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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vasaros laiko tikslas –išnaudoti natūralią dienos šviesą. Pasukant laikrodį viena valanda 
pirmyn dienoms ilgėjant pavasarį, saulėlydis atidedamas ta pačia viena valanda. Rudenį 
laikrodis vėl atsukamas atgal. Ši praktika taikoma daugiau nei 60-yje šalių visame pasaulyje. 
Europos Sąjungoje valstybės narės turi ilgą vasaros laiko tradiciją ir daugelis jų yra 
sukūrusios savo vasaros laiko sistemas. Bandymai suderinti sistemas visoje ES prasidėjo 20 a. 
8-ajame dešimtmetyje siekiant palengvinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą. 

Šiuo metu vienodą visoje ES taikomą vasaros laiką reglamentuoja Direktyva 2000/84/EB, 
kurią ketinama panaikinti. Daugelis Europos trečiųjų šalių savo vasaros laiko sistemas 
priderino prie ES. 

Buvo atlikta daug mokslinių tyrimų nagrinėjant vasaros laiko naudą ir nepatogumus. 
Paaiškėjo, kad vasaros laikas naudingas vidaus rinkai (ypač transporto sektoriui) ir 
laisvalaikio veiklai lauke, dėl jo taip pat šiek tiek sutaupoma energijos. Tačiau poveikis 
kitiems ekonomikos sektoriams lieka neaiškus.

Reikia pripažinti, kad turima mokslinių įrodymų bazė ir žinių lygis, susiję su galimu teigiamu 
arba neigiamu vasaros laiko poveikiu, labai riboti ir gana fragmentiški. 

Tačiau sveikatos tyrimai vasaros laiką sieja su žmogaus biologinio ritmo (cirkadinio ritmo) 
sutrikdymu. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad poveikis žmogaus biologiniam ritmui gali 
būti žalingesnis, nei manyta anksčiau. Moksliniai faktai prieinami tik labai ribotai.

Laiko keitimo du kartus per metus sistema vis dažniau abejoja piliečiai ir Europos 
Parlamentas. Tačiau nė viena ES vyriausybė nepareikalavo pakeisti dabartinių nuostatų dėl 
vasaros laiko. Trečiosios šalys, pvz., Rusija arba visiškai neseniai – Turkija, panaikino 
vasaros laiką taikydamos penkerių ar ilgesnį perėjimo laikotarpį.

Savo 2018 m. vasario 8 d.1rezoliucijoje Europos Parlamentas paprašė Komisijos atlikti 
Direktyvoje 2000/84/EB numatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir, prireikus, pateikti 
pasiūlymą ją peržiūrėti. 

Europos Komisija neatliko poveikio vertinimo, tačiau surengė viešas konsultacijas, per kurias 
gauta maždaug 4,6 mln. atsakymų – daugiau atsakymų nei per bet kurią kitą Komisijos 
konsultaciją, iš kurių 84 proc. respondentų pritarė, kad būtų atsisakyta laiko keitimo du kartus 
per metus, o 16 proc. respondentų norėjo palikti galioti esamą sistemą.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, šioje nuomonėje siekiama paremti mintį, kad laiko keitimo du 
kartus per metus tvarka būtų panaikinta tam tikromis sąlygomis.
Pagrindinis laiko keitimo du kartus per metus panaikinimo uždavinys – išvengti didelių 
vidaus rinkos sutrikimų, kuriuos gali sukelti skirtumai tarp valstybių narių šioje srityje, ir 
kompetencijos koordinuoti standartinius laikus Europos lygmeniu trūkumas.

1 2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laiko keitimo tvarkos (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043.
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Nuomonės referentas supranta tai, kad ES gali panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, 
tačiau neturi įgaliojimų nustatyti standartinį laiką visoje ES.

Nekalbant apie su poveikiu susijusius aspektus, panaikinus Vasaros laiko direktyvą vasaros 
laikas nebus automatiškai panaikintas visoje ES. Tai tik panaikintų suderinimą visoje ES, o 
valstybės narės vėl būtų kompetentingos svarstyti vasaros laiko klausimą. Valstybės narės 
galėtų laisvai spręsti dėl savo laiko tvarkos: jos gali pasirinkti išsaugoti vasaros laiką (pagal 
dabartinį ar pakeistą vasaros laiko tvarkaraštį) arba jį panaikinti. Panaikinus vasaros laiką, 
visų pirma, būtų nustatytas visų metų standartinis laikas (žiemos laikas), kuris iš esmės 
reiškia, kad pavasarį ir vasarą bus tamsesni vakarai.

Valstybės narės, norėdamos nustatyti visus metus trunkantį vasaros laiką, turėtų techniškai 
pakeisti laiko zonas. Tačiau nesuderintos nacionalinės laiko tvarkos greičiausiai turėtų 
neigiamų pasekmių vidaus rinkai.

Bet kuriuo atveju reikia vengti laiko zonų įvairovės dėl to, kad valstybės narės pasirinktų 
standartiniu laiku nustatyti vasaros arba žiemos laiką, nes dėl to vidaus rinka taptų dar labiau 
skirtinga.
Dėl to tarpvalstybinė prekyba, transportas, komunikacija ir kelionės taptų sudėtingesnės 
vidaus rinkoje ir su trečiosiomis šalimis ir tai padarytų didelį poveikį aviacijos sektoriaus 
laiko tarpsnių sistemai, kuri naudojama koordinuojant skrydžius labiausiai apkrautuose oro 
uostose visame pasaulyje. Laiko keitimu galėtų pasinaudoti trečiųjų šalių oro transporto 
bendrovės, kad išstumtų Europos oro transporto bendroves iš rinkos ir įgytų didesnę rinkos 
dalį už ES ribų.

Todėl, atsižvelgdamas į teisinio įgyvendinamumo sritį, nuomonės referentas siūlo teisės akto 
įsigaliojimą susieti su išankstiniu visų ES valstybių narių sutarimu dėl naujojo standartinio 
laiko koordinavimo mechanizmo. Būtų geriausia išlaikyti tris esamas laiko zonas. Nuomonės 
referentas mano, kad valstybėms narėms susitarti dėl šio teisėkūros procedūra priimamo akto 
padėtų bendro sprendimo procedūra. Šį procesą turi koordinuoti Tarybai pirmininkaujanti 
valstybė narė.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino Komisiją 

(2) Atsižvelgdamas į keletą piliečių 
pateiktų peticijų, Parlamento klausimus ir 



AD\1177409LT.docx 5/15 PE632.025v02-00

LT

atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos 
vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus 
pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje 
rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje 
Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio 
į laiko tvarką;

viešą svarstymą šiuo klausimu, 2018 m. 
vasario 8 d. savo rezoliucijoje Europos 
Parlamentas paragino Komisiją atlikti 
Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros 
laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti 
pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje 
rezoliucijoje taip pat pabrėžta, kad visoje 
Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio 
į laiko tvarką ir vienodo ES laiko režimo;

Pakeitimas 2

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 
sukurti nuspėjamumą ir ilgalaikės 
trukmės tikrumą, o taip pat išvengti, inter 
alia, transporto operacijų planavimo ir 
informacinių bei ryšių sistemų ir 
transporto sektoriaus veikimo trikdžių, 
didesnių tarpvalstybinės prekybos išlaidų 
arba mažesnio našumo prekių ir paslaugų 
sektoriuje. Atliekant informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) bandymus, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą naujos 
laiko sistemos įgyvendinimą be papildomų 
išlaidų įmonėms ir piliečiams, turėtų būti 
sudaromos palankesnės sąlygos pereiti 
prie šios sistemos. Be to, nors moksliniai 
įrodymai dar nėra visiškai patikimi, 
naujausi moksliniai tyrimai parodė 
galimą neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai, kurį lemia du kartus per metus 
keičiamas laikas; Atsižvelgiant į 
naujausius poveikio žmogaus sveikatai 
tyrimus, taip pat nurodyta, kad du kartus 
per metus keičiant laiką patiriamas 
įvairaus pobūdžio neigiamas poveikis, o 
prie to prisitaikyti nėra taip paprasta, kaip 
buvo manoma;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) vieši debatai dėl vasaros laiko 
tvarkos nėra naujas dalykas, be to, 
nustačius vasaros laiko tvarką keliomis 
iniciatyvomis šią praktiką buvo siekiama 
nutraukti. Kai kurios valstybės narės 
surengė nacionalines konsultacijas, o 
daugelis įmonių ir suinteresuotųjų 
subjektų pritarė tam, kad šią praktiką 
reikia nutraukti. Pasibaigus Europos 
Komisijos inicijuotoms konsultacijoms 
padaryta ta pati išvada;

Pagrindimas

Nustatytai laiko keitimo tvarkai iš pradžių buvo prieštaraujama, tačiau dabartinis pasiūlymas 
grindžiamas nemažai tyrimų ir konsultacijų, per kuriuos pateikti argumentai skatina 
ideologinę diskusiją. Šiuo tikslu tikslinga paminėti ankstesnes diskusijas ir procesą, kurių 
rezultatas – dabartinis pasiūlymas.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) dėl vasaros laiko tvarkos vyksta 
aktyvūs vieši debatai, kaip pvz. 4,6 mln. 
atsakymų, kuriuos pateikė piliečiai 
dalyvaudami Komisijos surengtose viešose 
konsultacijose, kurių metu dauguma 
pasisakė prieš dabartinę sezoninio laiko 
keitimo sistemą. Kartu su diskusijomis dar 
nebuvo pateiktas moksliškai pagrįstas 
poveikio vertinimas, kuris neapsiribotų tik 
esamos informacijos šiuo klausimu 
analize. Kai kurios valstybės narės taip pat 
jau išreiškė savo pageidavimą atsisakyti 
tokios tvarkos taikymo. Atsižvelgiant į 
tokią įvykių raidą būtina ir toliau užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą bei 
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tarpvalstybinę piliečių veiklą ir išvengti 
didelių tokio veikimo trikdžių, kurių 
atsirastų dėl šioje srityje valstybių narių 
taikomos skirtingos tvarkos. Todėl, 
atsižvelgiant į šiai direktyvai taikomą 
bendro sprendimo procedūrą, labai 
svarbu, kad vasaros laiko tvarkos taikymas 
būtų nutrauktas tik jeigu valstybės narės 
pirmiausia susitars dėl koordinavimo 
mechanizmo. Šio koordinavimo 
mechanizmo nustatymui vadovauja 
atitinkama Tarybai pirmininkaujanti 
valstybė narė; Nustatant šį mechanizmą ir 
kiekvienai valstybei narei nustatant 
standartinį laiką, turėtų būti atsižvelgiama 
į tai, kad šiuo metu ES egzistuoja trys 
laiko zonos. Tais atvejais, kai valstybė 
narė padaro tokį pakeitimą, ir 
nepažeidžiant savo teisės nuspręsti dėl 
savo standartinio laiko, ji dės visas 
pastangas siekdama užtikrinti, kad 
skirtumas tarp jos ir kaimyninių valstybių 
narių neviršytų vienos valandos. Europos 
Komisija gali atlikti poveikio vertinimą dėl 
planuojamo standartinio laiko keitimo 
poveikio ir jo poveikio kaimyninėms 
valstybėms narėms bei vidaus rinkai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant išvengti neigiamų 
padarinių vidaus rinkos veikimui, taip pat 
su tarpvalstybine veikla susijusių 
sunkumų, kurių patiria ES piliečiai, 
paskirstant laiko zonas Sąjungoje labai 
svarbu užtikrinti, kad ir toliau būtų 
laikomasi geografinės logikos. Todėl 
panaikinus vasaros laiko tvarką turėtų 
būti vykdomas koordinavimo procesas, 
kurį užbaigtų valstybės narės. Gerbiant 
suverenią kiekvienos valstybės narės teisę 
pačiai spręsti dėl savo standartinio laiko ir 
atsižvelgiant į skirtingus gyventojų 
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poreikius valstybėse narėse, kurios šiuo 
metu apima tris laiko juostas, šis procesas 
padės valstybėms narėms, visų pirma 
kaimyninėms šalims, bendru sutarimu 
priimti bendrą poziciją dėl standartinio 
laiko, kurį kiekviena valstybė narė ateityje 
pasirinks taikyti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) remiantis naujausiais moksliniais 
įrodymais, įžvelgiamas laiko keitimo du 
kartus per metus ir sveikatos problemų, 
pavyzdžiui, su chronobiologija susijusių 
širdies ir kraujagyslių ligų, kuriomis 
susergama suardžius vidaus 
chronobiologinę sistemą, ryšys;

Pakeitimas 7
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 

(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 ir užtikrinti koordinuotą metodą, 
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, kurie yra vykdomi 
Europoje. Be to, siekiant kuo labiau 
sumažinti sutrikimų, inter alia, vidaus 
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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;

rinkoje, ES energijos tinkluose, 
transporto, ypač aviacijos, sektoriuje, 
kuriame orlaivių pakilimui ir nusileidimui 
nustatyta laiko tarpsnių sistema, ryšių ir 
kituose susijusiuose sektoriuose, jos turėtų 
laiku Komisijai ir visoms valstybėms 
narėms 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, 
siekiant mažinti tarpvalstybinį poveikį, 
kurį sukelia laiko zonų skirtumai 
kaimyninėse šalyse. Ji taip pat turėtų 
paskelbti šią informaciją, kad informuotų 
plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias 
šalis;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės turėtų priimti savo 
sprendimus nesukeldamos pavojaus ypač 
laiko pokyčiams jautrių Europos 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumui, pavyzdžiui, Europos 
oro susisiekimo bendrovėms ir oro 
uostams.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) norint nuspręsti, kurį standartinį 
laiką taikyti kiekvienoje valstybėje narėje, 
iš pradžių reikia surengti konsultacijas ir 
atlikti tyrimus, kuriais būtų atsižvelgiama 
į konkrečios valstybės narės piliečių 
pageidavimus, geografinius ir regioninius 
skirtumus, standartinius darbo 
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susitarimus ir kitus veiksnius. Todėl 
valstybės narės turėtų turėti pakankamai 
laiko išnagrinėti šio pasiūlymo poveikį ir 
pasirinkti geriausiai gyventojų poreikius 
atitinkantį sprendimą, kartu atsižvelgiant į 
sklandų vidaus rinkos veikimą;

Pakeitimas 10
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. 
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;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 
2020 m. balandžio 1 d., kad paskutinis 
vasaros laiko taikymo laikotarpis pagal 
Direktyvos 2000/84/EB taisykles 
kiekvienoje valstybėje narėje prasidėtų 
2020 m. kovo 29 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. 
suderintuoju pasauliniu laiku, kad panašūs 
ilgalaikiai pakeitimai įvairiose valstybėse 
narėse būtų atlikti vienu metu. Išankstinė 
šios taisyklės įgyvendinimo sąlyga yra ta, 
kad valstybės narės sprendimus dėl 
standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys 
nuo 2020 m., priimtų koordinuotai ir 
bendru sutarimu, raginant valstybes nares 
išlikti savo dabartinėje laiko zonoje; 
Galėtų būti sukurtas nacionalinių 
informacijos centrų tinklas, kuriuo būtų 
galima pasinaudoti siekiant susitarimo. 
svarbu išvengti galimų komplikacijų, 
kurių galėtų atsirasti valstybėms narėms 
įgyvendinant šią direktyvą. Todėl būtina 
numatyti joms pakankamai laiko ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi darnaus ir 
gerai koordinuoto požiūrio.
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šios direktyvos įgyvendinimas 
turėtų būti stebimas. Tokios stebėsenos 
rezultatus Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje. 
Toji ataskaita turėtų būti grindžiama 
informacija, kurią valstybės narės 
Komisijai turi pateikti iš anksto, kad 
ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu 
laiku;

(8) šios direktyvos įgyvendinimas 
turėtų būti stebimas ir jai taikomas 
koordinavimo mechanizmas, dėl kurio iš 
anksto pagal šią bendro sprendimo 
procedūrą susitarė valstybės narės. Tokios 
stebėsenos rezultatus Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
skirtoje ataskaitoje. Toji ataskaita turėtų 
būti grindžiama informacija, kurią 
valstybės narės Komisijai turi pateikti iš 
anksto, kad ataskaitą būtų galima pateikti 
nurodytu laiku;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 

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 12 mėnesių iki pakeitimo 
įsigaliojimo. Jei valstybė narė pateikia tokį 
pranešimą ir jo neatsiima likus ne mažiau 
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kaip 6 mėnesiams iki numatomo pakeitimo 
datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

kaip 12 mėnesių iki numatomo pakeitimo 
datos, valstybė narė šį pakeitimą taiko.

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 bei plačiajai 
visuomenei ir paskelbia šią informaciją 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. siekiant koordinuoto metodo 
įgyvendinant šio straipsnio 1 ir 2 dalis, 
Taryba nustato koordinavimo 
mechanizmą.

Pakeitimas 16
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 2025 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 
2025 m. balandžio 30 d.

Pakeitimas 18
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. 
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.

Pakeitimas 19
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. 
balandžio 1 d.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 
2020 m. balandžio 1 d.
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