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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
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 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.

Or. en

Изменение 2

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 

(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 избегнат, наред с другото, нарушения 
при изготвянето на графиците на 
транспортните операции и 
функционирането на информационните 
и комуникационните системи, по-
високите разходи за трансгранична 
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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.

търговия или по-ниската 
производителност при стоките и 
услугите. Липсват убедителни 
доказателства за това до каква степен 
предимствата от въвеждането на 
лятното часово време надделяват над
неудобствата, свързани със 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, показаха наличието на 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве.

Or. en

Изменение 3

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 

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага от 1 април 2021 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 2021 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 2021 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време, така 
че сходните и трайни промени в 
различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Желателно е 
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държавите членки да вземат 
съгласувано решенията за стандартното 
часово време, което всяка от тях ще 
прилага от 2019 г. нататък.

държавите членки да вземат 
съгласувано и координирано решенията 
за стандартното часово време, което 
всяка от тях ще прилага от 2021 г. 
нататък.

(Изменението на датата 2019 на 2021 
се прилага в целия текст).

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 2021 г., при условие че я извършат 
на 27 октомври 2021 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време. 
Държавите членки нотифицират 
посоченото решение съгласно 
предвиденото в член 2.

Or. en

Изменение 5

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 

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 1 април 
2021 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
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разпоредби. разпоредби.

Or. en

Изменение 6

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 1 април 
2021 г.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

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 1 април 2021 г.

Or. en
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