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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga je opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas v državah članicah EU. 
Zakonodaja EU v zvezi z ureditvijo poletnega časa je bila prvič uvedena leta 1980, in sicer z 
namenom uskladitve obstoječih nacionalnih praks in časovnih razporedov glede poletnega 
časa. Od leta 2001 ureditev poletnega časa ureja Direktiva 2000/84/ES, ki za vse države 
članice določa obveznost premikanja ure na poletni čas zadnjo nedeljo v marcu in prehod 
nazaj na standardni čas („zimski čas“) zadnjo nedeljo v oktobru.

Sistem premikanja ure dvakrat letno se vse bolj postavlja pod vprašaj, o njegovi smotrnosti se 
namreč sprašujejo tako državljani kot tudi Evropski parlament in vse več držav članic.

Evropski parlament je Komisijo z resolucijo z dne 8. februarja 20181 pozval, naj opravi oceno 
ureditve poletnega časa, kot jo določa Direktiva 2000/84/ES, in po potrebi predlaga revizijo 
navedene direktive. Evropska Komisija je poleg tega izvedla javno posvetovanje, na katerega 
se je odzvalo okrog 4,6 milijona ljudi, od katerih jih je bilo 84 %, kar je največje število 
odgovorov, kar jih Komisija kdaj prejela pri posvetovanju, za opustitev premikanja ure 
dvakrat letno, 16 % pa bi to ureditev raje obdržalo še naprej.

Poleg tega je ureditev poletnega časa tema, ki se vedno znova pojavlja pri delu Odbora za 
peticije (PETI), saj je ta v zadnjih letih prejel že več kot 100 peticij na to temo. Skoraj vsi 
vlagatelji peticij se zavzemajo za opustitev premikanja ure dvakrat letno, kar utemeljujejo 
zlasti z zdravstvenimi težavami in obrobnimi učinki na varčevanje z energijo. Nekateri 
menijo, da premikanje ure še posebej slabo vplivala na ranljive skupine, kot so otroci in 
starejše osebe. Odbor PETI je na sejah svojega odbora julija 2015 in novembra 2017 
razpravljal o peticijah na temo poletnega časa.

Kot je navedeno v študiji Službe Evropskega parlamenta za raziskave iz oktobra 2017 o 
ureditvi poletnega časa v EU v skladu z Direktivo 2000/84/ES, bi bilo treba pri opustitvi 
premikanja ure dvakrat letno v EU upoštevati negativne učinke na zdravje ljudi, ki jih te 
spremembe povzročajo. Kot dokaz za pomen razprave o učinku poletnega časa na biološko 
uro je bila Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino leta 2017 podeljena Jeffreyu C. 
Halla, Michaelu Rosbashu in Michaelu W. Youngu, saj so odkrili molekularne mehanizme, ki 
nadzorujejo cirkadialni ritem, pri čemer so pojasnili človeško notranjo, biološko uro in to, 
kako neskladje med zunanjim okoljem in notranjo biološko uro vpliva na naše počutje. 
Ugotovitve kronobioloških raziskav torej kažejo, da bi lahko bil učinek na človekov bioritem 
večji, kot se je doslej domnevalo. Poleg tega na podlagi odstavka 8 člena 114 PDEU o 
približevanju zakonodaje velja, da „če država članica izpostavi specifičen problem glede 
javnega zdravja na področju, ki so ga urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori 
Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe“.

Glede na navedeno je namen osnutka mnenja podpreti predlog o tem, da se ureditev za 
premikanje ure dvakrat na leto usklajeno opusti, s čimer bi preprečili morebitne škodljive 
učinke na zdravje in upoštevali, da tudi ni domnevnih prihrankov energije.

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. februarja 2018 o ureditvi spremembe časa (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043



PE629.635v02-00 4/12 AD\1177582SL.docx

SL

V osnutku mnenja je zapisano, da bi bilo treba premik ure opustiti tako, da ne bi prišlo do 
večjih motenj na notranjem trgu, ki bi jih povzročile razlike med državami članicami na tem 
področju. Pripravljavka mnenja trdi, da bi lahko izvirni predlog Komisije, ki daje državam 
članicam možnost, da enostransko odločajo o svojih preferencah v zvezi s standardnim 
časom, povzročil, da nastane mozaik različnih časovnih pasov med državami članicami, kar bi 
privedlo do neusklajenosti notranjega trga. To bi otežilo čezmejno trgovino, promet, 
komunikacijo in potovanja na njem. Da bi zagotovili uskladitev, poročevalec predlaga 
odpravo sprememb časa dvakrat letno, saj se skoraj vsi vlagatelji peticije zavzemajo za to.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

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 
Odbora za peticije z dne 8. februarja 2018 
na podlagi peticij in prošenj državljanov 
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 harmoniziran in usklajen 
pristop k ureditvi časa po vsej Uniji.

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 

(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 
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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.

mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago.

Predlog spremembe 3

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) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava, kar je videti 
tudi iz odziva državljanov prek vloženih 
peticij, s katerimi so pozvali k ukinitvi 
premika ure dvakrat letno, ter pri javnem 
posvetovanju o ureditvi poletnega časa v 
EU, na katerega se je odzvalo več ljudi kot 
kadarkoli prej na posvetovanje Komisije. 
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, kar bi lahko imelo posledice za 
ekonomsko in politično povezovanje 
Unije. Mnogi državljani se predvsem 
zaradi zdravstvenih težav zavzemajo za 
opustitev sezonskega premikanja ure. V 
peticijah, ki jih je Parlament prejel, 
navajajo, da premik ure še posebej slabo 
vpliva na ranljive skupine, kot so otroci in 
starejše osebe. Številne študije so 
pokazale, da ima premik ure dvakrat letno 
negativne posledice na številnih 
področjih, recimo na zdravje, saj učinkuje 
na cirkadni ritem; varnost na cesti, saj se 
beleži povečanje števila nesreč v dneh, ki 
sledijo premiku ure; in pri upravnem 
bremenu in dodatnih stroških za številne 
gospodarske sektorje. Zato je nujno treba 
imeti harmoniziran in usklajen pristop za 
opustitev premika ure dvakrat letno.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ključno je pri tem upoštevati, da se 
Evropska unija razteza od severa proti 
jugu, kar pomeni, da je trajanje dnevne 
svetlobe po Evropski uniji različno. 
Upoštevati moramo geografske vidike 
čase in hkrati ohraniti obstoječe časovne 
pasove.

Predlog spremembe 5

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 
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 

črtano
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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 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zato je treba odpraviti usklajevanje 
obdobja, za katero velja ureditev poletnega 
časa, kot je določeno v 
Direktivi 2000/84/ES, in uvesti skupna 
pravila, ki državam članicam preprečujejo 
uporabo različnih ureditev časa glede na 
letne čase s spreminjanjem standardnega 
časa več kot enkrat letno ter jim nalagajo 
obveznost obveščanja o načrtovanih 
spremembah standardnega časa. Cilj te 
direktive je odločilno prispevati k 
nemotenemu delovanju notranjega trga, 
zato bi morala temeljiti na členu 114 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot 
se razlaga v skladu z dosledno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije.

(6) Zato je treba odpraviti usklajevanje 
obdobja, za katero velja ureditev poletnega 
časa, kot je določeno v 
Direktivi 2000/84/ES, in uvesti skupna 
pravila, ki državam članicam preprečujejo 
uporabo različnih ureditev časa glede na 
letne čase s spreminjanjem standardnega 
časa več kot enkrat letno ter jim nalagajo 
obveznost obveščanja o načrtovanih 
spremembah standardnega časa. Za 
nemoteno delovanje notranjega trga je 
pomembno, da vse države članice 
vzpostavijo enako časovno ureditev ob 
ohranitvi obstoječih časovnih pasov, da bi 
preprečili mozaik časovnih ureditev na 
notranjem trgu. Cilj te direktive je 
odločilno prispevati k nemotenemu 
delovanju notranjega trga, zato bi morala 
temeljiti na členu 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kot se razlaga v skladu z 
dosledno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije.

Predlog spremembe 7

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 

(7) Ta direktiva bi morala začeti veljati 
in se uporabljati osemnajsti mesec po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije, da 
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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.

se družbi in gospodarskim subjektom 
zagotovi dovolj časa za prilagoditev na 
nove razmere. Za nemoteno delovanje 
notranjega trga je ključno preprečiti 
mozaik časovnih ureditev na notranjem 
trgu. Zato bi se morale države članice 
dogovoriti o harmonizirani časovni 
ureditvi standardnih časov v EU.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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. 

1. Države članice od [xx] ne izvajajo več 
sprememb časa dvakrat letno.

2. črtano 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 1, če se država 1. Države članice v skladu s členom 1 
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članica odloči spremeniti svoj standardni 
čas ali čase na katerem koli ozemlju pod 
svojo jurisdikcijo, Komisijo o tem obvesti 
najmanj 6 mesecev, preden se ta 
sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 6 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede. 

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in to 
informacijo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. 

uporabljajo harmonizirano in usklajeno 
časovno ureditev standardnih časov Unije. 

2. črtano 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2019. 

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

1. Države članice najpozneje do [dan 
začetka uporabe Direktive] sprejmejo in 
objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisiji nemudoma sporočijo besedilo 
navedenih predpisov. 

Navedene predpise začnejo uporabljati v 
skladu s členom 1 te direktive. 

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 5

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 
začetkom veljavnosti direktive o 
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prenehanju sprememb časa glede na letne 
čase.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva se začne uporabljati 
osemnajsti mesec po objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.
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