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Amandman 15
Richard Sulík

Prijedlog direktive
–

Prijedlog odbijanja

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu 
potrošača traži da Odbor za promet i 
turizam, kao nadležno tijelo, predloži 
odbijanje nacrta direktive kojim se ukida 
pomicanje sata uvjetovano izmjenom 
godišnjih razdoblja i stavlja izvan snage 
Direktiva 2000/84/EZ (COM (2018) 0639-
0408/2018-2018/0332 (COD)).

Or. sk

Amandman 16
Nicola Danti, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gaetano Cofferati

Prijedlog direktive
–

Prijedlog odbijanja

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu 
potrošača poziva Odbor za promet i 
turizam da kao nadležni odbor predloži 
odbijanje Prijedloga Komisije.

Or. en

Amandman 17
Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Države članice u prošlosti su 
odlučile uvesti ljetno računanje vremena na 
nacionalnoj razini. Stoga je za 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta bilo 

(1) Države članice u prošlosti su 
odlučile uvesti ljetno računanje vremena na 
nacionalnoj razini. Stoga je za 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta bilo 
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važno da datumi i vremena početka i kraja 
ljetnog računanja vremena budu 
jedinstveni u Uniji. Sve države članice u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća21trenutačno 
primjenjuju ljetno računanje vremena od 
posljednje nedjelje u ožujku do posljednje 
nedjelje u listopadu iste godine.

važno da datumi i vremena početka i kraja 
ljetnog računanja vremena budu 
jedinstveni u Uniji. Sve države članice u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća21

trenutačno primjenjuju ljetno pomicanje 
sata uvjetovano izmjenom godišnjih 
razdoblja dvaput godišnje. Standardno
računanje vremena mijenja se na ljetno 
računanje vremena na posljednju nedjelju
u ožujku i primjenjuje se do posljednje 
nedjelje u listopadu iste godine, nakon 
čega se države članice vraćaju na 
standardno računanje vremena.

_________________ _________________

21 Direktiva 2000/84/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća o ljetnom računanju 
vremena, SL L 31, 2.2.2001., str. 21.

21 Direktiva 2000/84/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća o ljetnom računanju 
vremena, SL L 31, 2.2.2001., str. 21.

Or. en

Amandman 18
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1 a) Usklađena prilagodba pomicanja 
sata uvjetovanog izmjenom godišnjih 
razdoblja pomogla je državama članicama 
da koordiniraju istovremeno pomicanje 
sata dvaput godišnje. Pomicanje sata 
uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja 
sa standardnog računanja vremena na 
ljetno računanje vremena pomoglo je 
uklanjanju prekomjerno ranih ljetnih 
izlazaka sunca u istočnim državama 
članicama i prekomjerno kasnih zimskih 
izlazaka sunca u zapadnim državama 
članicama dok je usklađenost pomicanja 
sata uvjetovanog izmjenom godišnjih 
razdoblja imala pozitivan učinak na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Or. sk
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Amandman 19
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1 a) Usporedno s aranžmanima ljetnog 
računanja vremena u Uniji i neovisno o 
njima, teritoriji država članica na 
europskom kontinentu pripadaju trima 
različitim vremenskim zonama, odnosno 
standardnim vremenima. Na odluku o 
standardnom računanju vremena ne 
utječu pravila Unije o ljetnom računanju 
vremena ili njihove eventualne izmjene.

Or. en

Amandman 20
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog Direktivom
2000/84/EZ te da, prema potrebi, pripremi 
prijedlog njezine revizije. U rezoluciji je 
potvrđeno da je ključno da računanje 
vremena u EU-u bude i dalje usklađeno.

(2) Od 2016. Komisija obećava 
odgovarajuću sveobuhvatnu analizu te je 
na plenarnoj sjednici Europskog 
parlamenta 27. listopada 2016. potvrdila 
da je rad na toj analizi već započeo. U 
svojoj rezoluciji od 8. veljače 2018. 
Europski je parlament podsjetio Komisiju 
da provede temeljitu procjenu Direktive
2000/84/EZ te da, prema potrebi, pripremi 
prijedlog njezine revizije. U rezoluciji je 
potvrđeno da je ključno da računanje 
vremena u EU-u bude i dalje usklađeno.

Or. sk

Amandman 21
Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini
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Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog Direktivom 
2000/84/EZ te da, prema potrebi, pripremi 
prijedlog njezine revizije. U rezoluciji je 
potvrđeno da je ključno da računanje 
vremena u EU-u bude i dalje usklađeno.

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog 
Direktivom 2000/84/EZ te da, prema 
potrebi, pripremi prijedlog njezine revizije. 
U rezoluciji je potvrđeno da je ključno 
zadržati usklađeni pristup računanju 
vremena diljem Unije i napomenuto da 
brojne znanstvene studije pokazuju 
negativne učinke na zdravlje ljudi.

Or. en

Amandman 22
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 
povezane s tim što se sat pomiče dvaput 
godišnje.

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta, dugoročnost i 
predvidljivost i time izbjeglo, među 
ostalim, probleme s utvrđivanjem voznih 
redova usluga prijevoza i s 
funkcioniranjem informacijskih i 
komunikacijskih sustava, povećanje 
troškova u prekograničnoj trgovini i 
smanjenje produktivnosti na tržištu robe i 
usluga. Iz dokaza se ne može jednoznačno 
zaključiti nadmašuju li koristi ljetnog 
računanja vremena nedostatke povezane s 
tim što se sat pomiče dvaput godišnje.

Or. sv
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Amandman 23
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno 
da to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 
povezane s tim što se sat pomiče dvaput 
godišnje.

(3) Izmjenama vremena ne bi trebalo 
ograničavati ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta, a trebalo bi izbjegavati, 
među ostalim, probleme s utvrđivanjem 
voznih redova usluga prijevoza i s 
funkcioniranjem informacijskih i 
komunikacijskih sustava, povećanje 
troškova u prekograničnoj trgovini i 
smanjenje produktivnosti na tržištu robe i 
usluga. Iz dokaza se ne može jednoznačno 
zaključiti nadmašuju li koristi ljetnog 
računanja vremena nedostatke povezane s 
tim što se sat pomiče dvaput godišnje.

Or. en

Amandman 24
Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno da 
to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena negativne 
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povezane s tim što se sat pomiče dvaput 
godišnje.

učinke i nedostatke povezane s tim što se 
sat pomiče dvaput godišnje.

Or. en

Amandman 25
Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3 a) Međutim, brojne studije sugeriraju 
da su koristi pomicanja sata uvjetovanog 
izmjenom godišnjih razdoblja, poput 
uštede energije, precijenjene, dok su 
negativni učinci, poput učinaka na ljudski 
bioritam i zdravlje, podcijenjeni.

Or. en

Amandman 26
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. U javnom 
savjetovanju Komisije na ljeto 2018. 4,6 
milijuna građana koji predstavljaju 84 % 
ispitanika podržalo je prekid postojećih 
aranžmana u pogledu ljetnog računanja 
vremena. Različite države članice 
prethodno su provele slične ankete. S 
obzirom na navedeno nužno je i dalje štititi 
ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i 
izbjeći eventualne znatne poremećaje koji 
bi mogli nastati zbog različitog računanja 
vremena u državama članicama. Brojne su 
studije nadalje pokazale da pomicanje 
sata dvaput godišnje ima negativne učinke 
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na zdravlje, na primjer negativno utječe 
na cirkadijalni ritam. Studije i sindikati 
također ukazuju na negativne učinke u 
pogledu sposobnosti koncentriranja, što je 
osobito problematično za radnike i 
učenike. S druge strane, rezultati kojima 
se podržava ideja energetskih ušteda zbog 
pomicanja sata dvaput godišnje nisu 
značajni. Stoga je primjereno koordinirano 
ukinuti ljetno računanje vremena.

Or. en

Amandman 27
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno i s obzirom na horizontalne 
učinke prekida pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja 
nužno je štititi ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeći eventualne 
znatne poremećaje koji bi mogli nastati 
zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama u tom području. 
Stoga je primjereno koordinirano ukinuti 
pomicanje sata uvjetovano izmjenom 
godišnjih razdoblja.

Or. en

Amandman 28
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, što je očito 
i iz 4,6 milijuna odgovora zaprimljenih od 
građana na Komisijin postupak otvorenog 
savjetovanja u kojem se velika većina 
protivi trenutnom pomicanju sata 
uvjetovanom promjenom godišnjih 
razdoblja. Neke su države članice također
već izrazile želju za ukidanjem toga. S 
obzirom na navedeno nužno je i dalje štititi 
ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i 
izbjeći eventualne znatne poremećaje koji 
bi mogli nastati zbog različitog računanja 
vremena u državama članicama. Stoga je 
primjereno koordinirano ukinuti ljetno 
računanje vremena.

Or. sv

Amandman 29
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
na koordiniran i usklađen način ukinuti 
ljetno računanje vremena i dogovoriti se 
oko standardnog računanja vremena.

Or. en

Amandman 30
Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) Više građanskih inicijativa 
istaknulo je zabrinutost građana zbog 
pomicanja sata dvaput godišnje. Neke su 
države članice već izrazile želju za 
ukidanjem toga. S obzirom na navedeno 
nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
ukinuti ljetno računanje vremena na 
usklađen i koordiniran način.

Or. en

Amandman 31
Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 a) Područja država članica na 
europskom kontinentu danas se protežu 
kroz tri vremenske zone, odnosno 
standardna vremena. To su srednje 
vrijeme po Greenwichu (GMT), 
srednjoeuropsko vrijeme (GMT+1) i 
istočnoeuropsko vrijeme (GMT+2).
Države članice trebale bi se savjetovati s 
građanima i dionicima prije promjene 
vremenskih zona.

Or. en

Amandman 32
Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(4 b) Za potrebe jamčenja usklađene 
provedbe ove Direktive države članice 
trebale bi uložiti napore da izbjegnu 
nelogične vremenske zone i nepotrebne 
poremećaje unutarnjeg tržišta. Države 
članice trebale bi se savjetovati 
međusobno i koordinirati predviđene 
izmjene vremenskih zona. Države članice 
trebale bi priopćiti Komisiji kontaktnu 
točku u tu svrhu. Na zahtjev država 
članica Komisija bi trebala olakšati 
koordinaciju.

Or. en

Amandman 33
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim,
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi 
bilo narušeno ni ako bi ljetno računanje
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao 
promjena vremenske zone. Nadalje, kako 
bi se izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 

(5) Kako bi se osiguralo da primjena 
sezonskih aranžmana ljetnog računanja
vremena u državama članicama ne naruši 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ili 
poveća rizik od fragmentacije Europske 
unije, države članice trebale bi se 
dogovoriti o zajedničkom standardnom 
vremenu.
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obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

Or. en

Amandman 34
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme.
Komisija bi potom trebala procijeniti 
moguće negativne učinke te promjene na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Tek 
nakon takve procjene i odgovarajuće 
analize država članica može primijeniti 
priopćene promjene. Komisija bi na 
temelju te obavijesti trebala obavijestiti sve 
ostale države članice kako bi mogle 
obavijestiti Komisiju o tome imaju li 
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razloga smatrati da bi promjena mogla 
utjecati na njih i kako bi mogle poduzeti
poduzeti sve potrebne mjere ako se 
promjena potvrdi. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

Or. en

Amandman 35
Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
poremećaji sveli na minimum u, među 
ostalim, prometu, komunikacijama i 
drugim obuhvaćenim sektorima, države 
članice trebale bi pravovremeno, barem 
šest mjeseci prije stupanja promjena na 
snagu, obavijestiti Komisiju o tome da 
namjeravaju promijeniti svoje standardno 
vrijeme i potom provesti promjene o 
kojima su obavijestile. Komisija bi na 
temelju te obavijesti trebala obavijestiti sve 
ostale države članice kako bi mogle 
poduzeti sve potrebne mjere. Usto, tu bi 
informaciju trebala objaviti i tako s njom 
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upoznati i javnost i dionike.

Or. ro

Amandman 36
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi 
bilo narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se izbjeglo bilo kakvo narušavanje 
funkcioniranja unutarnjeg tržišta, države 
članice ne bi ni na kojem području pod 
svojom jurisdikcijom smjele mijenjati 
standardno vrijeme uslijed izmjene 
godišnjih razdoblja, neovisno o tome je li 
promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

Or. en

Amandman 37
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Anna Hedh

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se na 
minimum sveli poremećaji na unutarnjem 
tržištu, među ostalim, u pogledu prometa, 
komunikacija i drugih obuhvaćenih 
sektora, države članice trebale bi 
pravovremeno obavijestiti Komisiju i sve
druge države članice o tome da 
namjeravaju promijeniti svoje standardno 
vrijeme i potom provesti promjene o 
kojima su obavijestile. Komisija bi potom
trebala informirati javnost i dionike 
objavom te informacije što je prije 
moguće.

Or. sv

Amandman 38
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne smije
dovoditi u pitanje pravo svake države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ ni da to standardno 
vrijeme ili standardna vremena mijenja. 
Međutim, kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

Or. sk

Amandman 39
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
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vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se 
izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi bilo 
narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao promjena 
vremenske zone. Nadalje, kako bi se na 
minimum sveli poremećaji u, među 
ostalim, prometu, komunikacijama i 
drugim obuhvaćenim sektorima, države 
članice koje namjeravaju promijeniti 
vremensku zonu trebale bi Komisiju 
obavijestiti 12 mjeseci prije nego 
promjena vremenske zone stupi na snagu. 
Komisija bi na temelju te obavijesti trebala 
obavijestiti sve ostale države članice kako 
bi mogle poduzeti sve potrebne mjere. 
Usto, tu bi informaciju trebala objaviti i 
tako s njom upoznati i javnost i dionike.

Or. en

Amandman 40
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju više od jednom godišnje i da, 
posljedično, drukčije slijedom izmjene 
godišnjih razdoblja računaju vrijeme, te 
kako bi se uvela obveza obavješćivanja o 
planiranim promjenama standardnog 
vremena. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice mijenjaju svoje standardno 
vrijeme. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.
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temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

Or. en

Amandman 41
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju više od jednom godišnje i da, 
posljedično, drukčije slijedom izmjene 
godišnjih razdoblja računaju vrijeme, te 
kako bi se uvela obveza obavješćivanja o 
planiranim promjenama standardnog 
vremena. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
striktno usklađena pravila kako bi se 
izbjeglo da države članice svoje standardno 
vrijeme mijenjaju više od jedanput
godišnje i da, posljedično, drukčije 
slijedom izmjene godišnjih razdoblja 
računaju vrijeme, te kako bi se uvela 
obveza obavješćivanja o planiranim 
promjenama standardnog vremena. Cilj je 
ove Direktive jasno pridonijeti 
neometanom funkcioniranju unutarnjeg 
tržišta te bi se ona stoga trebala temeljiti na 
članku 114. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, kako je dosljedno tumačen 
sudskom praksom Suda Europske unije.

Or. en

Amandman 42
Liisa Jaakonsaari

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 

(6) Stoga je potrebno staviti izvan 
snage Direktivu 2000/84/EZ o ljetnom 
računanju vremena i uvesti zajednička 



PE632.043v01-00 20/44 AM\1171992HR.docx

HR

utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju više od jednom godišnje i da, 
posljedično, drukčije slijedom izmjene 
godišnjih razdoblja računaju vrijeme, te 
kako bi se uvela obveza obavješćivanja o 
planiranim promjenama standardnog 
vremena. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

pravila kako bi se izbjeglo da države 
članice u budućnosti primjenjuju različito 
računanje vremena u pogledu izmjene 
godišnjih razdoblja, te uspostaviti obvezu 
obavješćivanja o planiranim promjenama 
standardnog vremena, jer bi razlike u 
računanju vremena država članica 
ozbiljno narušile funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta. Cilj je ove Direktive 
jasno pridonijeti neometanom 
funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se 
ona stoga trebala temeljiti na članku 114. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 
kako je dosljedno tumačen sudskom 
praksom Suda Europske unije.

Or. en

Amandman 43
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6 a) Koordinacija odluka država 
članica u pogledu njihovog standardnog 
vremena ili njihovih standardnih vremena 
nakon stavljanja izvan snage Direktive 
2000/84/EZ mogla bi ukloniti negativne 
učinke na funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta, ali odluku o standardnom 
vremenu treba prepustiti pojedinačnoj 
državi članici ili njihovu uzajamnom 
dogovoru. Komisija bi trebala staviti na 
raspolaganje osoblje i administrativne 
resurse kako bi se zajamčili koordinacija i 
dijalog među državama članicama u 
pogledu budućeg računanja vremena.

Or. sk

Amandman 44
Richard Sulík

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6 b) Provedba ove Direktive državama 
članicama ostavlja dovoljno vremena za 
pripremu nacionalnih analiza u pogledu 
učinaka izmjene Direktive, nacionalnih 
javnih savjetovanja i javnog dijaloga o 
predloženoj izmjeni.

Or. sk

Amandman 45
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Važno je izbjeći da države članice 
odaberu različita standardna vremena.
Stoga je bitno dati dovoljno vremena za 
primjenu usklađenog i dobro 
koordiniranog pristupa. Direktiva bi se 
trebala primjenjivati od 1. travnja 2020. pa 
bi posljednje razdoblje ljetnog računanja 
vremena koje podliježe pravilima iz 
Direktive 2000/84/EZ trebalo u svakoj 
državi članici započeti 31. ožujka 2020. u 
1:00 ujutro prema koordiniranom 
svjetskom vremenu. Države članice koje 
nakon tog razdoblja ljetnog računanja 
vremena namjeravaju primjenjivati 
standardno vrijeme koje odgovara 
zimskom računanju vremena u skladu s 
Direktivom 2000/84/EZ trebale bi svoje 
standardno vrijeme promijeniti 
27. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2020.

Or. en
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Obrazloženje

Kako se ovom direktivom ne bi narušilo unutarnje tržište države članice trebaju usvojiti 
pristup koji je usklađen i dobro koordiniran. S datumom primjene u 2019. državama 
članicama nije dano dovoljno vremena da odaberu pristup i to bi ih obvezalo na 
nekoordinirano djelovanje. Također, Komisija mora tek provesti procjenu učinka. Stoga bi 
bilo važno odgoditi datum primjene kako bi države članice mogle imati koristi od rezultata te 
procjene.

Amandman 46
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu.
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako 
bi se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 29. ožujka 2020. kako bi sve države
članice zadržale stalno standardno 
računanje vremena ili sve države članice 
promijenile na stalno ljetno računanje
vremena podložno pravilima Direktive
2000/84/EZ, na datum 28. ožujka 2020., 
pod uvjetom da barem dva mjeseca prije 
stupanja na snagu ove Direktive Komisija 
dovrši detaljnu procjenu učinka 
planiranih promjena na europsko 
gospodarstvo, okoliš i društvo, uz poseban 
fokus na pripremljenost unutarnjeg tržišta 
za takve promjene.

Or. en

Amandman 47
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 28. listopada 2019. Međutim, kako bi 
se dalo dovoljno vremena za neometanu 
provedbu ove Direktive, pomicanje sata 
uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja 
podložno pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo bi se i dalje
primjenjivati 2020. kako bi se moglo 
održati zadnje pomicanje sata, u svakoj 
državi članici 25. listopada 2020. u 1:00
ujutro prema koordiniranom svjetskom 
vremenu. Ako nakon tog datuma države 
članice žele primijeniti različitu 
vremensku zonu kao novo standardno 
vrijeme, to bi trebale napraviti na 
usklađen način kako bi se slične promjene 
u državama članicama odvile istodobno.

Or. en

Amandman 48
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 

(7) Direktiva bi se trebala početi 
primjenjivati 18 mjeseci nakon usvajanja. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
namjeravaju primjenjivati standardno 
vrijeme koje odgovara zimskom ili ljetnom
računanju vremena u skladu s Direktivom 
2000/84/EZ trebale bi svoje standardno 
vrijeme promijeniti na zadnju nedjelju u 
listopadu u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu ili na 
zadnju nedjelju u ožujku te godine kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Iznimno je poželjno da države članice 
surađuju pri odlučivanju o standardnom 
vremenu koje će svaka od njih 
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državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

primjenjivati.

Or. sv

Amandman 49
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati
od 30. ožujka 2020., pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 29. ožujka 2020. u 1:00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 
25. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2020.

Or. en

Amandman 50
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati (7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
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od 1. travnja 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2019. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

od 1. travnja 2020. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 31. ožujka 2020. u 1.00 ujutro 
prema koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice koje nakon tog razdoblja 
ljetnog računanja vremena namjeravaju 
primjenjivati standardno vrijeme koje 
odgovara zimskom računanju vremena u 
skladu s Direktivom 2000/84/EZ trebale bi 
svoje standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2020. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako bi 
se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2020.

Or. sk

Amandman 51
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7 a) Kako bi se izbjegao visoki rizik 
fragmentacije unutarnjeg tržišta u slučaju 
da države članice ne uspiju uskladiti svoj 
pristup, Komisiji bi trebalo delegirati 
ovlast za donošenje akata u skladu s 
člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije u pogledu odgađanja 
datuma primjene ove Direktive. Posebno 
je važno da Komisija tijekom svojeg 
pripremnog rada provede odgovarajuća 
savjetovanja, uključujući ona na razini 
stručnjaka, te da se ta savjetovanja 
provedu u skladu s načelima utvrđenim u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 
izradi zakonodavstva od 13. travnja 
2016.* Osobito, s ciljem osiguravanja 
ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 
delegiranih akata, Europski parlament i 
Vijeće primaju sve dokumente istodobno 



PE632.043v01-00 26/44 AM\1171992HR.docx

HR

kada i stručnjaci iz država članica te 
njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup 
sastancima stručnih skupina Komisije 
koji se odnose na pripremu delegiranih 
akata.

Or. en

Amandman 52
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Države članice trebale bi 
međusobno koordinirati standardna 
vremena za koja se opredjele kako bi se 
izbjegle prekomjerno različite vremenske 
zone u Europskoj uniji i kako bi se 
osiguralo propisno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta koje mora biti 
predvidivo za sektore, građane i potrošače 
na koje se to odnosi.

Or. sv

Amandman 53
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu.
Države članice obavješćuju o toj odluci u 
skladu s člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje postojeće 
vremenske zone, države članice 
dogovaraju se o zajedničkom 
standardnom vremenu.

Or. en
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Amandman 54
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice obavješćuju o toj odluci u 
skladu s člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svejedno primijeniti 
pomicanje sata svojeg standardnog 
vremena odnosno standardnih vremena 
uvjetovano promjenom godišnjih razdoblja 
u godini tijekom koje se Direktiva počinje
primjenjivati, tj. 18 mjeseci nakon 
stupanja na snagu ove Direktive. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. sv

Amandman 55
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja u 
2020., pod uvjetom da to učine 
27. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. sk

Amandman 56
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja u 
2020., pod uvjetom da to učine 
27. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en

Amandman 57
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2020., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en

Amandman 58
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 



AM\1171992HR.docx 29/44 PE632.043v01-00

HR

prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja u 
2020., pod uvjetom da to učine 
25. listopada 2020. u 1:00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en

Amandman 59
Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice i dalje dvaput godišnje 
primjenjuju sezonske promjene svojeg 
standardnog vremena ili standardnih 
vremena u 2019. i 2020. Posljednja 
promjena uvjetovana promjenom 
godišnjih razdoblja odvija se 25. listopada 
2020. u 1:00 ujutro prema koordiniranom 
svjetskom vremenu.

Or. en

Amandman 60
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 a. Pod uvjetom da ocjenjivanje 
pripremljenosti unutarnjeg tržišta koje 
provodi Komisija pruži dostatne dokaze da 
će se izbjeći značajni poremećaji za 
unutarnje tržište, ova se Direktiva provodi 
od 29. ožujka 2020. kako bi sve države 
članice mogle zadržati stalno standardno 
računanje vremena ili kako bi sve države 
članice mogle promijeniti na stalno ljetno 
računanje vremena podložno pravilima iz 
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Direktive 2000/84/EZ na datum 28. 
ožujka 2020.

Or. en

Amandman 61
Evelyne Gebhardt

Prijedlog direktive
Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2. Briše se.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., ako 
država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu 
obavijest, a ne povuče je najmanje šest 
mjeseci prije datuma previđene promjene, 
država članica dužna je provesti tu 
promjenu.

2. Komisija u roku od jednog mjeseca od 
dostave obavijesti o tome izvješćuje druge 
države članice te tu informaciju objavljuje 
u Službenom listu Europske unije.

Or. en

Amandman 62
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
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obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu 
obavijest, a ne povuče je najmanje šest 
mjeseci prije datuma previđene promjene, 
država članica dužna je provesti tu 
promjenu.

obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati.

Or. en

Amandman 63
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje šest mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, ona osigurava 
koordinirani pristup s drugim državama 
članicama kako bi se jamčilo pravilno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta. O tome 
obavješćuje Komisiju najmanje 12 mjeseci 
prije nego što promjena stupi na snagu. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest 
i ne povuče je najmanje 12 mjeseci prije 
datuma predviđene promjene, država 
članica dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Amandman 64
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
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svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje šest mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

svojom jurisdikcijom, o tome obavješćuje 
Komisiju i sve druge države članice
najmanje 18 mjeseci prije nego što se 
promjena počne primjenjivati. Ako država 
članica dostavi takvu obavijest, a ne 
povuče je najmanje 18 mjeseci prije 
datuma predviđene promjene, država 
članica dužna je provesti tu promjenu.

Or. sv

Amandman 65
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najmanje šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje šest mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti svoje 
standardno vrijeme odnosno standardna 
vremena na bilo kojem području pod 
svojom nadležnošću, Komisiju o tome 
obavješćuje najkasnije šest mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest 
i ne povuče je najkasnije tri mjeseca prije 
datuma predviđene promjene, država 
članica dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Amandman 66
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije.

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice. Druge države 
članice bez nepotrebne odgode 
obavješćuju Komisiju o mogućim 
poremećajima u funkcioniranju 
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unutarnjeg tržišta. U roku od tri mjeseca 
od obavijesti Komisija objavljuje procjenu 
učinka planirane promjene standardnog 
vremena ili standardnih vremena na 
pravilno funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta.

Or. en

Amandman 67
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije.

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije i informira javnost.

Or. sv

Amandman 68
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 a. Ako nakon procjene iz stavka 2. 
Komisija može dokazati da će planirana 
promjena standardnog vremena ili 
standardnih vremena imati negativan 
učinak na funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta, o tome obavješćuje dotičnu državu 
članicu. Ta država članica zatim odlučuje 
o tome hoće li staviti izvan snage svoju 
odluku o promjeni standardnog vremena 
ili standardnih vremena ili će obrazložiti 
kako će se suprotstaviti negativnom 
utjecaju promjene.

Or. en
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Amandman 69
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 b. Ako nakon procjene iz stavka 2. 
Komisija ne može dokazati da će 
planirana promjena standardnog vremena 
ili standardnih vremena imati negativan 
učinak na funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta, ili dva mjeseca nakon što je država 
članica Komisiji dostavila objašnjenja iz 
stavka 2.a, država članica može 
primijeniti tu promjenu. Komisija te 
obavijesti objavljuje u Službenom listu 
Europske unije.

Or. en

Obrazloženje

Države članice imaju pravo odlučiti hoće li primjenjivati ljetno ili zimsko vrijeme. Međutim, 
važno je nastaviti štititi pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta nakon stavljanja izvan 
snage Direktive 2000/84/EZ. Taj postupak izmijenjen člankom 2. osigurava da države članice 
uzimaju u obzir moguće poremećaje na unutarnjem tržištu prije nego što počnu primjenjivati 
promjenu standardnog vremena.

Amandman 70
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca sedam 
godina nakon usvajanja ove Direktive.

Or. sv
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Amandman 71
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2025.

Or. en

Amandman 72
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2025.

Or. en

Amandman 73
Maria Grapini

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2022.

Or. ro

Amandman 74
Eva Maydell
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Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2023.

Or. en

Amandman 75
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja sedam godina nakon 
usvajanja ove Direktive.

Or. sv

Amandman 76
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2025.

Or. en

Amandman 77
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2023.

Or. en

Amandman 78
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2025.

Or. en

Amandman 79
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije 18 mjeseci 
nakon usvajanja ove Direktive donose i 
objavljuju zakone i druge propise koji su 
potrebni radi usklađivanja s ovom 
Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. sv

Amandman 80
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 29. veljače 
2020. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. en

Amandman 81
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 28. listopada
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. en

Amandman 82
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 
30. ožujka 2020. donose i objavljuju 
zakone i druge propise koji su potrebni radi 
usklađivanja s ovom Direktivom. One 
Komisiji odmah dostavljaju tekst tih 
odredaba.

Or. en

Amandman 83
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Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2020. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. en

Amandman 84
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2020. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. sk

Amandman 85
Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
18 mjeseci nakon usvajanja ove Direktive.

Or. sv

Amandman 86
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Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

One primjenjuju te odredbe od 28. 
listopada 2019.

Or. en

Amandman 87
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
30. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 88
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
29. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 89
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2020.

Or. sk

Amandman 90
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2019.

Države članice primjenjuju te odredbe od 
1. travnja 2020.

Or. en

Amandman 91
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane 
akte u skladu s člankom 4.a kako bi se 
odgodio datum primjene iz podstavka 2. 
ako smatra da postoji velik rizik od 
fragmentacije na unutarnjem tržištu zbog 
nedostatka koordinacije među državama 
članicama.

Or. en

Amandman 92
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 4.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 4.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata 
dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima 
utvrđenima ovim člankom.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata 
iz članka 4. dodjeljuje se Komisiji na 
neodređeno vrijeme počevši od ... [datum 
stupanja na snagu ove Direktive].

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom 
trenutku mogu opozvati delegiranje 
ovlasti iz članka 4. Odlukom o opozivu 
prestaje vrijediti delegiranje ovlasti 
navedeno u toj odluci. Opoziv počinje 
proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana 
objave spomenute odluke u Službenom 
listu Europske unije ili na kasniji dan 
naveden u spomenutoj odluci. Ona ne 
utječe na valjanost delegiranih akata koji 
su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta 
Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 
je imenovala svaka država članica u 
skladu s načelima utvrđenima u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 
izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga 
istodobno priopćuje Europskom 
parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 4. stupa na snagu samo ako 
Europski parlament ili Vijeće u roku od 
[dva mjeseca] od priopćenja tog akta 
Europskom parlamentu i Vijeću na njega 
ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije 
isteka tog roka i Europski parlament i 
Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti 
prigovore. Taj se rok produljuje za [dva 
mjeseca] na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

Or. en

Amandman 93
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Anna Hedh

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom 18 mjeseci nakon 
usvajanja ove Direktive.

Or. sv

Amandman 94
Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 28. listopada 2019.

Or. en

Amandman 95
Eva Maydell

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 29. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 96
Martin Schirdewan

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 30. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 97
Morten Løkkegaard

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2020.

Or. en

Amandman 98
Richard Sulík

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2020.

Or. sk
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