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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1477/2012, внесена от Ласе Шулд, с германско гражданство, 
подкрепена от пет подписа, относно лятно часово време през цялата година

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава разпоредбите, свързани с лятното часово време, да 
се прилагат през цялата година, като твърди, че това не само ще бъде по-икономично, 
тъй като вече няма да е необходима промяна на времето два пъти годишно, но по този 
начин ще се избегнат и нарушения в биоритмите и това ще доведе до съответни ползи 
за здравето. Той съответно призовава Европейския парламент да предприеме действия 
за промяна на настоящите разпоредби, свързани с лятното часово време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Европейското лятно часово време е договореност, с която стрелките на часовниците се 
сверяват с един час напред през пролетта и се връщат назад през есента, за да може 
пълноценно да се използва дневната светлина. Европейският законодател реши да 
хармонизира прилагането и датите на начало и на край на лятното време в ЕС в 
Директива 2000/84/ЕО от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово 
време1. Подобни споразумения в рамките на ЕС улесняват например координацията на 
влаковите разписания при международното движение. Този полезен аспект винаги е 
бил подчертаван от транспортния сектор.

                                               
1 ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.
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Прилагането на лятно часово време през цялата година наистина не би било вече 
хармонизиран режим на "лятно часово време". То би премахнало лятното часово време 
и би наложила на държавите членки да променят стандартното си време т.е. да 
придвижат стрелките на часовника с един час напред. Решението относно стандартното 
часово време обаче попада в сферата на компетентност на държавите членки, а не в тази на ЕС.

Целта на правилата на ЕС не е да хармонизира режима за часовото време в ЕИ, а да реши проблемите, 
по-специално в транспортния сектор, произтичащи от некоординираното прилагане на промяната на часа 
през годината.

През 2007 г. Комисията внесе подробен доклад относно въздействието на настоящия 
режим за лятно часово време съгласно Директива 2000/84/ЕО1. Докладът беше изготвен 
въз основа на информация, включваща проучвания, получени от държавите членки, 
както и на друга информация на лице в онзи момент. Към настоящия момент на 
Комисията не е представена допълнителна информация по случая, която би могла да я 
накара да обмисли възможността за промяна на съществуващото законодателство 
относно договореностите, свързани с лятното часово време.

Заключение

Въз основа на наличната информация Комисията не счита, че въвеждането на лятно 
часово време през цялата година е уместна мярка.

                                               
1 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален 
комитет в съответствие с член 5 от Директива (ЕО) № 84/2000 относно разпоредбите за лятното часово 
време, COM (2007) 739.


