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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je z resolucijo z dne 8. februarja 2018 pozval Evropsko komisijo, naj 
opravi oceno ureditve poletnega časa in po potrebi predlaga njeno revizijo.

Evropska komisija je nato poleti 2018 organizirala javno posvetovanje, v katerem se je 
pokazala velika podpora državljanov odpravi pomladnega in jesenskega premikanja ure. 

Pripravljavka mnenja poudarja voljo Parlamenta, da prisluhne tej jasni zahtevi evropskih 
državljanov, in zato podpira predlog Komisije za opustitev premikanja ure na poletni oz. 
zimski čas, ki je bil predstavljen 12. septembra 2018.  

Opustitev premikanja ure ima več pomembnih posledic, povezanih z zdravjem državljanov 
zaradi vpliva na bioritem, pa tudi z zdravjem živali. Ukrep bi imel velike posledice tudi za 
usklajevanje na ravni EU. Ozemlja držav članic se raztezajo čez tri različne časovne pasove 
(GMT 0, +1 in +2) in morebiten nepripravljen ali neusklajen pristop bi lahko povzročil 
motnje v delovanju enotnega trga. Ker pristojnost za izbiro standardnega časa na svojem 
ozemlju ostaja v rokah držav članic, obstaja veliko tveganje za razdrobitev časovnih pasov, 
saj bi se lahko sosednje države odločile za drugačen čas. 

Pripravljavka mnenja je tudi upoštevala, da med avstrijskim predsedovanjem premikanje ure 
ni bilo prednostna naloga ter da ministri za promet na zasedanjih oktobra in junija 2018 ter 
decembra 2017 niso poenotili svojih stališč, ko so razpravljali o tem vprašanju. 

Pripravljavka mnenja glede na te omejitve za ukinitev direktive o poletnem času predlaga 
naslednji pristop: 

usklajevanje je ključno za zagotovitev delovanja enotnega trga, saj ima drugačen čas 
posledice za številne gospodarske sektorje in za gibanje državljanov. To še zlasti velja, ker je 
bila prejšnja direktiva o premikanju ure sprejeta, ko je imela EU le 15 držav članic. Zaradi 
vsega navedenega pripravljavka mnenja meni, da je začetek veljavnosti 1. aprila 2019 
prezgoden in da ga je treba preložiti na leto 2020, da se bodo lahko države članice 
pripravile na spremembo ter uskladile. 

Ne glede na to, da je izbira časovnega pasa v pristojnosti držav članic, pripravljavka mnenja 
predlaga, naj se kot standardni čas znova uvede zimski čas. Ker bi uvedba poletnega časa 
skozi vse leto tehnično pomenila spremembo časovnega pasu, bi bil prehod veliko lažji, če 
bi se vse države odločile za zimski čas, s tem pa bi se tudi preprečila razdrobljenost med 
državami članicami. 

Drug način, kako olajšati prehod, je usklajevanje držav članic po skupinah sosednjih 
držav in zlasti v skladu s časovnimi pasovi (GMT 0, +1 in +2), da se ohrani trenutno stanje. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 Komisijo pozval, naj 
opravi oceno ureditve poletnega časa, kot 
jo določa Direktiva 2000/84/ES, in po 
potrebi predlaga revizijo navedene 
direktive. V navedeni resoluciji Parlament 
prav tako zatrjuje, da je nujno treba 
ohraniti usklajen pristop k ureditvi časa po 
vsej Uniji.

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 Komisijo pozval, naj 
skupaj z državami članicami opravi oceno 
ureditve poletnega časa, kot jo določa 
Direktiva 2000/84/ES, in po potrebi 
predlaga revizijo navedene direktive. V 
navedeni resoluciji Parlament prav tako 
meni, da je nujno treba v vsej Uniji ohraniti 
usklajen pristop k ureditvi časa.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga in se 
med drugim preprečijo motnje pri 
načrtovanju prevoznih dejavnosti ter 
delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago. Ni prepričljivih dokazov o tem, 
da koristi ureditve poletnega časa odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno.

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga, 
ustvarita pravna varnost in dolgoročna 
zanesljivost ter se med drugim preprečijo 
motnje pri načrtovanju in izvajanju 
prevoznih dejavnosti za potnike in blago 
ter delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja, nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago ter posledice za kmetijsko 
pridelavo. Iz dokazov je razvidno, da 
koristi ureditve poletnega časa ne odtehtajo 
nevšečnosti, povezane s premikanjem ure 
dvakrat letno.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V zvezi s tem se lahko položaj 
živinorejcev uporabi kot primer, kako je 
poletni čas sprva veljal kot nezdružljiv z 
delovno prakso v kmetijstvu, zlasti glede 
na zelo zgodnji začetek delovnega dne že 
po standardnem času. Poleg tega je 
obstajala domneva, da je zaradi 
premikanja ure na poletni čas otežena 
dobava pridelkov ali živali na trg. In 
nazadnje, ker imajo krave naravni ritem 
proizvajanja mleka, je bilo predvideno 
zmanjšanje mlečnosti. Vendar sta 
sodobna kmetijska oprema in praksa 
korenito spremenili kmetovanje, tako da 
je večina teh pomislekov izgubila težo, še 
vedno pa obstaja skrb glede bioritma 
živali in delovnih pogojev kmetov.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava in nekatere 
države članice so že izrazile željo po 
opustitvi te ureditve. Glede na navedeno je 
treba še naprej ščititi pravilno delovanje 
notranjega trga in preprečiti vsakršne 
znatne motnje na notranjem trgu, do 
katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 
področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.

(4) Zahvaljujoč se aktivnemu 
sodelovanju nacionalnih akcijskih skupin 
v številnih državah članicah poteka v 
zvezi z ureditvijo poletnega časa pestra 
javna razprava in nekatere države članice 
so že izrazile željo po opustitvi te ureditve. 
Med razpravo so strokovnjaki z različnih 
področij, vključno s področja medicine in 
veterine, kmetijstva, izobraževanja in 
turizma, ocenili negativne učinke letnega 
premikanja ure. Glede na navedeno je 
treba še naprej ščititi pravilno delovanje 
notranjega trga in preprečiti vsakršne 
znatne motnje na notranjem trgu, do 
katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 
področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Številne državljanske pobude so 
izpostavile zaskrbljenost državljanov 
zaradi premikanja ure na pol leta, države 
članice pa bi morale imeti čas in 
priložnost, da opravijo svoja javna 
posvetovanja in ocene učinka, da bi bolje 
razumele posledice opustitve premikanja 
ure v vseh regijah.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Za zagotovitev harmoniziranega 
izvajanja te direktive se države članice 
med seboj posvetujejo in usklajujejo 
morebitne spremembe časovnih pasov, da 
bi preprečile nepraktične časovne pasove 
in obremenjujoče motnje na notranjem 
trgu.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 



AD\1177468SL.docx 7/11 PE630.764v02-00

SL

delovanja notranjega trga, države članice 
ne bi smele spreminjati standardnega časa 
na določenem ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo iz razlogov, povezanih z 
letnimi časi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na področju prometa, komunikacij 
in drugih zadevnih sektorjev, bi države 
članice morale tudi pravočasno obvestiti 
Komisijo o svoji nameri spremembe 
standardnega časa, nato pa uporabljati 
priglašene spremembe. Komisija bi na 
podlagi takega obvestila morala obvestiti 
druge države članice, da lahko te sprejmejo 
vse potrebne ukrepe. Prav tako bi z objavo 
teh informacij morala obvestiti splošno 
javnost in zainteresirane strani.

delovanja notranjega trga, države članice 
ne bi smele spreminjati standardnega časa 
na določenem ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo iz razlogov, povezanih z 
letnimi časi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na področju prometa, komunikacij, 
kmetijstva in drugih zadevnih sektorjev, bi 
države članice morale tudi pravočasno 
obvestiti Komisijo o svoji nameri 
spremembe standardnega časa, nato pa 
uporabljati priglašene spremembe. 
Komisija bi na podlagi takega obvestila 
morala obvestiti druge države članice, da 
lahko te sprejmejo vse potrebne ukrepe. 
Prav tako bi z objavo teh informacij morala 
obvestiti splošno javnost in zainteresirane 
strani.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2019, tako da bi se 
zadnje obdobje poletnega časa, za katerega 
še veljajo pravila iz Direktive 2000/84/ES, 
v vseh državah članicah moralo začeti 
31. marca 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice, ki po navedenem obdobju 
poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2019 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2020, tako da bi se 
moralo zadnje obdobje poletnega časa, za 
katerega še veljajo pravila iz 
Direktive 2000/84/ES, v vseh državah 
članicah začeti 29. marca 2020 ob 1h 
zjutraj po koordiniranem univerzalnem 
času. Države članice, ki po navedenem 
obdobju poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
31. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno in usklajeno. Zaželeno 
je, da države članice odločitev o 
standardnem času, ki ga bodo uporabljale 
od leta 2020 naprej, sprejmejo usklajeno.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice svojega 
standardnega časa ali časov ne spreminjajo 
zaradi spremembe letnih časov.

1. Države članice svojega 
standardnega časa ali časov ne spreminjajo 
zaradi spremembe letnih časov. Skupaj 
izberejo stalni standardni čas ali stalni 
poletni čas, ki naj velja po vsej EU.

Obrazložitev

Cilj je izogniti se mozaiku časov v državh EU. Skupna odločitev na ravni EU bi koristila 
enotnemu trgu in vsakodnevnemu življenju državljanov.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2019, če to 
storijo 27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2020, če to 
storijo 31. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje do 
1. aprila 2019 sprejmejo in objavijo zakone 
in druge predpise, potrebne za uskladitev s 
to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 

Države članice najpozneje do 
1. aprila 2020 sprejmejo in objavijo zakone 
in druge predpise, potrebne za uskladitev s 
to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
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besedilo navedenih predpisov. besedilo navedenih predpisov.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2019.

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2019.

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2020.
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