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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķis ir pārtraukt sezonālo laika maiņu ES dalībvalstīs. ES tiesību akti par 
noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku pirmo reizi tika ieviesti 1980. gadā, lai vienādotu 
atšķirīgo spēkā esošo praksi un termiņus attiecībā uz vasaras laika režīmu. Kopš 2001. gada 
Eiropas Savienībā pāreju uz vasaras laiku reglamentē Direktīva 2000/84/EK, kurā visām 
dalībvalstīm noteikts pienākums marta pēdējā svētdienā pāriet uz vasaras laika režīmu un 
oktobra pēdējā svētdienā atgriezties pie sava standarta (jeb "ziemas") laika.

To, vai laika režīma maiņa divas reizes gadā ir lietderīga, arvien biežāk apšauba gan 
iedzīvotāji, gan Eiropas Parlaments, gan arvien lielāks skaits dalībvalstu.

Eiropas Parlaments 2018. gada 8. februāra rezolūcijā1 aicināja Komisiju veikt novērtējumu 
par vasaras laika noteikumiem, kuri paredzēti Direktīvā 2000/84/EK, un vajadzības gadījumā 
nākt klajā ar priekšlikumu tās pārskatīšanai. Eiropas Komisija arī rīkoja sabiedrisku 
apspriešanu, kurā tika saņemti aptuveni 4,6 miljoni atbilžu, kas ir lielākais jebkad saņemtais 
atbilžu skaits Komisijas rīkotā apspriešanā, un no tām 84 % atbalstīja, ka līdzšinējā kārtība, 
kad divas reizes gadā tiek pagriezti pulksteņrādītāji, tiek pārtraukta, bet 16 % vēlējās esošo 
kārtību saglabāt.

Turklāt ar jautājumu par vasaras laika režīmu savā darbā regulāri saskaras arī Lūgumrakstu 
komiteja (PETI), kas vairāku gadu laikā ir saņēmusi vairāk nekā 100 lūgumrakstu par šo 
tematu. Gandrīz visi lūgumrakstu iesniedzēji aicina atcelt laika režīma maiņu divas reizes 
gadā un kā pamatojumu galvenokārt min ar veselību saistītus apsvērumus un laika režīma 
maiņas maznozīmīgo ietekmi uz enerģijas ietaupījumu. Vairāki lūgumrakstu iesniedzēji 
uzskata, ka laika režīma maiņa īpaši negatīvi ietekmē mazāk aizsargātas grupas, piemēram, 
bērnus un vecāka gadagājuma iedzīvotājus. PETI ar laika režīma maiņa saistītos lūgumrakstus 
ir izskatījusi komitejas sanāksmēs, kas notika 2015. gada jūlijā un 2017. gada novembrī.

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 2017. gada oktobra pētījumā par vasaras laika režīmu 
Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvu 2000/84/EK norādīts, ka būtu jāņem vērā laika režīma 
maiņas negatīvā ietekme uz cilvēka veselību un jāpārtrauc Eiropas Savienībā veiktā laika 
režīma maiņa divas reizes gadā. Skaidrs piemērs tam, cik būtiska nozīme ir diskusijai par 
laika režīma maiņas ietekmi uz ķermeņa bioritmu, ir 2017. gada Nobela prēmijas psiholoģijā 
vai medicīnā piešķiršana Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash un Michael W. Young par to, ka 
viņi atklāja molekulārus mehānismus, kas ietekmē diennakts ritmu un ar ko var izskaidrot 
cilvēka tā dēvēto iekšējo bioloģisko pulksteni un to, kā cilvēka labsajūtu ietekmē ārējās vides 
un iekšējā bioloģiskā pulksteņa neatbilstība. Tādējādi hronobioloģiskas izpētes secinājumi 
liecina, ka ietekme uz cilvēka bioritmu varētu būt daudz būtiskāka, nekā sākotnēji tika 
uzskatīts.  Turklāt LESD 114. panta 8. punktā par tiesību aktu tuvināšanu noteikts, ka "ja kāda 
dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur iepriekš noteikti 
saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir 
jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi".

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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Ņemot to vērā, ar atzinuma projektu tiek atbalstīts ierosinājums saskaņoti pārtraukt laika 
režīma maiņu divas reizes gadā, lai izvairītos no iespējamas negatīvas ietekmes uz veselību, 
kā arī ņemot vērā to, ka iespējamie enerģijas ietaupījumi nav panākti.

Atzinuma projektā ierosināts pārtraukt laika režīma maiņu divas reizes gadā tā, lai izvairītos 
no jebkādiem būtiskiem traucējumiem iekšējā tirgus darbībai, ko varētu radīt atšķirības 
dalībvalstīs šajā jomā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka sākotnējais Komisijas priekšlikums, 
kas paredz iespēju dalībvalstīm vienpusēji lemt par standarta laika izvēli, varētu radīt 
situāciju, kad dalībvalstīs tiek noteiktas dažādas laika zonas, tādējādi radot atšķirības iekšējā 
tirgū. Šāda situācija apgrūtinātu pārrobežu tirdzniecību, pārvadājumus, saziņu un ceļošanu 
iekšējā tirgū. Lai nodrošinātu saskaņotību, referents tādēļ ierosina atcelt divreiz gadā 
notiekošo pulksteņrādītāju pagriešanu, kā tas ir prasīts gandrīz visos lūgumrakstos.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

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 
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) Eiropas Parlaments, pamatojoties 
uz lūgumrakstiem un pieprasījumiem, ko 
Lūgumrakstu komiteja saņēmusi no 
iedzīvotājiem, 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 un koordinētu 
pieeju laika režīmam visā Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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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 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.

Grozījums Nr. 3

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, kā ir vērojams 
iedzīvotāju atsauksmēs, ko satur 
lūgumraksti, kuros tiek aicināts izbeigt 
laika maiņu divreiz gadā, un ko atspoguļo 
sabiedriskā apspriešanās attiecībā uz ES 
vasaras laika režīmu, kura saņēma 
vislielāko atsauksmju daudzumu, kāds 
jebkad ir saņemts kādā Komisijas 
apspriešanā. 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, kuras varētu 
ietekmēt gan Savienības ekonomisko, gan 
politisko integrāciju. Daudzi iedzīvotāji ir 
ierosinājuši pārtraukt sezonālo laika 
režīma maiņu, galvenokārt pamatojoties 
uz veselības apsvērumiem. Eiropas 
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Parlamentam iesniegtajos lūgumrakstos 
iedzīvotāji norāda, ka laika režīma maiņa 
īpaši negatīvi ietekmē mazāk aizsargātas 
grupas, piemēram, bērnus un vecāka 
gadagājuma iedzīvotājus. Turklāt vairāki 
pētījumi ir parādījuši, ka saistībā ar 
divreiz gadā notiekošo pāreju no viena 
laika režīma uz citu pastāv nelabvēlīgas 
sekas dažādās jomās, piemēram, veselības 
problēmas, kuras ietekmē sirds ritmu, ceļu 
satiksmes drošības problēmas un 
satiksmes negadījumu pieaugums, kas 
vērojams nākošajās dienās pēc pārejas uz 
citu laika režīmu, kā arī administratīvais 
slogs un papildu izmaksas daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tādēļ ir būtiski 
svarīga nozīme saskaņotai un koordinētai 
pieejai, lai izbeigtu pulksteņrādītāju 
pārbīdīšanu divreiz gadā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir būtiski ņemt vērā, cik lielā mērā 
Eiropas Savienības teritorija stiepjas no 
dienvidiem līdz ziemeļiem, kas nozīmē, ka 
laika ietekme uz dienasgaismu dažādās 
Eiropas Savienības daļās ir atšķirīga. 
Saglabājot esošās laika zonas, mums 
jāņem vērā laika ģeogrāfiskie aspekti.

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 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 6

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, pagriežot pulksteņrādītājus 
vairāk nekā vienu reizi gadā, kā arī būtu 
jānosaka pienākums paziņot plānotās 
standarta laika izmaiņas. Lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus netraucētu darbību, ir ļoti 
svarīgi, lai, saglabājot esošās laika zonas, 
visas dalībvalstis piemērotu vienādu laika 
režīmu, lai izvairītos no dažādu laika 
režīmu piemērošanas iekšējā tirgū. Šīs 
direktīvas mērķis ir noteiktā veidā sekmēt 
netraucētu iekšējā tirgus darbību, un tai 
attiecīgi būtu jābūt balstītai uz Līguma par 



PE629.635v02-00 8/12 AD\1177582LV.docx

LV

Eiropas Savienības darbību 114. pantu, 
kuru interpretē atbilstīgi pastāvīgajai 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 7

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) Šai direktīvai būtu jāstājas spēkā 
un tā jāpiemēro, kad pagājuši 
astoņpadsmit mēneši pēc tās publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
atvēlot pietiekami laika, lai sabiedrība un 
ekonomikas dalībnieki varētu pielāgoties 
jaunajai situācijai. Lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus netraucētu darbību, ir ļoti 
svarīgi izvairīties no dažādu laika režīmu 
izmantošanas iekšējā tirgū. Tādēļ 
dalībvalstīm vajadzētu vienoties par 
saskaņotu laika režīmu attiecībā uz 
standarta laikiem Eiropas Savienībā. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neveic sezonālu sava 
standarta laika vai laiku maiņu.  

2. Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis 
2019. gadā joprojām drīkst piemērot 
sezonālu standarta laika vai laiku maiņu 

1. No [xx] dalībvalstis neveic nekādu ik 
pusgada laika maiņu.

2. Svītrots  
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ar nosacījumu, ka pāreju īsteno 
2019. gada 27. oktobrī plkst. 1.00 pēc 
koordinētā universālā laika. Dalībvalstis 
šo lēmumu paziņo saskaņā ar 2. pantu.  

Grozījums Nr. 9

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 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.  

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

1. Saskaņā ar 1. pantu dalībvalstis 
piemēro saskaņotu un koordinētu laika 
režīma pieeju Savienības standarta 
laikiem. 

2. Svītrots  

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.  

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

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, 

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [direktīvas 
piemērošanas datums] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
zināmus Komisijai minēto aktu tekstus.  

Tās piemēro minētos aktus saskaņā ar šīs 
direktīvas 1. pantu.  

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, 
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tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā 
izdarāma šāda atsauce.

tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā 
izdarāma šāda atsauce.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Direktīvu 2000/84/EK atceļ no brīža, kad 
stājas spēkā direktīva par sezonālās laika 
maiņas atcelšanu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā un to piemēro, 
kad pagājuši astoņpadsmit mēneši pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
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