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Oznake postupaka

* Postupak savjetovanja
*** Postupak suglasnosti

***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)

***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 
označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 
podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 
odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 
postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 
u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 
akta na koju se izmjena odnosi. 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 
teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 
se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 
ili precrta. 
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 
prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 
2000/84/EZ
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0639),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu
(C8-0408/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... 1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... 2,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenja Odbora za okoliš, 
javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora 
za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora 
za pravna pitanja, te Odbora za predstavke (A8-0000/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

                                               
1 SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.
2 SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.
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Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog 
Direktivom 2000/84/EZ te da, prema 
potrebi, pripremi prijedlog njezine revizije. 
U rezoluciji je potvrđeno da je ključno da 
računanje vremena u EU-u bude i dalje 
usklađeno.

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede temeljitu procjenu ljetnog 
računanja vremena predviđenog 
Direktivom 2000/84/EZ te da, prema 
potrebi, pripremi prijedlog njezine revizije. 
U rezoluciji je naglašeno da je važno 
zadržati usklađeni pristup računanju
vremena u cijeloj Uniji i jedinstveno 
računanje vremena u EU-u.

Or. en

Obrazloženje

Važno je vrlo točno navesti što se traži u Rezoluciji EP-a iz veljače 2018.

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li 
koristi ljetnog računanja vremena 
nedostatke povezane s tim što se sat 

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta, omogućila 
predvidljivost i dugoročna sigurnost te
izbjeglo, među ostalim, probleme s 
utvrđivanjem voznih redova usluga 
prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Nadalje, iako se iz 
znanstvenih dokaza još ne mogu u 
potpunosti izvesti jednoznačni zaključci, u 
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pomiče dvaput godišnje. nedavnim znanstvenim istraživanjima 
istaknuti su mogući negativni učinci na 
zdravlje ljudi povezani s tim što se sat 
pomiče dvaput godišnje.

Or. en

Obrazloženje

Predvidljivost i dugoročna sigurnost u pogledu računanja vremena u državama članicama od 
iznimne su važnosti za gospodarske subjekte radi planiranja gospodarskih aktivnosti, 
uključujući rasporede prijevoza.

Amandman 3

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. Oko 4,6 
milijuna građana sudjelovalo je u javnom 
savjetovanju koje je organizirala 
Komisija, što je dosad najveći broj 
odgovora zaprimljenih u nekom 
savjetovanju Komisije. U brojnim 
građanskim inicijativama naglašava se 
zabrinutost građana zbog pomicanja sata 
dvaput godišnje, a neke su države članice 
već izrazile želju za ukidanjem ljetnog 
računanja vremena. 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.

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 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 i sve ostale države članice o 
tome da namjeravaju promijeniti svoje 
standardno vrijeme i potom provesti 
promjene o kojima su obavijestile kako bi 
mogle poduzeti sve potrebne mjere. 
Komisija bi trebala radi obavještavanja 
javnosti i dionika tu informaciju objaviti.

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u EU-u, od 
iznimne je važnosti da (susjedne) države članice međusobno usklade svoja standardna 
vremena. Ako jedna država članica odluči promijeniti standardno vrijeme, trebala bi dosta 
unaprijed obavijestiti sve ostale države članice kako bi one mogle poduzeti sve potrebne 
mjere.
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Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju više od jednom godišnje i da, 
posljedično, drukčije slijedom izmjene 
godišnjih razdoblja računaju vrijeme, te 
kako bi se uvela obveza obavješćivanja o 
planiranim promjenama standardnog 
vremena. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju i da, posljedično, drukčije 
slijedom izmjene godišnjih razdoblja 
računaju vrijeme, te kako bi se uvela 
obveza obavješćivanja o planiranim 
promjenama standardnog vremena. Cilj je 
ove Direktive jasno pridonijeti 
neometanom funkcioniranju unutarnjeg 
tržišta te bi se ona stoga trebala temeljiti na 
članku 114. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, kako je dosljedno tumačen 
sudskom praksom Suda Europske unije.

Or. en

Obrazloženje

Promjena standardnog vremena države članice trebala bi očito biti iznimka, a ne pravilo, 
kako bi se gospodarskim subjektima omogućila dugoročna predvidljivost i sigurnost te 
izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u Uniji.

Amandman 6

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 

(7) Ova Direktiva trebala bi se 
primjenjivati od … [SL: molimo umetnuti 
datum dvije godine od dana stupanja na 
snagu ove Direktive]. Države članice koje 
namjeravaju primjenjivati standardno 
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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.

vrijeme koje odgovara ljetnom računanju 
vremena u skladu s Direktivom 
2000/84/EZ trebale bi svoje standardno 
vrijeme promijeniti zadnju nedjelju u 
ožujku te godine u 1.00 sat 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.

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u Uniji te 
gospodarskim subjektima zajamčila predvidljivost i sigurnost, potrebno je osigurati 
dvogodišnje prijelazno razdoblje između stupanja na snagu ove Direktive i datuma njezine 
primjene. Nakon tog dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja, u ožujku, države članice koje žele 
trajno uvesti ljetno računanje vremena na svojem teritoriju, mogu to učiniti, dok će ostale 
države članice nastaviti primjenjivati standardno vrijeme.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7 a) Kako bi se ojačala suradnja i 
koordinacija među državama članicama 
te državama članicama olakšalo 
donošenje odluke o standardnom 
vremenu na usklađen i koordiniran način, 
trebalo bi uspostaviti mrežu nacionalnih 
kontaktnih točaka za računanje vremena.

Or. en
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Obrazloženje

Kako bi se izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u EU-u, od 
presudne je važnosti da (susjedne) države članice međusobno usklade svoja standardna 
vremena te da jedna drugoj dostave obavijesti o svakoj promjeni standardnog vremena u 
budućnosti. Da bi se ta koordinacija olakšala, trebalo bi uspostaviti mrežu nacionalnih 
kontaktnih točaka.

Amandman 8

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 ... 
[SL: molimo umetnuti datum dvije godine 
od dana stupanja na snagu ove Direktive], 
pod uvjetom da to učine u 1.00 sat prema 
koordiniranom svjetskom vremenu zadnju 
nedjelju u ožujku te godine. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u Uniji te 
gospodarskim subjektima zajamčila predvidljivost i sigurnost, potrebno je osigurati 
dvogodišnje prijelazno razdoblje između stupanja na snagu ove Direktive i datuma njezine 
primjene. Nakon tog dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja, u ožujku, države članice koje žele 
trajno uvesti ljetno računanje vremena na svojem teritoriju, mogu to učiniti, dok će ostale 
države članice nastaviti primjenjivati standardno vrijeme.

Amandman 9

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 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
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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.

standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, o tome obavješćuje 
Komisiju i sve druge države članice 
najmanje 18 mjeseci prije nego što se 
promjena počne primjenjivati. Ako država 
članica dostavi takvu obavijest, a ne 
povuče je najmanje 18 mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Obrazloženje

Gospodarskim subjektima potrebna je dugoročna sigurnost i predvidljivost u pogledu točnog 
vremena koje se primjenjuje u svakoj državi članici, na primjer radi utvrđivanja 
prekograničnih rasporeda. Nadalje, važno je o svakoj budućoj promjeni vremena obavijestiti 
ne samo Komisiju već i ostale države članice.

Amandman 10

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 tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije i informira javnost.

Or. en

Obrazloženje

Amandman je povezan s izmjenom članka 2. stavka 1. Predmetna država članica obavijestit 
će izravno sve države članice. Nadalje, potrebno je informirati javnost o predstojećim 
promjenama vremena koje će primjenjivati u nekoj državi članici.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Članak 2.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.a

1. Svaka država članica uspostavlja ili 
određuje kontaktnu točku za zadaće iz ove 
Direktive i o tome obavještava Komisiju.

2. Komisija sastavlja popis svih 
nacionalnih kontaktnih točaka i dostavlja 
ga svim državama članicama.

3. Nacionalne kontaktne točke i 
predstavnik Komisije uspostavljaju mrežu, 
koja se osniva u skladu s ovom 
Direktivom, radi razmjene relevantnih 
informacija te olakšavanja suradnje i 
koordinacije među državama članicama.

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se izbjegla neujednačenost i šarolikost u vezi s važećim vremenima u EU-u, od 
presudne je važnosti da (susjedne) države članice međusobno usklade svoja standardna 
vremena te da jedna drugoj dostave obavijesti o svakoj promjeni standardnog vremena u 
budućnosti. Da bi se ta koordinacija olakšala, trebalo bi uspostaviti mrežu nacionalnih 
kontaktnih točaka.

Amandman 12

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 31. prosinca ... 
[SL: molimo umetnuti datum dvije godine 
od dana stupanja na snagu ove Direktive].

Or. en
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Amandman 13

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. travnja ... [SL: molimo umetnuti 
datum dvije godine od dana stupanja na 
snagu ove Direktive].

Or. en

Amandman 14

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 1. siječnja ... 
[SL: molimo umetnuti datum dvije godine 
od dana stupanja na snagu ove Direktive] 
donose i objavljuju zakone i druge propise 
koji su potrebni radi usklađivanja s ovom 
Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. en

Amandman 15

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 
1. siječnja … [SL: molimo umetnuti 
datum dvije godine od dana stupanja na 
snagu ove Direktive].

Or. en
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Amandman 16

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 1. siječnja … [SL: 
molimo umetnuti datum dvije godine od 
dana stupanja na snagu ove Direktive].

Or. en
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OBRAZLOŽENJE

KONTEKST

U prošlom se stoljeću s vremena na vrijeme prakticiralo pomicanje kazaljki na satu 
uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja. Razlozi su bili različiti, a najčešće se spominjala 
ušteda energije. To je jedan od razloga zbog kojeg su države članice dosta dugo primjenjivale 
pomicanje sata uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja. Aktualno zakonodavstvo EU-a 
provedeno je 2001. godine.

Studije pokazuju da pomicanje sata uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja utječe među 
ostalim na promet, unutarnje tržište, poljoprivredu, energetski sektor i javno zdravlje. Jasno je 
da je za funkcioniranje prometa i unutarnjeg tržišta unutar EU-a potreban usklađen sustav. 

No u nekim područjima promjene sata imaju negativan učinak. U poljoprivredi, pomicanja 
sata negativno utječu na prinose usjeva i dobrobit životinja te remete bioritam stoke, što 
primjerice utječe na mužnju krava. Promjene sata negativno utječu i na javno zdravlje, pri 
čemu su najviše pogođena djeca i starije osobe. Studije pokazuju i da se ljudi zbog pomicanja 
sata općenito osjećaju lošije te pate od poremećaja cirkadijalnog ritma, imaju veće probleme 
sa spavanjem i osjećaju umor. U energetskom sektoru više nije moguće primijetiti nijednu 
očitu prednost od pomicanja sata. 

O pomicanju sata uvjetovanom izmjenom godišnjih razdoblja sve se više raspravlja 
posljednjih godina, što se odražava u građanskim inicijativama koje su dostavljene 
nacionalnim parlamentima i Europskom parlamentu. 

U veljači 2018. Europski parlament donio je Rezoluciju u kojoj poziva Komisiju da po 
potrebi revidira Direktivu o pomicanju sata uvjetovanom izmjenom godišnjih razdoblja. 

Komisija je u ljeto 2018. provela otvoreno savjetovanje tijekom kojeg je zaprimila oko 4,6 
milijuna odgovora, od kojih je 84 % bilo za ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
godišnjih razdoblja.

Komisija je u rujnu 2018. podnijela Prijedlog revizije Direktive o pomicanju sata 
uvjetovanom izmjenom godišnjih razdoblja. U tom Prijedlogu Komisija predlaže ukidanje 
pomicanja sata od 1. travnja 2019. te državama članicama omogućuje da same odaberu 
standardno vrijeme.

STAJALIŠITE IZVJESTITELJICE

Izvjestiteljica pozdravlja raspravu o pomicanju sata uvjetovanom izmjenom godišnjih 
razdoblja. Izvjestiteljica je zadovoljna zbog toga što je za postupak otvorenog savjetovanja 
koje je provela Komisija o pomicanju sata javnost bila toliko zainteresirana da je zaprimljeno 
oko 4,6 milijuna odgovora. S obzirom na to da pomicanje sata uvjetovano izmjenom 
godišnjih razdoblja utječe na mnoge građane, izvjestiteljica smatra pozitivnim da je zbog 
rasprave došlo do revizije Direktive.
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Izvjestiteljica podržava Prijedlog Komisije o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
godišnjih razdoblja. Međutim, smatra da je Prijedlog Komisije donekle preuranjen jer prije 
sastavljanja Prijedloga o reviziji Direktive nije provedena odgovarajuća procjena učinka. 
Otvoreno savjetovanje Komisije isto je provedeno u relativno kratkom roku (osam tjedana) 
umjesto u uobičajenom razdoblju od 12 tjedana. To je vrijedno žaljenja jer su procjene učinka 
zakonodavnih prijedloga važan način da se tvorcima politika pruži dovoljno informacija na 
kojima će temeljiti svoju konačnu odluku. 

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje prometa i unutarnjeg tržišta, izvjestiteljica 
smatra da je unutar EU-a od ključne važnosti usklađen sustav računanja vremena. Međutim, 
izvjestiteljica smatra važnim da države članice zadrže ovlast za donošenje odluke o 
standardnom vremenu na nacionalnoj razini. Stoga izvjestiteljica potiče države članice da 
međusobno koordiniraju rad na odabiru vremenske zone i standardnog vremena kako bi se 
osiguralo pravilno funkcioniranje prometa i unutarnjeg tržišta. Odluke o tome mogle bi se 
koordinirati razmjenom informacija među nadležnim kontaktnim točkama u državama 
članicama u obliku mreže.

Izvjestiteljica podržava Prijedlog Komisije da bi države članice prije bilo kakvih promjena 
standardnog vremena o tome trebale obavijestiti Komisiju. Međutim, te bi se informacije 
trebale dostaviti državama članicama istodobno kad i Komisiji. Koordinirana razmjena 
informacija može se olakšati u sklopu mreže između nadležnih kontaktnih točaka u državama 
članicama koje predlaže izvjestiteljica. 

Budući da su predvidljivost i dugoročna vizija potrebne za pravilno funkcioniranje prometa i 
unutarnjeg tržišta, izvjestiteljica predlaže da se prije promjene standardnog vremena državi 
članici omogući odgovarajuće razdoblje za obavještavanje od 18 mjeseci kako bi obavijestila 
Komisiju i ostale države članice. 

Da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje prometa i unutarnjeg tržišta, izvjestiteljica smatra 
da je primjereno utvrditi prijelazno razdoblje od dvije godine od donošenja Direktive, a ne 
odrediti točan datum za njezino stupanje na snagu. Ipak, izvjestiteljica smatra da bi tu 
Direktivu trebalo čim prije donijeti. 
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