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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, da bi opustili usklajeno sezonsko 
premikanje ure v vseh državah članicah, s katerim se je odzvala na številne pozive Parlamenta 
v zadnjih letih, naj sprejme takšne ukrepe.

Prestavljanju ure dvakrat letno, kot je skoraj 40 let predpisano z zakonodajo Unije, zadnje 
čase nasprotuje vse več državljanov in civilne družbe.

Pomembno je poudariti, da to sezonsko premikanje ure vpliva ne le na delovanje notranjega 
trga, temveč povzroča tudi številne pomisleke v zvezi z javnim zdravjem, nenazadnje tudi z 
zaščito posebnih manjšinskih skupin, ki jih motnje cirkadianega ritma nesorazmerno 
prizadenejo. Študije so tudi pokazale, da se v dneh po spremembi ure poveča število nesreč in 
srčnih kapi. 

Čeprav je jasno, da so potrebni ukrepi na ravni Unije, da bi uskladili ukinitev sezonskega 
premikanja ure, pa bi bila pravila v obliki uredbe, ki se neposredno uporablja in bi 
predpisovala uporabo bodisi standardnega bodisi poletnega časa v vseh državah članicah, po 
nepotrebnem pretirana in ne bi upoštevala različnih potreb in pogojev v različnih delih EU. 
Države članice bi zato morale imeti možnost, da se same odločijo. Vendar bi jim bilo treba 
dati več časa, preden se začne direktiva uporabljati, da se pripravijo na spremembe, ki jih je 
treba izvajati skupaj in usklajeno.

Pripravljavec mnenja obžaluje, da Komisija ni opravila ustrezne ocene učinka ali pripravila 12 
tednov obsežnega posvetovanja z javnostjo in deležniki, preden je pripravila predlog za 
posodobitev Direktive 2000/84/ES. Poudariti je treba, da so se institucije v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje zavezale k razumevanju, da so 
ocene učinka in posvetovanja bistvena orodja za izboljšanje kakovosti zakonodaje Unije.

Pripravljavec mnenja se vseeno v celoti strinja s poročevalcem pristojnega odbora, da je treba 
to direktivo sprejeti čim prej, po možnosti še pred koncem tega zakonodajnega obdobja, da bi 
zagotovili pravno varnost in državam članicam omogočili, da se dobro pripravijo na prihodnje 
spremembe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju rezultatov spletnega 
posvetovanja, ki ga je Evropska komisija 
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izvedla med 4. julijem in 16. avgustom 
2018;

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 na podlagi več 
peticij in številnih pobud državljanov, 
parlamentarnih vprašanj in javnih 
predstavitev na to temo 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.

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) Z usklajenimi pravili Unije je treba 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z dolgoročno usmeritvijo in 
predvidljivostjo ter med drugim 
preprečevati motnje pri načrtovanju 
prevoznih dejavnosti ter delovanju 
informacijskih in komunikacijskih 
sistemov, višje stroške čezmejne trgovine, 
nižjo produktivnost na področju blaga in 
storitev, kar so vprašanja, ki močno 
vplivajo na pravilno delovanje notranjega 
trga, poslovno dejavnost in življenje 
državljanov. Ni prepričljivih dokazov, da 
premikanje ure dvakrat letno ne bi 
prinašalo pomembnih koristi, čeprav 
številne znanstvene študije, vključno s 
študijo službe Evropskega parlamenta za 
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raziskave iz oktobra 2017 o ureditvi 
poletnega časa v EU v skladu z Direktivo 
2000/84/ES, kažejo, da obstajajo negativni 
učinki na zdravje ljudi, zlasti za nekatere 
skupine, kot so otroci in starejši, ter 
kažejo na povezavo s kardiovaskularnimi 
boleznimi prek notranjih kronoloških 
motenj. Z ekonomskega vidika pa dvakrat 
letna sprememba pomeni dodatne stroške 
in upravno breme za številne sektorje.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
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) Med javnim posvetovanjem o 
ureditvi poletnega časa, ki ga je Komisija 
izvedla v obdobju od julija do avgusta 
2018, je prispelo 4,6 milijona odgovorov, 
kar je največ prejetih odgovorov v vseh 
posvetovanjih Komisije, ki kažejo, da 
državljani dajejo prednost odpravi 
spreminjanja ure dvakrat letno. Poleg 
tega so tudi nekatere države članice 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.

Predlog spremembe 5

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 

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se v 
skladu z načelom subsidiarnosti sama 
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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.

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 bi se zmanjšale motnje v 
delovanju notranjega trga, med drugim na 
področju prometa, komunikacij in drugih 
zadevnih sektorjev, in da bi omogočile 
usklajevanje, bi morale države članice 
Komisijo do 1. aprila 2020 obvestiti o svoji 
nameri, da spremenijo standardni čas. 
Komisija bi morala na podlagi takega 
obvestila z objavo teh informacij 
pravočasno in na ustrezen način obvestiti 
splošno javnost in deležnike. Oceniti bi 
morala tudi vpliv predvidenih sprememb 
standardnega časa na delovanje 
notranjega trga in opraviti strokovno 
analizo te teme, pri tem pa upoštevati 
naravne, zdravstvene in socialne vidike ter 
geografske razlike med državami 
članicami.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Da bo izvajanje te direktive 
harmonizirano, bi morale države članice 
vnaprej uskladiti odločitev o predvidenih 
standardnih časih. Komisija bi morala 
torej vzpostaviti usklajevalni mehanizem, 
da bi zagotovila harmoniziran in usklajen 
pristop k ureditvi časa po vsej Uniji. 
Usklajevalni mehanizem bi morali 
sestavljati po en predstavnik vsake države 
članice in predstavnik Komisije.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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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 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. 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.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Spremembe časa, ki niso povezane 
s sezonskimi spremembami, bodo privedle 
do prehodnih stroškov, zlasti kar zadeva 
informacijske sisteme v prometnem in 
drugih sektorjih. Da bi znatno zmanjšali 
stroške prehoda, je za izvajanje te 
direktive potrebno razumno pripravljalno 
obdobje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

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 

(7) Za skupno in harmonizirano 
usklajevanje običajnega časa v skladu s 
ciljem te direktive je treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 
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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.

290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi z odlogom datuma 
začetka uporabe te direktive, če bi 
dogovori od ureditvi časa resno ogrozili 
pravilno delovanje notranjega trga. Zlasti 
je pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice bi morale med 
seboj uskladiti standardne čase, za katere 
se odločijo, ki bi morali biti usklajeni, 
kolikor se da, da se v EU preprečijo zelo 
različni časovni pasovi in da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga, ki naj 
bo predvidljiv za državljane, potrošnike in 
zadevne sektorje.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te direktive bi bilo treba (8) Izvajanje te direktive bi bilo treba 
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spremljati. Rezultate tega spremljanja bi 
Komisija morala predstaviti Evropskemu 
parlamentu in Svetu v obliki poročila. 
Navedeno poročilo bi moralo temeljiti na 
informacijah, ki jih države članice 
pravočasno dajo na razpolago Komisiji, 
tako da ta lahko poročilo predloži do 
določenega roka.

spremljati. Rezultate tega spremljanja bi 
Komisija morala predstaviti Evropskemu 
parlamentu in Svetu v obliki ustrezno 
obrazloženega poročila. Navedeno 
poročilo bi moralo temeljiti na 
informacijah, ki jih države članice 
pravočasno dajo na razpolago Komisiji, 
tako da ta lahko poročilo predloži do 
določenega roka.

Predlog spremembe 12

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 čas na 
poletni oz. zimski čas. Države članice o tej 
odločitvi obvestijo Komisijo v skladu s 
členom 2.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2

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. Komisija vzpostavi usklajevalni 
mehanizem, da se zagotovi harmoniziran 
in usklajen pristop k ureditvi časa po vsej 
Uniji. Usklajevalni mehanizem sestavljajo 
po en predstavnik vsake države članice in 
predstavnik Komisije.

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

2. Države članice do 1. aprila 2020 
uradno obvestijo Komisijo o svoji nameri. 
Usklajevalni mehanizem takoj obravnava 
in oceni morebitni učinek načrtovane 



PE632.863v02-00 10/15 AD\1177567SL.docx

SL

Evropske unije. spremembe na delovanje notranjega trga, 
da bi se preprečile znatne motnje.
3. Kadar Komisija na podlagi ocene 
iz odstavka 2 meni, da bo načrtovana 
sprememba znatno motila pravilno 
delovanje notranjega trga, o tem obvesti 
zadevno državo članico.
4. Država članica najpozneje do 31. 
oktobra 2020 odloči, ali bo vztrajala pri 
svoji nameri. Predloži podrobno pojasnilo, 
kako bo odpravila negativni učinek 
spremembe na delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
1. Komisija v tesnem sodelovanju z 
usklajevalnim mehanizmom iz člena 2 
natančno spremlja predvideni časovni 
razpored po vsej Uniji.
2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 2b za preložitev datuma začetka 
uporabe te direktive za največ 12 mesecev, 
če ugotovi, da bi predvideni časovni 
razpored, ki so ga sporočile države 
članice, lahko resno ogrozil delovanje 
notranjega trga.
3. Kadar je to nujno, postopek iz 
člena  2c velja za delegirane akte, sprejete 
v skladu s tem členom.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Člen 2b
1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 2a se prenese 
na Komisijo za obdobje [še ni določeno] 
let od [datum začetka veljavnosti te 
direktive].
3. Prenos pooblastila iz člena 2a 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 2a, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku [še ni določeno] od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za [še ni določeno] meseca.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2c

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi 
tega člena, začnejo veljati nemudoma in 
se uporabljajo, dokler se jim ne 
nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 
uradnem obvestilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 
se navedejo razlogi za uporabo postopka v 
nujnih primerih. 
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
delegiranemu aktu nasprotujeta v skladu s 
postopkom iz člena 2b. V tem primeru 
Komisija nemudoma po tem, ko jo 
Evropski parlament ali Svet uradno 
obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta 
akt razveljavi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
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 do 
31. decembra 2025. V tem poročilu o 
izvajanju je poseben poudarek namenjen 
učinkom na zdravje ljudi. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija izvede celovito oceno 
učinka ter analizo stroškov in koristi 
odprave spreminjanja časa v EU.
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Predlog spremembe 19

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 do 
30. aprila pet let po sprejetju te direktive.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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

Predlog spremembe 21

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 leta  2020.
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