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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais daug diskutuojama dėl vasaros laiko susitarimo. Iš Europos Parlamento ir 
tam tikrų ES valstybių narių gavusi piliečių prašymų, Komisija nusprendė išnagrinėti, kaip 
veikia dabartinė ES vasaros laiko tvarka, ir įvertinti, ar reikėtų ją keisti.

ES vasaros laiko tvarka reiškia, kad du kartus per metus visose valstybėse narėse keičiamas 
laikas – taip siekiama atsižvelgti į kintančią šviesiojo paros meto trukmę skirtingu metų laiku. 
Laikrodžiai kovo mėn. paskutinio sekmadienio ryte pasukami viena valanda į priekį, o spalio 
mėn. paskutinio sekmadienio ryte – atsukami viena valanda atgal ir taip grįžtama prie 
standartinio laiko.

Vasaros laiko poveikis sveikatai – platus klausimas, apimantis įvairius trumpalaikius (t. y. 
trunkančius kelias dienas po laiko pakeitimo) ir ilgalaikius padarinius, teigiamas ir neigiamas 
pasekmes. Vis dėlto nėra aišku, koks yra atitinkamas laiko pakeitimų sukeliamų biologinio 
ritmo sutrikdymų poveikis žmogaus sveikatai, ir reikėtų tolesnių nuodugnių prisitaikymo prie 
laiko pasikeitimo proceso tyrimų.

Per viešą konsultaciją dėl vasaros laiko tvarkos dauguma respondentų (76 proc.) nurodė, kad 
jų nuomonė apie perėjimą nuo žiemos prie vasaros laiko yra neigiama. 43 proc. tokių 
respondentų nurodė sveikatos priežastis ir problemas, o 20 proc. teigė, kad energijos 
nesutaupoma.

Atsižvelgdama į šias neigiamas nuomones, Komisija nusprendė išnagrinėti galimus neigiamus 
vasaros laiko tvarkos padarinius sveikatai – dėl to atlikta nemažai tyrimų ir nemažai 
diskutuojama. Kai kuriuose tyrimuose nagrinėjamas ryšys tarp perėjimo prie vasaros laiko ir 
širdies priepuolių rizikos, organizmo ritmo sutrikimų, miego trūkumo, gebėjimo susikaupti ir 
dėmesio stokos, didesnės nelaimingų atsitikimų rizikos, mažesnio pasitenkinimo gyvenimu ir 
netgi savižudybių skaičiaus.

Nors galimų neigiamų padarinių sąrašas ilgas, kai kurie tyrimai aiškiai rodo, kad daugiau 
dienos šviesos, veiklos lauke po darbo ar mokyklos, buvimas saulės šviesoje turi teigiamų 
ilgalaikių padarinių bendrai savijautai.

Visgi, net jeigu ir palankiai vertinu naująją Komisijos iniciatyvą ir susitaikyčiau su kai kuriais 
galimais ES vasaros laiko tvarkos padariniais sveikatai, valstybėms narėms turėtų būti palikta 
labai daug laisvės spręsti dėl laiko keitimo savo nuožiūra, atsižvelgiant į savo interesus.

Todėl ketinu atkreipti dėmesį į kai kuriuos galimus su sveikata susijusius pasiūlymo aspektus, 
nurodydamas kai kuriuos teigiamus ir neigiamus elementus, į kuriuos galima atsižvelgti, 
tačiau sykiu susilaikau nuo sprendimų primetimo valstybėms narėms. Žinoma, norėčiau 
išreikšti teigiamą požiūrį į Komisijos pasiūlymą, tačiau tam, kad įgyvendinant sveikatos 
politiką būtų laikomasi subsidiarumo principo, turėtume leisti valstybėms narėms 
koordinuotai priimti savo sprendimą.

Norėčiau pabrėžti, kad netgi tuo atveju, jei mums reikėtų priimti aiškų galutinį sprendimą, 
visų pirma dėl to, kad šio teisės akto procedūra artėja prie pabaigos, turime atsižvelgti į 
empirinius įrodymus, susijusius su sveikatos klausimais. Vis dėlto, net ir kruopščiai ir 
nuodugniai surinkus visus prieinamus duomenis, susijusius su šiuo konkrečiu teisės aktu, ir 
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juos išnagrinėjus, mūsų užduotis nepalengvėja – negalime sprendimo aiškiai pagrįsti 
moksliškai patvirtintais argumentais. Tvirtai tikiu, kad turėtume stengtis atlikti šią neeilinę 
užduotį iki galo atsižvelgdami į aiškiai pareikštą Europos Sąjungos piliečių valią; tačiau 
turime pripažinti, kad mūsų galimybės akivaizdžiai ribotos – turime labai mažai empirinių 
duomenų ir nėra bendros valstybių narių pozicijos. Dėl to, regis, būtų tikslinga apsvarstyti 
galimybę mums vykstančias derybas šiek tiek atidėti, kad gautume konkretesnių duomenų ir 
aiškesnę informaciją iš valstybių narių, kad turėtume kuo remtis ir galėtume atsižvelgti į tuos 
jų lūkesčius, kurie vis dar netenkinami.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija išnagrinėjo turimus 
įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje 
svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles 
ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą, taip pat išvengti, inter alia, 
transporto operacijų planavimo ir 
informacinių bei ryšių sistemų veikimo 
trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos 
išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir 
paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl 
to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama nauda 
yra didesnė už nepatogumus, kurių 
patiriama dėl du kartus per metus keičiamo 
laiko, neturima;

(3) Komisija išnagrinėjo turimus 
įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje 
svarbu taikyti suderintas Sąjungos taisykles 
ir taip užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą, ilgalaikę viziją ir nuspėjamumą, 
kad būtų galima išvengti, inter alia, 
transporto operacijų planavimo ir 
informacinių bei ryšių sistemų veikimo 
trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos 
išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir 
paslaugų sektoriuje. Visiškai patikimų 
įrodymų dėl to, ar vasaros laiko tvarkos 
teikiama nauda yra didesnė už 
nepatogumus, kurių patiriama dėl du kartus 
per metus keičiamo laiko, neturima, o 
skirtingų vietovių rezultatai skiriasi;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(4) dėl vasaros laiko tvarkos vyksta 
audringi vieši debatai, o kai kurios 

(4) dėl vasaros laiko tvarkos vyksta 
audringi vieši debatai – tai rodo ir 4,6 mln. 
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valstybės narės jau išreiškė savo 
pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos 
taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą 
būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus 
rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio 
veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje 
srityje valstybių narių taikomos skirtingos 
tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai 
nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

gyventojų atsakymų, gautų per Komisijos 
atvirą konsultacijų procedūrą, kur didžioji 
dauguma yra prieš dabar taikomą 
sezoninį laiko keitimą. Pagrindinės laiko 
keitimo panaikinimo priežastys – laiko 
keitimo poveikis žmogaus sveikatai (43 %) 
ir tai, kad nesutaupoma energijos (20 %); 
Nors 70 proc. viešoje konsultacijoje 
dalyvavusių asmenų buvo iš vienos 
valstybės narės, kai kurios valstybės narės 
jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti 
tokios tvarkos taikymo. Kai kurie 
parlamentai taip pat paragino savo 
vyriausybes imtis veiksmų dėl sezoninio 
laiko keitimo ES. Nacionaliniu lygmeniu 
imamasi teisėkūros iniciatyvų, kuriomis 
siekiama panaikinti sezoninį laiko keitimą 
Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir 
toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo 
trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje 
valstybių narių taikomos skirtingos 
tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai 
nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kitos nei užjūrio ES valstybių 
narių teritorijos yra suskirstytos į tris 
skirtingas laiko juostas t. y. GMT, GMT + 
1 ir GMT + 2. Laiko pakeitimo poveikis 
dienos šviesai gali būti įvairus visoje 
Sąjungoje, nes nemaža jos teritorijos dalis 
yra šiaurės pietų kryptyse. Todėl svarbu, 
kad valstybės narės, prieš pakeisdamos 
savo laiko juostas, atsižvelgtų į 
geografinius laiko aspektus, t. y. 
natūralaus laiko juostas ir geografinę 
padėtį. Valstybės narės, prieš pakeisdamos 
savo laiko juostą, turėtų konsultuotis su 
piliečiais ir suinteresuotosiomis šalimis;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) dėl vasaros laiko saulė vasaros 
mėnesiais leidžiasi vėliau. Daugelio ES 
piliečių supratimu, vasara tapatinama su 
saulės šviesa iki vėlaus vakaro. Grįžimas 
prie „standartinio“ laiko reikštų, kad 
vasarą saulėlydis įvyktų valanda anksčiau 
ir taip gerokai sutrumpėtų metų laikas, 
kai iki vėlaus vakaro turime dienos šviesą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) esama nemažai tyrimų, kuriuose 
nagrinėjamas ryšys tarp perėjimo prie 
vasaros laiko ir širdies priepuolių rizikos, 
organizmo ritmo sutrikimų, miego 
trūkumo, gebėjimo susikaupti ir dėmesio 
stokos, didesnės nelaimingų atsitikimų 
rizikos, mažesnio pasitenkinimo gyvenimu 
ir netgi savižudybių skaičiaus. Vis dėlto 
daugiau dienos šviesos, veiklos lauke po 
darbo ar mokyklos ir buvimas saulės 
šviesoje tikrai turi teigiamų ilgalaikių 
padarinių bendrai savijautai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) chronobiologija rodo, kad laiko 
keitimas daro poveikį žmogaus organizmo 
biologiniam ritmui, o tai gali turėti 
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neigiamą poveikį sveikatai. Nors 
daugumai žmonių užtenka kelių dienų 
prisitaikyti prie naujų pasikeitimų, kai 
kurių chronotipų žmonėms prireikia kelių 
savaičių ar net daugiau. Tam tikros 
grupės, pvz., vaikai ir vyresnio amžiaus 
žmonės, yra itin pažeidžiami. Kaip matyti 
iš tam tikrų tyrimų, laiko keitimas 
pavasarį daro ypač didelį poveikį, 
pavyzdžiui, pirmąsias dvi dienas po laiko 
pakeitimo būna daugiau išeminio insulto 
atvejų. Taip pat esama ryšio tarp laiko 
keitimo ir širdies ir kraujagyslių ligų, , 
susijusių su paros ciklo sutrikdymu, 
atsirandančiu dėl laiko keitimo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) sezoniniai laiko pokyčiai taip pat 
daro neigiamą poveikį gyvūnų gerovei, 
kuri akivaizdžiai pastebima žemės ūkyje, 
pavyzdžiui, kai kenčia karvių pieno 
gamybos pajėgumai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4f) plačiai manoma, kad sezoninis 
laiko keitimas padeda sutaupyti energijos. 
Iš tiesų, praėjusiame šimtmetyje energijos 
taupymas buvo pagrindinė priežastis įvesti 
laiko keitimo tvarką. Vis dėlto iš tyrimų 
matyti, kad sezoninis laiko keitimas gali 
būti šiek tiek naudingas siekiant 
sumažinti visoje Sąjungoje suvartojamą 
energijos kiekį, tačiau energijos 
sutaupoma ne kiekvienoje valstybėje 
narėje. Perėjus prie vasaros laiko 
sutaupytą energiją taip pat gali nusverti 
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didesnis energijos suvartojimas šildymui. 
Be to, gaunamus duomenis sunku 
interpretuoti, nes didelės įtakos turi 
išoriniai veiksniai, tokie kaip 
meteorologinės sąlygos, energijos 
vartotojų elgsena arba vykstanti 
energetikos pertvarka;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šia direktyva neturėtų būti pažeista 
kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti 
dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į 
Sutarčių teritorinę taikymo sritį 
patenkančių teritorijų standartinio laiko ar 
laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko 
tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse 
narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos 
veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti 
nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje 
jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje 
dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, jei 
toks pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko 
juostos pakeitimas. Be to, siekiant kuo 
labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, 
transporto, ryšių ir kituose susijusiuose 
sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai 
pranešti apie ketinimą keisti savo 
standartinį laiką ir vėliau taikyti 
pakeitimus, apie kuriuos pranešta. 
Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų 
informuoti visas kitas valstybes nares, kad 
jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji 
taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, 
kad informuotų plačiąją visuomenę ir 
suinteresuotąsias šalis;

(5) šia direktyva neturėtų būti pažeista 
kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti 
dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į 
Sutarčių teritorinę taikymo sritį 
patenkančių teritorijų standartinio laiko ar 
laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko 
tvarkos taikymo nebūtų sutrikdytas vidaus 
rinkos veikimas, valstybės narės turėtų 
susitarti dėl galimo standartinio laiko 
pakeitimo konsultuodamosi su kitomis 
valstybėmis narėmis ir, kai įmanoma, 
siekti suderinimo. Siekiant išvengti 
vasaros laiko tvarkos taikymo tik kai 
kuriose valstybėse narėse, valstybės narės 
turėtų susilaikyti nuo standartinio laiko 
keitimo tam tikroje jų jurisdikcijai 
priklausančioje teritorijoje dėl priežasčių, 
susijusių su sezonų kaita, jei toks 
pakeitimas būtų siūlomas kaip laiko juostos 
pakeitimas. Be to, siekiant kuo labiau 
sumažinti sutrikimų, inter alia, transporto, 
ryšių ir kituose susijusiuose sektoriuose, 
jos turėtų laiku Komisijai pranešti apie 
ketinimą keisti savo standartinį laiką ir 
vėliau taikyti pakeitimus, apie kuriuos 
pranešta. Komisija, remdamasi tuo 
pranešimu, turėtų informuoti visas kitas 
valstybes nares, kad jos galėtų imtis visų 
būtinų priemonių. Ji taip pat, gavusi visus 
pranešimus iš valstybių narių, 
nedelsdama turėtų paskelbti šią 
informaciją, kad informuotų plačiąją 
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visuomenę ir suinteresuotąsias šalis;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) valstybės narės turėtų tarpusavyje 
koordinuoti, kokį standartinį laiką jos 
taikys, o jis valstybėse narėse turėtų būti 
kaip galima labiau suderintas, kad 
Sąjungoje nebūtų pernelyg daug laiko 
juostų ir kad būtų užtikrinta tinkama 
vidaus rinkos veikla bei nuspėjamumas 
suinteresuotiesiems piliečiams, 
vartotojams ir sektoriams. Nors teisiškai 
neįmanoma įpareigoti valstybių narių 
priimti sprendimo dėl konkrečios laiko 
juostos, reikėtų dėti visas pastangas, kad 
būtų išvengta nereikalingų komplikacijų. 
Todėl valstybės narės turėtų tarpusavyje ir 
su Komisija konsultuotis dėl savo 
sprendimų dėl sezoninio laiko keitimo 
nutraukimo. Šiuo tikslu kiekviena 
valstybė narė turėtų paskirti po vieną 
atstovą, kuris konsultuotųsi su Komisija ir 
kitomis valstybėmis narėmis;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 
2019 m. balandžio 1 d., kad paskutinis 
vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal 
Direktyvos 2000/84/EB taisykles 
kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 
2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. suderintuoju 
pasauliniu laiku. Valstybės narės, kurios po 
to vasaros laiko taikymo laikotarpio ketina 
taikyti standartinį laiką, atitinkantį laiką, 
pagal Direktyvą 2000/84/EB taikytą 
žiemos sezonu, turėtų savo standartinį laiką 
pakeisti 2019 m. spalio 27 d. 1.00 val. 

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 
2020 m. kovo 30 d., kad paskutinis vasaros 
laiko taikymo laikotarpis pagal Direktyvos 
2000/84/EB taisykles kiekvienoje 
valstybėje narėje prasidėtų 2020 m. kovo 
30 d. 1.00 val. suderintuoju pasauliniu 
laiku. Valstybės narės, kurios po to vasaros 
laiko taikymo laikotarpio ketina taikyti 
standartinį laiką, atitinkantį laiką, pagal 
Direktyvą 2000/84/EB taikytą žiemos 
sezonu, turėtų savo standartinį laiką 
pakeisti 2020 m. spalio 25 d. 1.00 val. 
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suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs 
ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse 
narėse būtų atlikti vienu metu. 
Pageidautina, kad valstybės narės 
sprendimus dėl standartinio laiko, kurį 
kiekviena jų taikys nuo 2019 m., priimtų 
koordinuotai;

suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs 
ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse 
narėse būtų atlikti vienu metu. 
Pageidautina, kad valstybės narės 
sprendimus dėl standartinio laiko, kurį 
kiekviena jų taikys nuo 2020 m., priimtų 
koordinuotai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neatlieka sezoninių 
savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

1. Valstybės narės neatlieka sezoninių 
savo standartinio laiko ar laikų pakeitimų.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali 
atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar 
laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. 
spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju 
pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį 
sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės 2020 m. dar gali 
atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar 
laikų pakeitimą, jei tai padaro 2020 m. 
spalio 25 d. 1.00 val. suderintuoju 
pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį 
sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis ir 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei 
valstybė narė nusprendžia savo standartinį 
laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos 
jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji 
apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau 
kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo 
įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį 
pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau 
kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo 
datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1. Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei 
valstybė narė nusprendžia savo standartinį 
laiką arba laikus pakeisti bet kurioje jos 
jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, ji 
apie tai praneša Komisijai likus ne mažiau 
kaip 6 mėnesiams iki pakeitimo 
įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį 
pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau 
kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo 
datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

1a. Valstybės narės, prieš priimdamos 
1 dalyje nurodytą sprendimą, 
konsultuojasi su visomis kitomis 
valstybėmis narėmis. Tas konsultacijas 
padeda rengti Komisija. Kiekviena 
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valstybė narė paskiria po vieną atstovą, 
kuris konsultuotųsi su kitomis valstybėmis 
narėmis ir Komisija.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 1 mėnesį nuo pranešimo 
gavimo Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms ir paskelbia šią 
informaciją Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

2. Per 1 mėnesį nuo pranešimo 
gavimo Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms ir paskelbia šią 
informaciją Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Komisija, gavusi 
visus pranešimus iš valstybių narių, 
nedelsdama apie tai informuoja plačiąją 
visuomenę.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip 2024 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą.

1. Komisija ne vėliau kaip gruodžio 
31 d. po septynerių metų nuo šios 
direktyvos priėmimo dienos pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 
2024 m. balandžio 30 d.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. po septynerių metų nuo 
šios direktyvos priėmimo dienos.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. 
balandžio 1 d. priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. 
kovo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. 
balandžio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. kovo 
30 d.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 
2019 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 
2020 m. kovo 30 d.
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