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ĪSS PAMATOJUMS

Vasaras laika mērķis ir izmantot dabisko dienasgaismu. Pavasarī, kad dienas kļūst garākas, 
pagriežot pulksteņa rādītājus par stundu uz priekšu, saulriets ir par šo pasu stundu vēlāk, līdz 
pat rudenim, kad pulksteņa rādītāji atkal tiek pagriezti atpakaļ.  Šo praksi visā pasaulē 
izmanto vairāk nekā 60 valstīs. Eiropas Savienībā dalībvalstīm ir sena dienasgaismas 
taupīšanas vasaras laika režīma (DST) tradīcija, un daudzas valstis ir izstrādājušas pašas savu 
DST sistēmu. ES saskaņošanas mēģinājumi sākās 1970. gados, lai veicinātu efektīvu iekšējā 
tirgus darbību. 

Pašlaik Direktīva 2000/84/EK, kuru ir paredzēts grozīt, reglamentē visā ES vienoto DST 
piemērošanu. Eiropā lielākā daļa trešo valstu ir pielāgojušas savus vasaras laika sistēmas ES 
sistēmai.  

Tika ieguldīts daudz zinātniskās izpētes, lai noskaidrotu DST sniegtās priekšrocības un 
sagādātās neērtības. Izrādās, ka no vasaras laika gūst labumu iekšējais tirgus (jo īpaši 
transporta pārvadājumu nozare) un brīvā laika pavadīšana ārā, kā arī tas rada nelielu 
energopatēriņa ekonomiju. Tādēļ joprojām nav skaidrs, kā tas ietekmē citas tautsaimniecības 
nozares.

Tomēr nākas atzīt, ka pieejamo zinātnisko liecību pamats un zināšanas par DST iespējami 
labvēlīgu vai nelabvēlīgu ietekmi joprojām ir ļoti ierobežoti un salīdzinoši fragmentāri. 

Tomēr medicīnas pētījumi sasaista cilvēka bioritma (“sirds ritma”) traucējumus ar DST. 
Zinātniskās izpētes secinājumi liecina, ka ietekme uz cilvēka bioritmu varētu būt daudz 
spēcīgāka, nekā sākotnēji tika uzskatīts. Zinātniskie fakti ir pieejami tikai ļoti ierobežotā 
apjomā.

To, vai laika režīma maiņa divas reizes gadā ir lietderīga, arvien biežāk apšauba gan 
iedzīvotāji, gan Eiropas Parlaments. Tomēr neviena ES valdība nav aicinājusi grozīt 
pašreizējos noteikumus par DST. Trešās valstis, piemēram, Krievija vai pavisam nesen 
Turcija, ir atcēlušas DST, paredzot pārejas periodu piecus gadus vai ilgāk.

Eiropas Parlaments 2018. gada 8. februāra rezolūcijā1 aicināja Komisiju veikt novērtējumu 
par vasaras laika noteikumiem, kuri paredzēti ar Direktīvu 2000/84/EK, un vajadzības 
gadījumā nākt klajā ar priekšlikumu tās pārskatīšanai. 

Eiropas Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu, bet ir rīkojusi sabiedrisku apspriešanu, 
kurā tika saņemti aptuveni 4,6 miljoni atbilžu, no tām 84 % atbalstīja, ka līdzšinējā kārtība, 
kad divas reizes gadā tiek pagriezti pulksteņrādītāji, tiek pārtraukta, bet 16 % vēlējās esošo 
kārtību saglabāt.

Ņemot to vērā, ar šo atzinuma tiek atbalstīts ierosinājums saskaņoti pārtraukt divas reizes 
gadā notiekošo laika režīma maiņu, paredzot dažus nosacījumus.

1 Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par noteikumiem attiecībā uz laika maiņu, 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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Galvenais izaicinājums pulksteņa grozīšanas divas reizes gadā atcelšanā ir novērst būtiskus 
iekšēja tirgus traucējumus, ko varētu radīt atšķirības dalībvalstīs šajā jomā un kompetences 
trūkums standarta laiku koordinēšanai Eiropas līmenī. 

Atzinuma sagatavotājs apzinās, ka ES var pārtraukt divreiz gadā notiekošo pulksteņu 
grozīšanu, bet tai nav kompetences noteikt visā ES standarta laiku.

Neskarot apsvērumus par sekām, Direktīvas par vasaras laiku atcelšana neatceltu automātiski 
vasaras laiku visā ES. Tā tikai pārtrauktu ES mēroga saskaņošanu un nodotu jautājumu par 
vasaras laiku atpakaļ dalībvalstu kompetencē.  Dalībvalstis brīvi lemtu par savu individuālo 
laika režīmu: tās varētu izvēlēties saglabāt vasaras laiku (pēc pašreizējā vai pēc grozīta DST 
grafika) vai izbeigt vasaras laiku. Atceļot vasaras laiku, tā rezultātā vispirmām kārtām būtu 
visu gadu nemainīgs standarta laiks (“ziemas laiks”), kas pēc definīcijas ir saistīts ar 
tumšākiem vakariem pavasarī un vasarā.

Lai iegūtu vasaras laiku visa gada laikā, dalībvalstīm būtu tehniski jāmaina laika zonas. 
Tomēr nekoordinēti valstu laika režīma noteikumi tāpat nelabvēlīgi ietekmētu iekšējo tirgu.

Jebkurā gadījumā ir jāizvairās no “sadrumstalotas laika zonu kartes” izveidošanās sakarā ar 
dalībvalstu atšķirīgajām vēlmēm dot priekšroku vai nu ziemas laikam vai vasaras laikam kā 
standarta laikam, jo tas palielinātu iekšējā tirgus atšķirības.
Tas padarītu komplicētāku pārrobežu tirdzniecību, transporta pārvadājumus, komunikācijas 
un ceļošanu iekšējā tirgus ietvaros un ar trešām valstīm, kam ir būtiska ietekme uz laika nišu 
sistēmu aviācijas nozarē, kas koordinē lidojumus noslogotākajās lidostās visā pasaulē.   Laika 
grozīšana varētu tikt izmantota trešo valstu aviolīniju konkurencē, lai izspiestu Eiropas 
aviolīnijas no tirgus nolūkā iegūt lielāku tirgus daļu ārpus ES.

Tādēļ juridiskās īstenojamības ziņā atzinuma sagatavotājs ierosina sasaistīt iepriekšējas 
vienprātīgas visu ES dalībvalstu vienošanās stāšanos spēkā ar koordinācijas mehānismu 
jaunam standarta laikam. Būtu vēlams saglabāt neskartas trīs esošās laika zonas. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka koplēmuma procedūra šim tiesību aktam ir instruments, ar kuru rast 
vienošanos dalībvalstu starpā. Šo procesu koordinē Padomes prezidējošā dalībvalsts.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlaments 2018. gada 8. 
februāra rezolūcijā aicināja Komisiju veikt 
novērtējumu par vasaras laika 

(2) Ņemot vērā vairākus 
lūgumrakstus, kas saņemti no pilsoņiem, 
Parlamenta jautājumus un atklātu 
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noteikumiem, kuri paredzēti ar Direktīvu 
2000/84/EK, un vajadzības gadījumā nākt 
klajā ar priekšlikumu tās pārskatīšanai. 
Minētajā rezolūcijā arī apstiprināts, ka ir 
svarīgi saglabāt saskaņotu pieeju laika 
režīmam visā Savienībā.

uzklausīšanu par šo jautājumu, Eiropas 
Parlaments 2018. gada 8. februāra 
rezolūcijā aicināja Komisiju veikt rūpīgu 
novērtējumu par vasaras laika 
noteikumiem, kuri paredzēti ar Direktīvu 
2000/84/EK, un vajadzības gadījumā nākt 
klajā ar priekšlikumu tās pārskatīšanai. 
Minētajā rezolūcijā arī uzsvērts, ka ir 
svarīgi saglabāt saskaņotu pieeju laika 
režīmam visā Savienībā un vienotu ES 
laika režīmu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija ir izpētījusi pieejamos 
pierādījumus, kuri norāda, ka svarīgi ir, lai 
šajā jomā pastāvētu saskaņoti Savienības 
noteikumi, jo tie vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību un inter 
alia nepieļautu transporta operāciju 
plānošanas un informācijas un 
komunikācijas sistēmu darbības 
traucējumus, augstākas pārrobežu 
tirdzniecības izmaksas vai zemāku 
ražīgumu attiecībā uz precēm un 
pakalpojumiem. Nav gūti pārliecinoši 
pierādījumi, ka ieguvumi no pārejas uz 
vasaras laiku atsvērtu neērtības, ko rada 
laika režīma maiņa divas reizes gadā.

(3) Komisija ir izpētījusi pieejamos 
pierādījumus, kuri norāda, ka svarīgi ir, lai 
šajā jomā pastāvētu saskaņoti Savienības 
noteikumi, jo tie vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību, radītu 
prognozējamību un ilgtermiņa noteiktību 
un inter alia nepieļautu transporta operāciju 
plānošanas, enerģētikas nozares un 
informācijas un komunikācijas sistēmu 
darbības traucējumus, augstākas pārrobežu 
tirdzniecības izmaksas vai zemāku 
ražīgumu attiecībā uz precēm un 
pakalpojumiem. Pāreja uz jaunu laika 
sistēmu būtu jāatvieglo, testējot IKT 
efektīvu īstenošanu, neradot papildu 
izmaksas uzņēmumiem un iedzīvotājiem. 
Turklāt, lai gan zinātniskie pierādījumi vēl 
nav pilnībā neapgāžami, jaunākie 
zinātniskie pētījumi ir norādījuši uz 
iespējamu negatīvu ietekmi uz cilvēku 
veselību, ko rada laika režīma maiņa divas 
reizes gadā. Jaunākie pētījumi par cilvēku 
veselību arī rāda, ka pulksteņa rādītāju 
grozīšanai divreiz gadā ir vairākas 
negatīvas sekas un pielāgoties nav tik 
vienkārši, kā domāts.

Grozījums Nr. 3
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Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Sabiedriskās debates par sezonālo 
laika maiņu nav nekas jauns, un kopš 
vasaras laika ieviešanas ir bijušas 
vairākas iniciatīvas, kuru mērķis bija 
izbeigt šādu praksi. Atsevišķas dalībvalstis 
rīkoja apspriešanās valsts mērogā, un 
lielākā daļa uzņēmumu un ieinteresēto 
personu atbalstīja to, lai neturpinātu šo 
praksi. Arī Eiropas Komisijas rīkotā 
apspriešanās rezultātā deva tādus pašus 
secinājumus.

Pamatojums

Laika maiņas ieviešanai sākumā bija pretinieki, bet pašreizējais priekšlikums seko virknei 
pētījumu un apspriešanos, kas argumentiem piešķir ideoloģisku debašu raksturu. Tāpēc ir 
pareizi pieminēt agrākās debates un procesu, kura rezultātā ir radies šis priekšlikums.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Norit aktīva sabiedriskā apspriešana 
par pāreju uz vasaras laiku, un vairākas 
dalībvalstis jau ir paziņojušas, ka dotu 
priekšroku laika režīma maiņas 
pārtraukšanai. Ņemot vērā iepriekš 
aprakstīto notikumu attīstību, ir 
nepieciešams arī turpmāk nodrošināt 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību un 
nepieļaut būtiskus iekšējā tirgus 
traucējumus, ko varētu radīt atšķirības 
starp dalībvalstīm šajā jomā. Tādēļ būtu 
lietderīgi koordinēti izbeigt vasaras laika 
noteikumu piemērošanu.

(4) Norit aktīva sabiedriskā apspriešana 
par pāreju uz vasaras laiku, un to parāda 
4,6 miljoni atbilžu, kas saņemtas no 
pilsoņiem sabiedriskajā apspriešanā, kuru 
rīko Komisija un kurā vairākums 
respondentu iestājas pret pašreizējo 
sistēmu ar sezonālo laika maiņu. Tam vēl 
nav pievienots zinātniski pamatots 
ietekmes novērtējums, kas neaprobežojas 
tikai ar esošā materiāla analīzi šajā 
jautājumā. Tāpat vairākas dalībvalstis jau 
ir paziņojušas, ka dotu priekšroku laika 
režīma maiņas pārtraukšanai. Ņemot vērā 
iepriekš aprakstīto notikumu attīstību, ir 
nepieciešams arī turpmāk nodrošināt 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību un pilsoņu 
pārrobežu darbības un nepieļaut būtiskus 
iekšējā tirgus traucējumus, ko varētu radīt 
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atšķirības starp dalībvalstīm šajā jomā. 
Tādēļ ir būtiski svarīgi, lai koplēmuma 
procedūrā, kas risinās attiecībā uz šo 
direktīvu, vasaras laika noteikumu 
piemērošana tiktu izbeigta tikai pēc tam, 
kad vispirms dalībvalstis būs spējušas 
vienoties par koordinācijas mehānismu. 
Padomes prezidentūrai būs svarīga loma 
šī koordinācijas mehānisma izveidē. 
Katrai dalībvalstij nosakot standarta 
laiku, šajā mehānismā būtu jāņem vērā 
trīs esošās ES laika zonas. Ja dalībvalsts 
izdara šādas izmaiņas un neskarot tās 
tiesības lemt par savu standarta laiku, tā 
darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
laika starpība starp to un kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm nepārsniedz vienu 
stundu. Eiropas Komisija var veikt 
ietekmes novērtējumu par plānoto 
standarta laika izmaiņu ietekmi un to 
ietekmi uz kaimiņu dalībvalstīm un 
iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai novērstu negatīvas izpausmes 
uz iekšējā tirgus darbību, kā arī ES 
pilsoņiem nerastos grūtības veikt 
pārrobežu darbības, ir būtiski nodrošināt, 
lai Savienībā esošo laika zonu iedalījums 
arī turpmāk būtu loģisks no ģeogrāfiskā 
aspekta. Tāpēc pirms sezonālās laika 
maiņas režīma pārtraukšanas vispirms 
būtu jāveic koordinēšanas process, par 
kuru lemj dalībvalstis. Šis process, 
vienlaikus ievērojot katras dalībvalsts 
suverēnās tiesības lemt par savu standarta 
laiku un ņemot vērā iedzīvotāju dažādās 
vajadzības dalībvalstīs, kas pašlaik aptver 
trīs laika zonas, palīdzēs dalībvalstīm, jo 
īpaši blakusesošām valstīm, vienprātīgi 
nonākt pie kopīgas nostājas attiecībā uz 
standarta laiku, kuru katra dalībvalsts 
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izvēlēsies turpmāk piemērot.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Jaunākās liecības norāda uz 
saistību starp divreiz gadā notiekošo 
pulksteņa rādītāju grozīšanu un veselības 
problēmām, piemēram, sirds un asinsrites 
sistēmas slimībām, kas saistītas ar 
hronobioloģijas aspektiem un iekšējā 
bioloģiskā pulksteņa traucējumiem.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šai direktīvai nevajadzētu skart 
individuālu dalībvalstu tiesības lemt par 
standarta laiku vai laikiem tās jurisdikcijā 
esošās teritorijās, uz ko attiecas Līgumu 
teritoriālā piemērošanas joma, kā arī par 
turpmākām standarta laika maiņām. 
Tomēr, lai nodrošinātu, ka tikai dažu 
atsevišķu dalībvalstu pāreja uz vasaras 
laika režīmu netraucētu iekšējā tirgus 
darbību, dalībvalstīm būtu jāatturas no 
sezonāla rakstura standarta laika maiņas 
visās to jurisdikcijā esošās teritorijās, ja 
šāda pulksteņrādītāju pagriešana ir 
uzskatāma par laika zonas maiņu. Turklāt, 
lai pēc iespējas mazinātu traucējumus inter 
alia transporta, sakaru un citās saistītās 
nozarēs, dalībvalstīm būtu savlaicīgi 
jāinformē Komisija par savu nodomu 
mainīt standarta laiku un pēc tam piemērot 
paziņotās izmaiņas. Pamatojoties uz šādu 
paziņojumu, Komisijai būtu jāinformē 
visas pārējās dalībvalstis, lai tās varētu 
veikt visus vajadzīgos pasākumus. 
Komisijai, publicējot šo informāciju, būtu 

(5) Šai direktīvai nevajadzētu skart 
individuālu dalībvalstu tiesības lemt par 
standarta laiku vai laikiem tās jurisdikcijā 
esošās teritorijās, uz ko attiecas Līgumu 
teritoriālā piemērošanas joma, kā arī par 
turpmākām standarta laika maiņām. 
Tomēr, lai nodrošinātu, ka tikai dažu 
atsevišķu dalībvalstu pāreja uz vasaras 
laika režīmu netraucētu iekšējā tirgus 
darbību, un nodrošinātu saskaņotu pieeju, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no sezonāla 
rakstura standarta laika maiņas visās to 
jurisdikcijā esošās teritorijās, ja šāda 
pulksteņrādītāju pagriešana ir uzskatāma 
par laika zonas maiņu, kas pastāv Eiropā. 
Turklāt, lai pēc iespējas mazinātu 
traucējumus inter alia iekšējā tirgū, ES 
enerģētikas tīklos, transporta nozarē, un jo 
īpaši aviācijā un tajā iedibinātajā 
pacelšanās un piezemēšanās laika nišu 
sistēmā, sakaru un citās saistītās nozarēs, 
dalībvalstīm būtu savlaicīgi jāinformē 
Komisija un visas dalībvalstis par savu 
nodomu mainīt standarta laiku un pēc tam 
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arī jāinformē sabiedrība un ieinteresētās 
personas.

piemērot paziņotās izmaiņas. Pamatojoties 
uz šādu paziņojumu, Komisijai būtu 
jāinformē visas pārējās dalībvalstis, lai tās 
varētu veikt visus vajadzīgos pasākumus ar 
mērķi pārvarēt pārrobežu ietekmi, ko 
izraisa laika zonu atšķirības kaimiņvalstu 
starpā. Komisijai, publicējot šo 
informāciju, būtu arī jāinformē sabiedrība 
un ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstis, pieņemot lēmumus, 
nedrīkstētu apdraudēt konkurētspēju 
attiecībā uz trešo valstu uzņēmumiem, kas 
darbojas Eiropas transporta nozarē un ir 
īpaši jutīgi pret laika izmaiņām, 
piemēram, Eiropas aviosabiedrībām un 
lidostām.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pirms lēmuma par to, kādu 
standarta laiku piemērot katrā dalībvalstī, 
iepriekš jābūt konsultācijām un 
pētījumiem, kas ņem vērā iedzīvotāju 
vēlmes, ģeogrāfiskos variantus, reģionālās 
atšķirības, darba režīma standartus un 
citus faktorus, kas ir nozīmīgi konkrētajai 
dalībvalstij. Tāpēc dalībvalstīm vajadzētu 
būt pietiekami ilgam laikam, lai analizētu 
priekšlikuma ietekmi un izvēlētos to 
risinājumu, kas vislabāk kalpo tās 
iedzīvotājiem, vienlaikus ņemot vērā 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību.
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Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro no 
2019. gada 1. aprīļa, tādējādi pēdējai 
pārejai uz vasaras laika režīmu, ko nosaka 
Direktīvas 2000/84/EK noteikumi, visās 
dalībvalstīs būtu jānotiek 2019. gada 31. 
martā plkst. 1.00 pēc koordinētā universālā 
laika.  Dalībvalstīm, kuras pēc minētā 
vasaras laika perioda beigām par savu 
standarta laiku plāno noteikt laika režīmu, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/84/EK 
atbilst ziemas laika režīmam, pāreja uz 
šādu standarta laiku būtu jāveic 2019. gada 
27.oktobrī plkst. 1.00 pēc koordinētā 
universālā laika, nodrošinot, ka līdzīgas 
ilgtermiņa laika pārmaiņas dažādās 
dalībvalstīs notiek vienlaicīgi. Lēmumus 
par standarta laiku, ko katra dalībvalsts 
piemēros no 2019. gada, būtu vēlams 
pieņemt saskaņoti.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro no 
2020. gada 1. aprīļa, tādējādi pēdējai 
pārejai uz vasaras laika režīmu, ko nosaka 
Direktīvas 2000/84/EK noteikumi, visās 
dalībvalstīs būtu jānotiek 2020. gada 
29. martā plkst. 1.00 pēc koordinētā 
universālā laika. Dalībvalstīm, kuras pēc 
minētā vasaras laika perioda beigām par 
savu standarta laiku plāno noteikt laika 
režīmu, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/84/EK atbilst ziemas laika 
režīmam, pāreja uz šādu standarta laiku 
būtu jāveic 2020. gada 25.oktobrī 
plkst. 1.00 pēc koordinētā universālā laika, 
nodrošinot, ka līdzīgas ilgtermiņa laika 
pārmaiņas dažādās dalībvalstīs notiek 
vienlaicīgi. Lai īstenotu šo noteikumu, 
dalībvalstīm lēmumi par standarta laiku, 
ko katra dalībvalsts piemēros no 2020. 
gada, jāpieņem saskaņotā veidā un 
vienojoties, mudinot dalībvalstis saglabāt 
savu jau esošo laika zonu. Var izveidot 
valsts kontaktpunktu tīklu attiecībā uz 
laika režīmiem. Ir svarīgi novērst 
iespējamus sarežģījumus, kas varētu 
rasties, dalībvalstīm īstenojot šo direktīvu. 
Tāpēc ir jādod tām pietiekams laiks un ir 
jānodrošina saskaņota un labi koordinēta 
pieeja.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas īstenošana būtu 
jāuzrauga. Uzraudzības rezultātus 
Komisijai ziņojuma veidā būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Minētais ziņojums būtu jāsagatavo, 
pamatojoties uz informāciju, ko 

(8) Šīs direktīvas īstenošana būtu 
jāuzrauga, un uz to attiecas koordinācijas 
mehānisms, par kuru dalībvalstis iepriekš 
vienojušās šajā koplēmuma procedūrā. 
Uzraudzības rezultātus Komisijai ziņojuma 
veidā būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
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dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
pietiekami savlaicīgi, lai ziņojumu varētu 
iesniegt noteiktajā laikā.

un Padomei. Minētais ziņojums būtu 
jāsagatavo, pamatojoties uz informāciju, ko 
dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
pietiekami savlaicīgi, lai ziņojumu varētu 
iesniegt noteiktajā laikā.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis 
2019. gadā joprojām drīkst piemērot 
sezonālu standarta laika vai laiku maiņu ar 
nosacījumu, ka pāreju īsteno 2019. gada 
27. oktobrī plkst. 1.00 pēc koordinētā 
universālā laika. Dalībvalstis šo lēmumu 
paziņo saskaņā ar 2. pantu.

2. Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis 
2020. gadā joprojām drīkst piemērot 
sezonālu standarta laika vai laiku maiņu ar 
nosacījumu, ka pāreju īsteno 2020. gada 
25. oktobrī plkst. 1.00 pēc koordinētā 
universālā laika. Dalībvalstis šo lēmumu 
paziņo saskaņā ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 1. pantu, ja kāda 
dalībvalsts jebkurā no tās jurisdikcijā 
esošām teritorijām nolemj mainīt standarta 
laiku vai laikus, tā vismaz sešus mēnešus 
pirms pārmaiņu stāšanās spēkā par tām 
informē Komisiju. Ja dalībvalsts ir veikusi 
minēto paziņošanu un nav to atsaukusi 
vismaz sešus mēnešus pirms plānoto 
pārmaiņu spēkā stāšanās dienas, paziņotā 
laika maiņa ir jāpiemēro.

1. Neskarot 1. pantu, ja kāda 
dalībvalsts jebkurā no tās jurisdikcijā 
esošām teritorijām nolemj mainīt standarta 
laiku vai laikus, tā vismaz 12 mēnešus 
pirms pārmaiņu stāšanās spēkā par tām 
informē Komisiju. Ja dalībvalsts ir veikusi 
minēto paziņošanu un nav to atsaukusi 
vismaz 12 mēnešus pirms plānoto 
pārmaiņu spēkā stāšanās dienas, paziņotā 
laika maiņa ir jāpiemēro.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Viena mēneša laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija par pārmaiņām 

2. Viena mēneša laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija par pārmaiņām 
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informē pārējās dalībvalstis un minēto 
informāciju publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

informē pārējās dalībvalstis un sabiedrību 
un minēto informāciju publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai šā panta 1. un 2. punkta 
īstenošanā ievērotu saskaņotu pieeju, 
Padome izveido koordinācijas 
mehānismu.

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija vēlākais līdz 2024. gada 
31. decembrim iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
īstenošanu.

1. Komisija vēlākais līdz 2025. gada 
31. decembrim iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2024. gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai 
attiecīgo informāciju.

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2025. gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai 
attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 
1. aprīlim pieņem un publicē normatīvos 

Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 
1. aprīlim pieņem un publicē normatīvos 
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un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto aktu tekstus.

un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto aktu tekstus.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos aktus no 2019. gada 
1. aprīļa.

Tās piemēro minētos aktus no 2020. gada 
1. aprīļa.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2000/84/EK atceļ no 2019. gada 
1. aprīļa.

Direktīvu 2000/84/EK atceļ no 2020. gada 
1. aprīļa.
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