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Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на 
Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0639),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0408/2018),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Кралство 
Дания, Камарата на общините на Обединеното кралство и Камарата на лордовете 
на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че 
проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 17 октомври 2018 г.1,

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

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и 
становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията 

1 ОВ C  62, 15.2.2019 г., стр. 305.



по вътрешния пазар и защита на потребителите, на комисията по земеделие и 
развитие на селските райони, на комисията по правни въпроси и на комисията по 
петиции (A8-0169/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P8_TC1-COD(2018)0332

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на 
Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна 
на Директива 2000/84/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура3,

2 OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 305.
3 Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г.



като имат предвид, че:

(1) В миналото решенията на държавите членки за въвеждане на лятно часово 

време се вземат на национално равнище. Ето защо за функционирането на 

вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и 

края на лятното часово време, които да бъдат валидни в целия Съюз, така че 

смяната на часовото време да бъде координирана в държавите членки. В 

съответствие с Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета4 

понастоящем всички държави членки преминават прилагат два пъти 

годишно сезонни промени на времето. Стандартното часово време се 

превключва към лятно часово време от в последната неделя на март и то 

продължава до последната неделя на октомври същата година.  [Изм. 1]

(2) Въз основа на изложеното в редица петиции, граждански инициативи и 

парламентарни въпроси Европейският парламент, в своята резолюция от 8 

февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши 

задълбочена 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 беше подчертано, че е важно да 

се запази хармонизиран и координиран подход по отношение на часовото 

време в рамките на Съюза, както и единен за ЕС режим на часовото време.  

[Изм. 2]

4 Директива 2000/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 
2001 г. относно разпоредби за лятното часово време (ОВ L 31, 2.2.2001 г., 
стр. 21).



(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, да се създаде 

предвидимост и дългосрочна сигурност  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.  

[Изм. 3]

(3a) Обществените дискусии относно лятното часово време не са нищо ново и 

след неговото въвеждане е имало няколко инициативи, целящи 

преустановяването на тази практика. Някои държави членки проведоха 

национални консултации и по-голямата част от предприятията и 

заинтересованите лица подкрепиха преустановяването на тази практика. 

Консултацията по инициатива на Европейската комисия стигна до 

същото заключение. [Изм. 4]



(3б) В този контекст положението на животновъдите може да послужи за 

пример за това как първоначално разпоредбите за лятното часово време се 

считаха за несъвместими със селскостопанските трудови практики, и по-

специално във връзка с факта, че дори при стандартното време 

работният ден започва много рано. Също така се считаше, че смяната на 

часовото време два пъти годишно затруднява пускането на продукцията 

или на животните на пазара. И накрая, предполагаше се, че добивът на 

мляко ще намалее, тъй като по отношение на доенето кравите следват 

своя естествен ритъм. Съвременното селскостопанско оборудване и 

съвременните селскостопански практики обаче революционизираха 

селското стопанство, така че повечето от тези опасения вече не са 

актуални, но все още са налице опасения, свързани с естествения ритъм на 

животните, както и с условията на труд на земеделските стопани. 

[Изм. 5]



(4) По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат. 

Около 4,6 милиона граждани участваха в обществената консултация, 

проведена от Комисията, в рамките на която беше регистриран най-

големият брой отговори, получавани някога в консултация на Комисията. 

Също така редица граждански инициативи изтъкнаха обществената 

загриженост във връзка със смяната на часовото време два пъти годишно, 

като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим 

режимът на лятно часово 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 и хармонизирано прекратяване на използването 

на лятно часово време. [Изм. 6]

(4a) Хронобиологията показва, че биоритъмът на човешкото тяло се повлиява 

от всяка промяна в часовото време, което може да има отрицателно 

отражение върху здравето на хората. Данните от научни изследвания, 

проведени в последно време, безспорно позволяват да се предположи 

наличието на връзка между промените на часовото време и 

сърдечносъдовите заболявания, инфекциозните имунни заболявания и 

повишеното кръвно налягане (хипертония), свързани с нарушаването на 

цикъла на смяна на деня и нощта. Особено уязвими са определени групи, 

например децата и възрастните хора. Поради това е целесъобразно да се 

сложи край на сезонната смяна на часовото време с цел да се защити 

общественото здраве. [Изм. 7]



(4б) Териториите, различни от отвъдморските територии на държавите 

членки, са групирани в три различни времеви зони или в стандартни часови 

зони, т.е. GMT, GMT +1 и GMT +2. Голямото разширяване на Европейския 

съюз на север и на юг означава, че въздействието на дневната светлина в 

зависимост от часовото време е различно в целия Съюз. Поради това е 

важно държавите членки да вземат предвид географските аспекти на 

времето, т.е. естествените часови зони и географското положение, преди 

да променят часовите си зони. Държавите членки следва да се 

консултират с гражданите и със съответните заинтересовани лица, 

преди да решат да променят часовите си зони. [Изм. 8]

(4в) В редица граждански инициативи бяха подчертани опасенията на 

гражданите във връзка с промяната на часовото време два пъти годишно и 

на държавите членки следва да се предостави необходимото време и 

възможността да проведат свои собствени обществени консултации и 

оценки на въздействието, за да се разберат по-добре последиците от 

прекратяването на сезонните промени на часовото време във всички 

региони. [Изм. 9]

(4г) Вследствие на лятното часово време, или използването на дневната 

светлина, се създава впечатлението, че през лятото залезът настъпва по-

късно. За много граждани на Съюза лятото е синоним на слънчева 

светлина, която е налична до късно вечер. Връщането към 

„стандартното“ часово време би довело до това залезът да настъпва един 

час по-рано през лятото, което много ще намали периода през годината, в 

който е налице дневна светлина до късно вечер. [Изм. 10]



(4д) Редица проучвания изследват връзката между преминаването към 

лятното часово време, от една страна, и риска от инфаркти, 

нарушаването на биологичния ритъм, лишаването от сън, нарушаването 

на способността за концентрация и внимание, повишения риск от 

злополуки, ниската степен на удовлетвореност от живота и дори 

процента на самоубийства, от друга страна. По-продължителното 

наличие на дневна светлина, възможностите за предприемане на 

дейности на открито след работа или училище и излагането на слънчева 

светлина, обаче, имат някои положителни дългосрочни последици за 

общото благосъстояние. [Изм. 11]

(4e) Сезонната смяна на часовото време има отрицателно отражение и върху 

доброто състояние на животните – това е очевидно например в селското 

стопанство, където се наблюдава неблагоприятно въздействие върху 

производството на краве мляко. [Изм. 12]

(4ж) Широко разпространено е схващането, че сезонните промени на часовото 

време водят до икономии на енергия. Всъщност това беше основната 

причина за първоначалното им въвеждане през миналия век. Научните 

изследвания обаче показват, че сезонните промени на часовото време 

може да са от известна (макар и незначителна) полза за намаляване на 

потреблението на енергия в Съюза като цяло, но това не важи за всяка 

държава членка. Икономиите на енергията за осветление при 

преминаването към лятно часово време може също така да се окажат по-

малки от увеличаването на потреблението на енергия за отопление. Освен 

това е трудно да се тълкуват резултатите, тъй като те са силно 

повлияни от външни фактори като метеорологични условия, поведение на 

потребителите на енергия или текущ процес на енергиен преход. [Изм. 13]



(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, 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 уведомят Комисията планираната 

промяна на най-късно до 1 април 2020 г., в случай че възнамеряват да 

променят стандартното им си 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 в последната 

неделя на октомври 2021 г.  [Изм. 14]



(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 

(ДФЕС) съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на 

Съда на Европейския съюз. [Изм. 15]

(6a) Решението по въпроса кое стандартно часово време да бъде приложено във 

всяка една държава членка трябва да бъде предхождано от консултации и 

изследвания, които да вземат предвид предпочитанията на гражданите, 

географското разнообразие, регионалните различия, стандартните 

режими на работа и други фактори, които са от значение за конкретната 

държава членка. Поради това държавите членки следва да разполагат с 

достатъчно време, за да анализират въздействието на предложението и 

да изберат най-подходящото решение за своето население, като 

същевременно вземат предвид доброто функциониране на вътрешния 

пазар. [Изм. 16]



(6б) Несвързана със смяната на сезоните промяна на часовото време ще доведе 

до свързани с прехода разходи, особено по отношение на ИТ системите в 

транспорта и в други сектори. Необходим е разумен период на подготовка 

за прилагането на настоящата директива, за да се намалят значително 

свързаните с прехода разходи. [Изм. 17]

(7) Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 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 2019 през 

последната неделя през 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 през последната неделя през октомври 2019 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 държавите членки да 

вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от 

тях ще прилага от 2019 2021 г. нататък. [Изм. 18]



(7a) За да бъде осигурено хармонизирано прилагане на настоящата директива, 

държавите членки следва да си сътрудничат и да вземат решения относно 

планираните от тях договорености за стандартното часово време по 

съгласуван и координиран начин. Ето защо следва да бъде създаден 

механизъм за координация, съставен от включва по един представител от 

всяка държава членка и от един представител на Комисията. В рамките 

на механизма за координация следва да бъдат обсъждани и оценявани 

потенциалните въздействия от всяко планирано решение на дадена 

държава членка, свързано с часовото време, върху функционирането на 

вътрешния пазар, за да бъдат избягвани значителни смущения. [Изм. 19]

(7б) Комисията следва да оцени дали предвидените договорености за часовото 

време в различните държави членки имат потенциала да възпрепятстват 

значително и трайно правилното функциониране на вътрешния пазар. 

Когато тази оценка не води до преразглеждане от страна на държавите 

членки на предвидените от тях договорености за часовото време, 

Комисията следва да може да отложи прилагането на настоящата 

директива с не повече от 12 месеца и ако е целесъобразно, да представи 

законодателно предложение. Поради тази причина и с цел гарантиране на 

правилното прилагане на настоящата директива, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 

290 от ДФЕС във връзка с отлагане на датата на прилагане на 

настоящата директива с не повече от 12 месеца. [Изм. 20]



(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.

(9) Доколкото целите на настоящата директива по отношение на хармонизираното 

часово време не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите 

членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът 

може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля 

необходимото за постигане на тези цели. 

(10) Хармонизираните разпоредби относно часовото време следва да се прилагат в 

съответствие с разпоредбите относно териториалния обхват на Договорите, 

установени в член 355 от ДФЕС. 

(11) Поради това Директива 2000/84/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:



Член 1

1. Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно 

часово време или времена.

2. Без да се засягат разпоредбите на Чрез дерогация от параграф 1, държавите 

членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време 

или времена през 2019 2021 г., при условие че я извършат през последната 

неделя през на 27 октомври 2019 2021 г. в 1.00 ч. координирано универсално 

време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно 

предвиденото в член 2 на Комисията най-късно до 1 април 2020 г. [Изм. 21]

Член 2

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. 

Създава се механизъм за координация, за да се гарантира хармонизиран и 

координиран подход по отношение на разпоредбите относно часовото 

време в целия Съюз. [Изм. 22]



2. В едномесечен срок от нотификацията Механизмът за координация включва 

по един представител от всяка държава членка и един представител на 

Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази 

информация в Официален вестник на Европейския съюз. [Изм. 23]

2a. Когато държава членка уведоми Комисията за своето решение съгласно 

член 1, параграф 2, механизмът за координация свиква държавите членки, 

за да обсъждат и оценяват потенциалното въздействие на предвидената 

промяна върху функционирането на вътрешния пазар, за да бъдат 

избягвани значителни смущения. [Изм. 24]

2б. Когато Комисията прецени въз основа на оценката, посочена в параграф 

2а, че планираната смяна ще се отрази значително на правилното 

функциониране на вътрешния пазар, тя информира за това 

нотифициращата държава членка. [Изм. 25]

2в. Най-късно до 31 октомври 2020 г. нотифициращата държава членка 

решава дали да потвърди или не своето намерение. Когато 

нотифициращата държава членка реши да потвърди своето намерение, 

тя представя подробно обяснение как ще противодейства на 

отрицателното въздействие на промяната върху функционирането на 

вътрешния пазар. [Изм. 26]



Член 3

1. Най-късно до 31 декември 2025 г. Комисията докладва пред представя на 

Европейския парламент и Съвета доклад за оценка относно прилагането и 

изпълнението на настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от 

законодателно предложение за преразглеждане на директивата въз основа 

на задълбочена оценка на въздействието с участието на всички съответни 

заинтересовани страни най-късно до 31 декември 2024 г.  [Изм. 27]

2. Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-

късно до 30 април 2024 2025 г.  [Изм. 28]



Член 4

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 2021 г. 

законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за 

да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 2021 г. 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа 

позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им 

публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите 

членки.  [Изм. 29]

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 

настоящата директива.



Член 4а

1. Комисията, в тясно сътрудничество с механизма за координация, посочен 

в член 2, следи отблизо предвидените договорености за часовото време в 

целия Съюз .

2. Когато Комисията прецени, че предвидените договорености за часовото 

време, нотифицирани от държавите членки съгласно член 1, параграф 2, 

имат потенциала да възпрепятстват значително и трайно правилното 

функциониране на вътрешния пазар, тя е оправомощен да приема 

делегирани актове за отлагане на датата на прилагане на настоящата 

директива с не повече от 12 месеца и представя законодателно 

предложение, ако е целесъобразно. [Изм. 30]



Член 4б

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 4а, се 

предоставя на Комисията, считано от [датата на влизане в сила на 

настоящата директива] до [датата на прилагане на настоящата 

директива].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, 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 на Съвета.

6. Делегиран акт, приет в съответствие с член 4а, влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили 

възражения в срок от два 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 два 

месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 31]



Член 5

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 2021 г. [Изм. 32]

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


