на ЕП за парламентарни 
изследвания от октомври 2017 г. 
относно разпоредби на ЕС за лятното 
часово време по 
Директива 2000/84/ЕО, сочат 
наличието на отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве, 
по-конкретно за определени групи 
като децата и възрастните, и 
предполага съществуването на връзка 
между вътрешната хронобиология и 
сърдечносъдовите заболявания. От 
икономическа гледна точка 
промяната два пъти в годината на 
часовото време предполага 
допълнителни разходи и 
административна тежест за 
множество сектори.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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) В обществената консултация 
за лятното часово време, проведена от 
Комисията в периода юли – август 
2018 г., се получиха 4,6 милиона 
отговора, което е най-големият брой 
получени някога отговори в 
консултация на Комисията, и които 
показват, че гражданите 
предпочитат да се преустанови 
промяната на часовото време два 
пъти годишно. Също така 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.

Изменение 5

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, 

(5) Директивата не засяга правото на 
всяка държава членка, в съответствие 
с принципа на субсидиарност, 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 да бъдат сведени до минимум 
смущенията във функционирането на 
вътрешния пазар, свързани, наред с 
другото, с транспорта, 
далекосъобщенията и други засегнати 
сектори, и да се позволи координация, 
те следва да нотифицират пред 
Комисията до 1 април 2020 г. 
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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.

планираната промяна на 
стандартното им часово време. Въз 
основа на тази нотификация 
Комисията следва да информира 
всички останали държави членки, и 
обществеността и заинтересованите 
страни, като публикува тази 
информация по подходящ и 
навременен начин. Комисията следва 
също да оцени въздействието на 
планираната промяна на стандартното 
време върху функционирането на 
вътрешния пазар, както и да извърши 
експертен анализ по въпроса, като 
вземе предвид околната среда, 
здравето и социалните аспекти, 
както и географските различия 
между държавите членки.  

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С цел да осигурят 
хармонизирано прилагане на 
настоящата директива държавите 
членки следва да координират 
предварително своето решение 
относно планираното стандартно 
часово време. Ето защо Комисията 
следва да създаде механизъм за 
координация с цел да се гарантира 
хармонизиран и координиран подход 
по отношение на разпоредбите 
относно часовото време в целия Съюз. 
Механизмът за координация следва да 
включва по един представител от 
всяка държава членка и един 
представител на Комисията.

Изменение 7
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ето защо е необходимо да бъде 
приключена предвидената в 
Директива 2000/84/ЕО хармонизация на 
периода, през който се прилага лятно 
часово време, и да се въведат общи 
правила, с които на държавите членки 
не се позволява да прилагат различно 
сезонно часово време, променяйки 
своето стандартно часово време 
повече от веднъж годишно, и с които 
се въвежда задължението за 
нотифициране на предвидените 
промени на стандартното часово 
време. Настоящата директива има за цел 
да даде решаващ принос за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар и 
поради това следва да се основава на 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
съгласно тълкуването му в съответствие 
с постоянната практика на Съда на 
Европейския съюз.

(6) Ето защо е необходимо да бъде 
приключена предвидената в Директива 
2000/84/ЕО хармонизация на периода, 
през който се прилага лятно часово 
време, и да се въведат общи правила, с 
които на държавите членки не се 
позволява да прилагат различно сезонно 
часово време. Настоящата директива 
има за цел да даде решаващ принос за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар и поради това следва да се 
основава на член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
съгласно тълкуването му в съответствие 
с постоянната практика на Съда на 
Европейския съюз.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Промяна на часовото време, 
която не произтича от смяната на 
сезоните ще породи свързани с 
прехода разходи, особено по 
отношение на ИТ системите в 
транспорта и други сектори. 
Необходим е разумен период за 
подготовка за изпълнението на 
настоящата директива, за да се 
намалят значително свързаните с 
прехода разходи.
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Изменение 9

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) С цел да се осигури съгласувано 
и координирано хармонизиране на 
стандартното часово време в 
съответствие с целта на 
настоящата директива, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз във връзка с отлагането на 
датата на прилагане на настоящата 
директива в случаите, в които 
сроковете биха могли сериозно да 
нарушат правилното функциониране 
на вътрешния пазар. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при 
подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички 
документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите членки следва да 
координират помежду си 
стандартните часови зони, които те 
избират и които следва да бъдат 
възможно най-добре хармонизирани 
между държавите членки, за да се 
избегнат прекалено големи различия в 
часовите зони в ЕС с цел гарантиране 
на правилното функциониране на 
вътрешния пазар и създаване на 
предвидимост за съответните 
сектори, граждани и потребители.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изпълнението на настоящата 
директива следва да бъде наблюдавано. 
Резултатите от това наблюдение следва 
да бъдат представени от Комисията в 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета. Този доклад следва да се 
основава на информацията, 
предоставена на Комисията от 
държавите членки своевременно, така че 
докладът да може да бъде представен в 
определения срок.

(8) Изпълнението на настоящата 
директива следва да бъде наблюдавано. 
Резултатите от това наблюдение следва 
да бъдат представени от Комисията в 
достатъчно обоснован доклад до 
Европейския парламент и до Съвета. 
Този доклад следва да се основава на 
информацията, предоставена на 
Комисията от държавите членки 
своевременно, така че докладът да може 
да бъде представен в определения срок.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 2. Без да се засягат разпоредбите на 
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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.

параграф 1, държавите членки могат да 
направят сезонна промяна на своето 
стандартно часово време. Държавите 
членки нотифицират посоченото 
решение съгласно предвиденото в член 
2.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2

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. Комисията създава механизъм 
за координация с цел да се гарантира 
хармонизиран и координиран подход 
по отношение на разпоредбите 
относно часовото време в целия Съюз. 
Механизмът за координация включва 
по един представител от всяка 
държава членка и един представител 
на Комисията.

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

2. Държавите членки съобщават 
на Комисията намеренията си 
съгласно член 1 до 1 април 2020 r. Без 
отлагане, механизмът за координация 
разглежда и оценява потенциалните 
последици от всяка планирана смяна 
на часовото време върху 
функционирането на вътрешния 
пазар с цел да се избегнат значителни 
смущения.
3. Когато Комисията прецени въз 
основа на оценката, посочена в 
параграф 2, че планираната смяна 
значително ще смути 
функционирането на вътрешния 
пазар, тя информира за това 



PE632.863v02-00 12/18 AD\1177567BG.docx

BG

въпросната държава членка.
4. Най-късно до 31 октомври 
2020 г. държавите членки решават 
дали да потвърдят или не 
намерението си. Те предоставят 
подробно обяснение за това как ще се 
посрещне отрицателното 
въздействие на смяната върху 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
1. Комисията, в тясно 
сътрудничество с механизма за 
координация, посочен в член 2, следи 
отблизо предвидените срокове в целия 
Съюз .
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 2б с цел 
отлагане на датата на прилагането 
на настоящата директива с не повече 
от 12 месеца,  когато се прецени, че 
предвидените договорености във 
връзка с часовото време, във вида, в 
който са съобщени от държавите 
членки, потенциално могат сериозно 
да нарушат  функционирането на 
вътрешния пазар.
3. Когато това се налага поради 
наложителни причини за спешност, 
към делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, се прилага 
процедурата, предвидена в член 2в.

Изменение 15

Предложение за директива
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Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 2а, 
се предоставя на Комисията за срок 
от [подлежи на потвърждение] 
години, считано от [датата на 
влизане в сила на директивата].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 2а, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
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Съветът не са представили 
възражения в срок от [подлежи на 
потвърждение] месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с 
[подлежи на потвърждение] месеца 
по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2в

1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност. 
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 2б. В 
такъв случай Комисията отменя 
акта незабавно след нотифицирането 
за решението на Европейския 
парламент или на Съвета, с което се 
представят възражения.

Изменение 17

Предложение за директива
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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 2024 г.

1. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и Съвета за 
изпълнението на настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2025 г. В 
настоящия доклад за изпълнението се 
поставя специален акцент върху 
последиците за човешкото здраве. 

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията извършва цялостна 
оценка на въздействието и анализ на 
разходите и ползите във връзка с 
преустановяването на сезонните 
промени на часовото време в ЕС.

Изменение 19

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 20ХХ г.

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

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

публикуват не по-късно от 2020 г. 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, 
считано от 1 януари ...

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