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КРАТКА ОБОСНОВКА
В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията
да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време и ако е необходимо,
да изготви предложение за тяхното преразглеждане.
Впоследствие през лятото на 2018 г. Европейската комисия проведе обществена
консултация. Тази консултация показа, че гражданите подкрепят силно идеята за
преустановяване на извършваните два пъти през годината промени на часовото време.
Докладчикът подчертава желанието на Парламента да се вслуша в това ясно искане от
страна на европейските граждани. Ето защо докладчикът подкрепя представеното на 12
септември 2018 г. предложение на Комисията за преустановяване на сезонните
промени на часовото време.
Преустановяването на сезонните промени на часовото време има някои важни
последици. Тези последици засягат здравето на гражданите вследствие на
въздействието върху биоритъма, но и здравето на животните. Последиците също така
са от голямо значение за хармонизацията в ЕС. Териториите на държавите членки се
простират в три различни часови зони (GMT + 1, + 2 и + 3) и всеки неподготвен
предварително или некоординиран подход би могъл да наруши функционирането на
единния пазар. Държавите членки продължават да бъдат компетентни по отношение на
избора на стандартно време за своята територия. Следователно съществува висок риск
от фрагментиране на различните часови зони, тъй като съседни държави биха могли да
изберат да преминат към различни времеви зони.
Докладчикът взе под внимание и факта, че австрийското председателство не превърна
този въпрос в приоритет и че при обсъждането му по време на заседанията си през
октомври и юни 2018 г. и декември 2017 г. министрите на транспорта не успяха да
постигнат единодушие.
Като се имат предвид тези ограничения по отношение на преустановяването на
действието на директивата за лятното часово време, докладчикът предлага следния
подход:
координацията е от решаващо значение за гарантирането на функционирането на
единния пазар, тъй като съществуването на различно часово време има последици за
множество икономически сектори и за движението на гражданите. Това е особено
вярно, тъй като предишната директива относно промяната на времето беше приета,
когато ЕС се състоеше все още само 15 държави членки. Поради тези причини
докладчикът счита, че влизането в сила на 1 април 2019 г. е твърде рано и трябва да
бъде отложено за 2020 г., за да се даде възможност на държавите членки да се
подготвят за промяната, но също така и да се координират.
Без да нарушава компетентността на държавите членки за определяне на стандартно
време, докладчикът предлага връщането към зимното часово време като стандартно
време. Тъй като въвеждането на лятното часово време за цялата година ще
представлява промяна на часовата зона, всички държави, които биха избрали да
въведат зимното време, ще спомогнат за улесняване на процеса на
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преустановяване на промяната на времето и ще предотвратят възникването на
разпокъсаност сред държавите членки.
Друга възможност за улесняване на процеса е координацията на държавите членки по
групи от съседни държави, а именно в съответствие с времевите зони (GMT + 1, + 2 и
+ 3), за да се запази актуалното състояние на нещата.
ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по
транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(3а) В този контекст положението
на животновъдите може да послужи
за пример, тъй като първоначално
разпоредбите за лятното часово
време се считаха за несъвместими със
селскостопанските трудови
практики, по-специално във връзка с
факта, че и при стандартното време
работният ден започва много рано.
Също така ежегодната смяна към
лятното часово време затрудняваше
пускането на пазара на продукцията
или на животните. И накрая,
предполагаше се, че добивът на мляко
ще намалее, тъй като кравите имат
естествен ритъм на доене.
Съвременното селско стопанство и
селскостопанските практики обаче
революционизираха селското
стопанство, така че повечето от
тези опасения вече не са актуални,
докато все още преобладават
опасенията, свързани с естествения
ритъм на животните, както и с
условията на труд на земеделските
стопани.
Or. en
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Изменение 2
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
държавите членки да вземат
съгласувано решенията за стандартното
часово време, което всяка от тях ще
прилага от 2019 г. нататък.

(7)
Настоящата директива следва да
се прилага от 1 април 2020 г., така че
във всяка държава членка последният
период на лятно часово време съгласно
правилата от Директива 2000/84/ЕО
следва да започне на 29 март 2020 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 31 октомври 2020 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 2020 г. нататък.
Or. en

Изменение 3
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.

2.
Без да се засягат разпоредбите на
параграф 1, държавите членки могат да
направят сезонна промяна на своето
стандартно часово време или времена
през 2020 г., при условие че я извършат
на 31 октомври 2020 г. в 1.00 ч.
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координирано универсално време.
Държавите членки нотифицират
посоченото решение съгласно
предвиденото в член 2.

координирано универсално време.
Държавите членки нотифицират
посоченото решение съгласно
предвиденото в член 2.
Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а.
По принцип при
преустановяването на промяната на
часовото време два пъти годишно
държавите членки въвеждат отново
стандартното (зимно) време.
Or. en

Изменение 5
Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 2а
С цел да се осигури хармонизирано
изпълнение на настоящата
директива, координирането на
новите разпоредби за часовото време
се извършва посредством групиране на
държавите членки в съответствие с
трите часови зони: GMT+1, GMT +2,
GMT +3.
Or. en
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Изменение 6
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
разпоредби.

Държавите членки приемат и
публикуват не по-късно от 1 април
2020 г. законовите, подзаконовите и
административните разпоредби,
необходими за спазването на
настоящата директива. Те незабавно
съобщават на Комисията текста на тези
разпоредби.
Or. en
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