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ĪSS PAMATOJUMS

 Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saskaņotā veidā izbeigt 
sezonālo laika maiņu visās dalībvalstīs, tādējādi ņemot vērā vairākus aicinājumus iepriekšējos 
gados veikt šādus pasākumus.

Pulksteņa rādītāju pagriešana divas reizes gadā, ko jau gandrīz 40 gadus paredz  Savienības 
tiesību akti, nesen ir saskārusies ar iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības lielu pretestību.

Ir svarīgi uzsvērt, ka šāda sezonāla maiņa ietekmē ne tikai iekšējā tirgus darbību, bet arī rada 
daudzas ar sabiedrības veselību saistītas bažas, kas diezgan ievērojami ir saistītas ar īpašu 
mazākuma grupu aizsardzību, kuras nesamērīgi skar diennakts cikla traucējumi. Pētījumi 
turklāt liecina, ka to dienu laikā, kas seko tūlīt pēc pulksteņa rādītāju pagriešanas, notikušo 
nelaimes gadījumu un sirdslēkmju skaits pieaug. 

Lai gan ir skaidrs, ka ir jārīkojas Savienības līmenī nolūkā saskaņot sezonālas laika maiņas 
pārtraukšanai, noteikumi, kas izpaustos kā tieši piemērojama regula, paredzot standarta laika 
vai vasaras laika izmantošanu visās dalībvalstīs, būtu nevajadzīgi pārspīlēti un neņemtu vērā 
atšķirīgās vajadzības un apstākļus dažādās ES daļās. Tālab dalībvalstīm būtu jādod iespēja 
brīvi lemt par šo jautājumu. Tomēr tām būtu jādod vairāk laika, pirms direktīvu sāk piemērot, 
lai sagatavotos pārmaiņām, kuras jāīsteno saskaņoti un koordinēti.

Referents pauž nožēlu par to, ka Komisija nav veikusi pienācīgu ietekmes novērtējumu un 
pirms priekšlikuma iesniegšanas par Direktīvas 2000/84/EK aktualizēšanu nav organizējusi 
pilnu 12 nedēļu ilgu sabiedrisko apspriešanu un apspriešanos ar ieinteresētajām personām. 
Jāuzsver, ka Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu iestādes ir saistoši vienojušās, 
ka ietekmes novērtējumi un apspriešanas ir būtiski instrumenti Savienības tiesību aktu 
kvalitātes uzlabošanai.

Tomēr konkrētajā gadījumā referents pilnībā piekrīt vadošās atbildīgās komitejas referentam, 
ka šī direktīva būtu jāpieņem pēc iespējas drīz un, vēlams, līdz pašreizējā sasaukuma beigām, 
lai nodrošinātu juridisko noteiktību un ļautu dalībvalstīm sagatavoties gaidāmajām 
pārmaiņām.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4.a norāde (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā rezultātus, kas gūti Eiropas 
Komisijas organizētajā apspriešanā 
tiešsaistē laikposmā no 2018. gada 
4. jūlija līdz 2018. gada 16. augustam,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Ņemot vērā vairākus iedzīvotāju 
lūgumrakstus un daudzskaitlīgas 
ierosmes, Parlamenta jautājumus un 
atklātu uzklausīšanu par šo jautājumu, 
Eiropas Parlaments 2018. gada 8. februāra 
rezolūcijā aicināja Komisiju veikt 
novērtējumu par vasaras laika 
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.

Grozījums Nr. 3

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 

(3) Ar saskaņotiem Savienības 
noteikumiem jānodrošina iekšējā tirgus 
pienācīga darbība ar ilgtermiņa 
perspektīvu un paredzamību, inter alia 
nepieļaujot transporta operāciju plānošanas 
un informācijas un komunikācijas sistēmu 
darbības traucējumus, augstākas pārrobežu 
tirdzniecības izmaksas vai zemāku 
ražīgumu attiecībā uz precēm un 
pakalpojumiem, jo tie ir jautājumi, kas 
būtiski ietekmē gan iekšējā tirgus 
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pakalpojumiem. Nav gūti pārliecinoši 
pierādījumi, ka ieguvumi no pārejas uz 
vasaras laiku atsvērtu neērtības, ko rada 
laika režīma maiņa divas reizes gadā.

pienācīgu darbību, gan uzņēmējdarbību 
un cilvēku dzīvi. Pierādījumi neliecina, ka 
sezonālā laika maiņa divas reizes gadā 
sniegtu būtiskus ieguvumus, turklāt 
daudzos zinātniskos pētījumos, tostarp 
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 
2017. gada oktobra pētījumā par ES 
noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku 
saskaņā ar Direktīvu 2000/84/EK, ir 
konstatēta negatīva ietekme uz cilvēku 
veselību, jo īpaši konkrētām grupām, 
piemēram, bērniem un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, un liecina par 
saikni ar sirds un asinsvadu slimībām 
iekšējā bioloģiskā pulksteņa traucējumu 
dēļ. No ekonomikas viedokļa divreiz gadā 
veiktā laika maiņa daudzās nozarēs rada 
papildu izmaksas un administratīvo slogu.

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) Komisijas rīkotajā sabiedriskajā 
apspriešanā par noteikumiem attiecībā uz 
vasaras laiku, kas notika 2018. gada jūlijā 
un augustā, tika saņemti 4,6 miljoni 
atbilžu, kas ir lielākais skaits, kāds jebkad 
saņemts kādā Komisijas rīkotā 
apspriešanā, un rezultāti liecināja, ka 
iedzīvotāji vēlas pārtraukt sezonālo laika 
maiņu divas reizes gadā. Turklāt vairākas 
dalībvalstis jau ir paziņojušas, ka dotu 
priekšroku laika režīma maiņas 
pārtraukšanai. Ņemot vērā iepriekš 
aprakstīto notikumu attīstību, ir 
nepieciešams arī turpmāk nodrošināt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību un 
nepieļaut būtiskus iekšējā tirgus 
traucējumus, ko varētu radīt atšķirības 
starp dalībvalstīm šajā jomā. Tādēļ būtu 
lietderīgi koordinēti izbeigt vasaras laika 
noteikumu piemērošanu.
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Grozījums Nr. 5

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 
arī jāinformē sabiedrība un ieinteresētās 
personas.

(5) Šai direktīvai nevajadzētu skart 
individuālu dalībvalstu tiesības saskaņā ar 
subsidiaritātes principu lemt par standarta 
laiku vai laikiem tās jurisdikcijā esošās 
teritorijās, uz ko attiecas Līgumu teritoriālā 
piemērošanas joma, kā arī par turpmākām 
standarta laika maiņām. Lai pēc iespējas 
mazinātu traucējumus iekšējā tirgus 
darbībai, kas saistīti ar inter alia 
transporta, sakaru un citām skartajām 
nozarēm un būtu iespējams veikt 
koordināciju, dalībvalstīm līdz 2020. gada 
1. aprīlim būtu jāinformē Komisija par 
savu nodomu mainīt standarta laiku. 
Pamatojoties uz šādu paziņojumu, 
Komisijai būtu jāinformē visas pārējās 
dalībvalstis, sabiedrība un ieinteresētās 
personas, atbilstošā veidā un savlaicīgi 
publicējot šo informāciju. Tai arī būtu 
jānovērtē paredzēto standarta laika 
izmaiņu ietekme uz iekšējā tirgus darbību 
un jāveic ekspertu analīze par šo tēmu, 
ņemot vērā dabas, veselības un sociālos 
aspektus, kā arī ģeogrāfiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
saskaņotu īstenošanu, dalībvalstīm 
iepriekš būtu jākoordinē lēmums par 
paredzēto standarta laiku. Tādēļ Komisijai 
būtu jāizveido koordinācijas mehānisms 
ar mērķi nodrošināt saskaņotu un 
koordinētu pieeju laika noteikšanas 



AD\1177567LV.docx 7/16 PE632.863v02-00

LV

kārtībai visā Savienībā. Koordinācijas 
mehānismā būtu jāpiedalās vienam 
ieceltam pārstāvim no katras dalībvalsts 
un vienam Komisijas pārstāvim.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc būtu jāizbeidz saskaņota 
pāreja uz vasaras laiku, kā to nosaka 
Direktīva 2000/84/EK, un būtu jāievieš 
vienoti noteikumi, ar ko novērš, ka 
dalībvalstis piemēro atšķirīgus sezonālos 
laika režīmus, pagriežot pulksteņrādītājus 
vairāk nekā vienu reizi gadā, kā arī būtu 
jānosaka pienākums paziņot plānotās 
standarta laika izmaiņas. Šīs direktīvas 
mērķis ir noteiktā veidā sekmēt netraucētu 
iekšējā tirgus darbību, un tai attiecīgi būtu 
jābūt balstītai uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu, kuru 
interpretē atbilstīgi pastāvīgajai Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūrai.

(6) Tāpēc būtu jāizbeidz saskaņota 
pāreja uz vasaras laiku, kā to nosaka 
Direktīva 2000/84/EK, un būtu jāievieš 
vienoti noteikumi, ar ko novērš, ka 
dalībvalstis piemēro atšķirīgus sezonālos 
laika režīmus. Šīs direktīvas mērķis ir 
noteiktā veidā sekmēt netraucētu iekšējā 
tirgus darbību, un tai attiecīgi būtu jābūt 
balstītai uz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 114. pantu, kuru interpretē 
atbilstīgi pastāvīgajai Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pāreja uz laika noteikšanas 
kārtību bez sezonālām laika maiņām radīs 
pārejas izmaksas, jo īpaši attiecībā uz IT 
sistēmām transportā un citās nozarēs. Lai 
ievērojami samazinātu pārejas izmaksas, 
ir vajadzīgs saprātīgs sagatavošanās 
periods šīs direktīvas īstenošanai.
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Grozījums Nr. 9

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) Lai nodrošinātu vienotu un 
koordinētu standarta laika saskaņošanu 
atbilstīgi šīs direktīvas mērķim, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz šīs direktīvas piemērošanas datuma 
atlikšanu, ja laika noteikšanas pasākumi 
varētu nopietni traucēt iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm būtu savstarpēji 
jākoordinē savu standarta laiku izvēle, 
kam vajadzētu būt pēc iespējas 
saskaņotiem starp dalībvalstīm, lai 
izvairītos no pārāk atšķirīgām laika 
zonām ES, tādējādi nodrošinot iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un paredzamību 
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iedzīvotājiem, patērētājiem un skartajām 
nozarēm.

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 
dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
pietiekami savlaicīgi, lai ziņojumu varētu 
iesniegt noteiktajā laikā.

(8) Šīs direktīvas īstenošana būtu 
jāuzrauga. Uzraudzības rezultātus 
Komisijai pienācīgi pamatota ziņojuma 
veidā būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
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 
joprojām drīkst piemērot sezonālu 
standarta laika maiņu. Dalībvalstis šo 
lēmumu paziņo saskaņā ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants

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 

1. Komisija izveido koordinācijas 
mehānismu ar mērķi nodrošināt 
saskaņotu un koordinētu pieeju laika 
noteikšanas kārtībai visā Savienībā. 
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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.

Koordinācijas mehānismā piedalās viens 
iecelts pārstāvis no katras dalībvalsts un 
viens Komisijas pārstāvis.

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

2. Dalībvalstis par saviem nolūkiem 
saskaņā ar 1. pantu paziņo Komisijai līdz 
2020. gada 1. aprīlim. Koordinācijas 
mehānismā nekavējoties apspriež un 
novērtē paredzētās izmaiņas potenciālo 
ietekmi uz iekšējā tirgus darbību, lai 
novērstu tā būtiskus traucējumus.
3. Ja, pamatojoties uz 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija uzskata, ka 
paredzētā izmaiņa būtiski traucēs iekšējā 
tirgus darbību, tā par to informē attiecīgo 
dalībvalsti.
4. Vēlākais līdz 2020. gada 31. 
oktobrim dalībvalsts pieņem lēmumu par 
sava nodoma īstenošanu i atteikšanos no 
tā. Tā sniedz detalizētu paskaidrojumu 
par to, kā tā risinās izmaiņas negatīvo 
ietekmi uz iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
1. Komisija ciešā sadarbībā ar 2. 
pantā minēto koordinācijas mehānismu 
rūpīgi uzrauga paredzēto laika režīmu 
visā Savienībā.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 2.b pantu 
attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanas 
datuma atlikšanu par ne vairāk kā 12 
mēnešiem, ja tā nolemj, ka paredzētie 
laika pasākumi, kā par tiem paziņojušas 
dalībvalstis, var nopietni traucēt iekšējā 
tirgus darbību.
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3. Ja tas nepieciešams nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ, 2.c pantā paredzēto 
procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, 
kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 2.a pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz [vēl jānosaka] gadu laikposmu no [šīs 
direktīvas spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 2.a pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 2.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
[vēl jānosaka] mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
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beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par [vēl jānosaka] 
mēnešiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c pants

1. Deleģētais akts, kas pieņemts 
saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 
nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav 
izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 
2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto 
steidzamības procedūru. 
2. Eiropas Parlaments vai Padome 
var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 2.b pantā minēto procedūru. 
Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu 
nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt 
iebildumus.

Grozījums Nr. 17

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. Šajā īstenošanas ziņojumā 
īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz 
cilvēka veselību. 
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija veic visaptverošu 
ietekmes novērtējumu un izmaksu un 
ieguvumu analīzi par sezonālas laika 
maiņas pārtraukšanu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 19

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 30. 
aprīlim piektajā gadā pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas iesniedz Komisijai attiecīgo 
informāciju.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 1. 
aprīlim pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto aktu tekstus.

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

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2000/84/EK atceļ no 2019. gada Direktīvu 2000/84/EK atceļ no 2020. gada.
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1. aprīļa.
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