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Amandman 17
Miltiadis Kyrkos

Prijedlog direktive
–

Prijedlog za odbijanje

Europski parlament odbija prijedlog 
Komisije.

Or. el

Amandman 18
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Isabella De Monte, Virginie Rozière

Prijedlog direktive
–

Prijedlog za odbijanje

Europski parlament odbija prijedlog 
Komisije.

Or. fr

Amandman 19
Matthijs van Miltenburg, Peter van Dalen, Dominique Riquet

Prijedlog direktive
–

Prijedlog za odbijanje

Europski parlament odbija prijedlog 
Komisije.

Or. en

Obrazloženje

Komisija nije provela propisnu procjenu učinka prije izrade prijedloga te ne postoje 
jednoznačni znanstveni dokazi o negativnim utjecajima pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
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godišnjih razdoblja. Odlučivanje država članica svake za sebe koje će vrijeme primijeniti 
rezultirat će šarolikom primjenom računanja vremena u Uniji. Usklađenim pravilima u Uniji 
osigurava se ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta; ovaj prijedlog ih narušava. Stoga ne
postoji čvrst temelj za izmjenu trenutačnog zakonodavstva u pogledu pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja.

Amandman 20
Francisco Assis, Ricardo Serrão Santos

Prijedlog direktive
–

Prijedlog za odbijanje

Europski parlament odbija prijedlog 
Komisije.

Or. pt

Amandman 21
Izaskun Bilbao Barandica

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 da 
računanje vremena u EU-u bude i dalje 
usklađeno i koordinirano.

Or. es

Amandman 22
Ivo Belet

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
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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 temeljitu 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.

Or. en

Amandman 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini, smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Nadalje, iako se iz 
dokaza se ne može posve jednoznačno 
zaključiti nadmašuju li koristi ljetnog 
računanja vremena nedostatke povezane s 
tim što se sat pomiče dvaput godišnje, 
brojne studije i analize ističu mogući 
negativni utjecaj na bioritam ljudi i 
životinja.

Or. pl
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Amandman 24
Gesine Meissner

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 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.

Or. en

Amandman 25
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 

(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, smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga i negativne učinke na 
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jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 
povezane s tim što se sat pomiče dvaput 
godišnje.

zdravlje. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 
povezane s tim što se sat pomiče dvaput 
godišnje.

Or. ro

Amandman 26
Izaskun Bilbao Barandica

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 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 i donijela rješenja. Iz 
dokaza se sve jasnije može zaključiti da 
postoje negativni učinci pomicanja sata
dvaput godišnje na ljudsko zdravlje. Može 
se zaključiti i da se boljim usklađivanjem s
razdobljima sunčeve svjetlosti sprječava 
negativne učinke.

Or. es

Amandman 27
Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(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 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. Stoga će sve 
promjene uvedene na razini EU-a i u 
državama članicama u vezi sa stavljanjem 
izvan snage Direktive 2000/84/EZ 
nastojati zaštititi usklađivanje vremenskih 
zona u EU-u barem na sadašnjoj razini.

Or. pl

Amandman 28
Rolandas Paksas

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 i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza, a osobito zračnog 
prometa, i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini, 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. lt
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Amandman 29
Gesine Meissner

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3 a) Nedavno istraživanje autorâ 
Jeffreya C. Halla, Michaela Rosbasha i 
Michaela W. Younga iz 2017. nagrađeno 
Nobelovom nagradom pokazuje da je 
ljudskom tijelu svojstven osjetljiv biološki 
sat, nazvan cirkadijalni ritam, na koji 
utječe izloženost određenim količinama 
dnevnog svjetla. I dok nema 
jednoznačnog dokaza o tome nadmašuju 
li koristi ljetnog računanja vremena 
nedostatke povezane s tim što se sat 
pomiče dvaput godišnje, postoji dostatna 
literatura o potencijalnim negativnim 
učincima promjene na ljetno računanje 
vremena na naše zdravlje i zdravlje stoke 
u poljoprivredi, ometanjem cirkadijalnog 
ritma. To predstavlja niz rizika povezanih 
sa zdravljem, od upalnih bolesti 
imunosnog sustava, smanjene pozornosti 
do kardiovaskularnih komplikacija.

Or. en

Amandman 30
Jakop Dalunde, Karima Delli

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3 a) Nadalje, postoje jasni dokazi o 
negativnom učinku na ljudsko zdravlje 
zbog promjene bioritma kao rezultata 
pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
godišnjih razdoblja, primjerice veći rizik 
od visokog tlaka i kardiovaskularnih 
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bolesti. Stoga je primjereno ukinuti 
pomicanje sata uvjetovano izmjenom 
godišnjih razdoblja.

Or. en

Amandman 31
Marek Plura, Andrzej Grzyb

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. Parlamenti nekih 
država članica pozivaju svoje vlade da 
poduzmu mjere u pogledu pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja 
u EU-u. Pokrenute su nacionalne 
zakonodavne inicijative za ukidanje 
pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
godišnjih razdoblja, na primjer povelja u 
Poljskoj koja je rezultat društvene 
kampanje „#czasowstrzymywacz” koju 
podupiru sve političke stranke u Sejmu, a 
čiji se postupci i provedba usporavaju 
sustavima na razini EU-a. 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. pl

Amandman 32
Izaskun Bilbao Barandica

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) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava. Približno 
4,6 milijuna građana sudjelovalo je u 
javnom savjetovanju Komisije, a dosad 
najveći broj odgovora zaprimljenih u 
nekom savjetovanju Komisije ukazao je 
na interes građana za pomicanja sata 
dvaput godišnje, 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.

Or. es

Amandman 33
Gesine Meissner

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) Kina i Rusija već su ukinule ljetno 
računanje vremena 1991., odnosno 2014., 
zbog nedostatka dokaza o koristima od 
pomicanja sata uvjetovanog izmjenom 
godišnjih razdoblja. Osim toga, o ljetnom 
se računanju vremena vodi intenzivna 
javna rasprava u EU-u, 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.
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Or. en

Amandman 34
Karima Delli, Jakop Dalunde

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. Velika 
većina od 4,6 milijuna građana koji su 
sudjelovali u javnom savjetovanju koje je 
organizirala Komisija izjasnili su se za 
okončanje pomicanja sata dvaput 
godišnje, 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 promjenu
vremena.

Or. fr

Amandman 35
Markus Ferber

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 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena. Jamčenje da je koordinacija na 
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dostatnoj razini zadaća je država članica.

Or. de

Amandman 36
Rolandas Paksas

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
vode javne rasprave, 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 te spriječiti 
ugrožavanje konkurentnosti europskih 
zračnih prijevoznika i zračnih luka. Stoga 
je primjereno koordinirano ukinuti ljetno 
računanje vremena.

Or. lt

Amandman 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem, popraćeno 
zdravstvenim, gospodarskim i socijalnim 
argumentima. S obzirom na navedeno 
nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
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koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

Or. pl

Amandman 38
Henna Virkkunen

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
prekogranični prijevoz, i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano i usklađeno ukinuti ljetno 
računanje vremena.

Or. en

Amandman 39
Ivo Belet

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 

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava. 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 
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nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno
koordinirano ukinuti ljetno računanje
vremena.

nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno
predvidjeti primjereni prijelaz prema 
ukidanju ljetnog računanja vremena na 
koordiniran način.

Or. en

Amandman 40
Jakop Dalunde, Karima Delli

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 a) Područja država članica osim 
prekomorskih područja pripadaju trima 
različitim vremenskim zonama, tj. GMT, 
GMT+1 i GMT+2. Zbog golemog 
protezanja Europske unije u smjeru sjever 
– jug učinci dnevnog svjetla variraju 
diljem njezina teritorija. Stoga je bitno da 
države članice u obzir uzmu geografske 
aspekte računanja vremena, tj. prirodne 
vremenske zone i geografski položaj prije 
nego što promijene svoje vremenske zone. 
Države članice trebale bi se savjetovati s 
građanima i relevantnim dionicima prije 
donošenja odluke da promijene 
vremenske zone.

Or. en

Amandman 41
Andor Deli

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 a) Europska komisija organizirala je 
od 4. srpnja 2018. do 16. kolovoza 2018. 
savjetovanje na internetu u kojem je 
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sudjelovalo otprilike 4,6 milijuna 
građana. Usprkos činjenici da je to 
najveći broj ikada zaprimljenih odgovora, 
on predstavlja samo oko 1 % ukupnog 
stanovništva EU-a, dok je u nekoliko 
država članica odgovorilo samo 0,2 % 
stanovništva.

Or. en

Amandman 42
Marita Ulvskog, Maria Grapini, Miapetra Kumpula-Natri

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 a) Noviji znanstveni dokazi ukazuju 
na to da postoji veza između pomicanja 
sata dvaput godišnje i negativnih 
zdravstvenih pitanja, kao što su 
kardiovaskularne bolesti povezane s 
kronobiologijom uslijed smetnje 
unutarnjeg ritma koja je posljedica 
promjene računanja vremena.

Or. en

Amandman 43
Andor Deli

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4 b) U tom pogledu i radi procjene svih 
aspekata ukidanja pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja 
te olakšavanja koordinacije među 
državama članicama, Komisija bi trebala 
pripremiti procjenu učinka ili studiju u 
čiju bi izradu bili uključeni stručnjaci iz 
svih država članica.
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Or. en

Amandman 44
Andor Deli

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 trebale bi donijeti 
tu odluku na koordiniran način. Nadalje, 
kako bi se izbjegli poremećaji u, među 
ostalim, prometu, komunikacijama i 
drugim obuhvaćenim sektorima, države 
članice trebale bi pravovremeno 
obavijestiti Komisiju i sve ostale države 
članice o tome da namjeravaju promijeniti 
svoje standardno vrijeme i potom provesti 
promjene o kojima su obavijestile. 
Komisija bi na temelju te obavijesti trebala
objaviti tu informaciju i tako s njom 
upoznati i javnost i dionike.

Or. en

Amandman 45
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Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

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 postojeće 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.

Or. pl

Amandman 46
Rolandas Paksas

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
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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, osobito zračnom 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. lt

Amandman 47
Jakop Dalunde

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 

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
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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.

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 značajno 
narušavanje funkcioniranja unutarnjeg 
tržišta čak i 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
koje namjeravaju promijeniti standardno 
vrijeme trebale bi o tome pravovremeno 
obavijestiti Komisiju i druge države 
članice kako bi se provelo usklađivanje. 
Komisija bi trebala objaviti tu informaciju
i tako s njom upoznati i javnost i dionike.
Također bi trebala procijeniti učinak 
predviđenih promjena standardnog 
vremena na funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta.

Or. en

Amandman 48
Jakop Dalunde

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5 a) Radi osiguranja usklađene 
provedbe ove Direktive države članice 
trebale bi unaprijed koordinirati svoju 
odluku o predviđenim standardnim 
vremenima putem uspostave 
koordinacijskog mehanizma, kako bi se 
izbjeglo da države članice odaberu 
različita standardna vremena unutar 



AM\1175338HR.docx 21/42 PE634.580v01-00

HR

vremenske zone. Koordinacijski 
mehanizam trebao bi se sastojati od po 
jednog imenovanog predstavnika svake 
države članice i jednog predstavnika 
Komisije. Komisija bi trebala olakšati 
koordinaciju i dati procjenu o tome kakve 
bi učinke najavljena odluka imala na 
ispravno funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta. Odluka o tome hoće li se 
predviđena promjena računanja vremena 
primijeniti ili neće, ostaje u nadležnosti 
država članica nakon što se savjetuju s 
Komisijom i drugim državama članicama.

Or. en

Amandman 49
Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5 a) Važno je primijetiti da, uz 
utvrđivanje vremenskih zona, postoje i 
načini za reguliranje cirkadijalnog ritma 
u državama članicama, kao što su: radno 
vrijeme javnih ustanova, zakon o radu, 
običaji. Čak i danas u državama 
članicama u istoj vremenskoj zoni postoje 
razlike u radnom vremenu, uključujući 
javne ustanove i poduzeća. Takva rješenja 
mogu biti učinkovit alat za ostvarivanje 
društvenih očekivanja uz istovremenu 
zaštitu vremenskih zona u EU-u 
provedbom ove Direktive, barem na 
postojećoj razini.

Or. pl

Amandman 50
Ivo Belet

Prijedlog direktive
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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 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države drukčije slijedom izmjene godišnjih 
razdoblja računaju vrijeme, te kako bi se 
uvela obveza obavješćivanja i 
koordiniranja o planiranim promjenama 
standardnog vremena. Takva koordinacija 
zasniva se na temeljitoj procjeni učinka 
najavljenih promjena na unutarnje 
tržište. 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 51
Jakop Dalunde, Karima Delli

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6 a) Komisija bi trebala naručiti 
stručnu analizu, uključujući preporuku je 
li korisnije trajno ljetno ili trajno zimsko 
vrijeme, uzimajući u obzir prirodne, 
zdravstvene i socijalne aspekte te 
geografske razlike među državama 
članicama.

Or. en

Amandman 52
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Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

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 se primjenjuje 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. 
Države članice trebale bi surađivati pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.
tako da sve promjene uvedene na razini 
EU-a i u državama članicama u vezi s 
provedbom ove Direktive zadrže 
usklađenost vremenskih zona u EU-u 
barem na postojećoj razini.

Or. pl

Amandman 53
Maria Grapini

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 

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati 
od 1. svibnja [...] 2019. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
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2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti […] 31. ožujka [...] 2019. u 1.00 
sat 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.

2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti […] 30. ožujka [...] 2020. u 1.00 
sat 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. kako bi se 
poboljšala usklađenost između država 
članica u pogledu trgovine i prijevoza.

Or. ro

Amandman 54
Markus Ferber

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.

(7) Direktiva bi se trebala primjenjivati
bez odgode, što znači 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 
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Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

državama članicama odvile istodobno. 
Države članice odgovorne su za usklađeno 
odlučivanje o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

Or. de

Amandman 55
Rolandas Paksas

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 
sat 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 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 
sat 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
konsenzusom o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2020.

Or. lt

Amandman 56
Izaskun Bilbao Barandica

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(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 2021. pa bi posljednje 
razdoblje ljetnog računanja vremena koje 
podliježe pravilima iz Direktive 
2000/84/EZ trebalo u svakoj državi članici 
započeti 28. ožujka 2021. 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 31. 
listopada 2021. 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 2021.

Or. es

Amandman 57
Jakop Dalunde, Karima Delli

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 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 
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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.

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 58
Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 
koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi
uskladiti i pratiti tako da, između ostaloga, 
sve promjene uvedene na razini EU-a i u 
državama članicama u vezi sa stavljanjem 
izvan snage Direktive 2000/84/EZ zadrže 
usklađenost vremenskih zona u EU-u 
barem na sadašnjoj razini. Komisija bi o 
rezultatima tog praćenja trebala podnijeti 
izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. 
Izvješće bi se trebalo temeljiti na 
informacijama koje države članice 
Komisiji dostave dovoljno rano kako bi se 
izvješće moglo predstaviti u utvrđenom 
roku.

Or. pl

Amandman 59
Merja Kyllönen

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja, uključujući sveobuhvatnu 
ocjenu njegova učinka na, između 
ostaloga, različite načine prijevoza u 
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koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

Europi, trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 
koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

Or. fi

Amandman 60
Maria Grapini

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 
koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti dvije godine nakon stupanja na 
snagu, Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 
koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

Or. ro

Amandman 61
Ivo Belet

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 

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja [SL: 
umetnite godinu koja nastupa tri godine 
nakon stupanja na snagu Direktive], pod 
uvjetom da to učine 27. listopada te godine
u 1.00 ujutro prema koordiniranom 
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člankom 2. svjetskom vremenu. Države članice 
obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en

Amandman 62
Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

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 posljednji put 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.

Or. pl

Amandman 63
Jakop Dalunde, Karima Delli

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 25. 
listopada 2020. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. en
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Amandman 64
Izaskun Bilbao Barandica

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
2021., pod uvjetom da to učine 31. 
listopada 2021. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. Države 
članice obavješćuju o toj odluci u skladu s 
člankom 2.

Or. es

Amandman 65
Rolandas Paksas

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 
2019., 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. lt

Amandman 66
Ivo Belet
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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, o tome obavješćuje
Komisiju i sve druge države članice
najmanje 24 mjeseca prije nego što se 
promjena počne primjenjivati.
Nakon obavijesti Europska komisija 
izrađuje procjenu učinka najavljenih 
odluka država članica i o rezultatu 
raspravlja s državama članicama.
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje 18 mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Amandman 67
Andor Deli

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, o tome obavješćuje
Komisiju i 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 
previđene promjene, država članica dužna 
je provesti tu promjenu.

Or. en
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Amandman 68
Jakop Dalunde

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 namjerava promijeniti 
svoje standardno vrijeme odnosno 
standardna vremena na bilo kojem 
području pod svojom nadležnošću, o tome 
obavješćuje Komisiju i sve druge države 
članice najkasnije 27. ožujka 2020. Ako 
država članica dostavi takvu obavijest, a ne 
povuče je do 24. srpnja 2020., država 
članica dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Amandman 69
Rolandas Paksas

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 najmanje 12 mjeseci prije nego 
što se promjena počne primjenjivati. Ako 
država članica dostavi takvu obavijest, a ne 
povuče je najmanje 12 mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

Or. lt
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Amandman 70
Peter van Dalen

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 najmanje 24 mjeseca prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje 24 mjeseca prije 
datuma previđene promjene, država članica 
dužna je provesti tu promjenu.

Or. en

Obrazloženje

Gospodarskim subjektima potrebna je dugoročna sigurnost i predvidljivost u pogledu točnog 
vremena koje se primjenjuje u svakoj državi članici. U zrakoplovnom sektoru nepredviđene 
promjene računanja vremena prouzročile bi kaos u izradi rasporeda letova jer subjekti 
planiraju svoje letove i do dvije godine unaprijed.

Amandman 71
Maria Grapini

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 

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 devet mjeseci prije 
nego što se promjena počne primjenjivati. 
Ako država članica dostavi takvu obavijest, 
a ne povuče je najmanje devet mjeseci prije 
datuma previđene promjene, država članica 
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dužna je provesti tu promjenu. dužna je provesti tu promjenu.

Or. ro

Amandman 72
Andor Deli

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1 a. Svaka država članica imenuje 
nacionalno tijelo nadležno za zadaće 
postavljene u ovoj Direktivi. Komisija 
sastavlja popis nacionalnih nadležnih 
tijela i dostavlja ga svim državama 
članicama.

Or. en

Amandman 73
Izaskun Bilbao Barandica

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, tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije i analizira moguće mjere kako bi se 
spriječili problemi u pogledu koordinacije 
i usklađivanja.

Or. es

Amandman 74
Rolandas Paksas

Prijedlog direktive
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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, tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije i informira javnost i dionike.

Or. lt

Amandman 75
Jakop Dalunde

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 najkasnije 10. travnja 
2020. objavljuje podatke o svim 
primljenim obavijestima u Službenom listu 
Europske unije.

Or. en

Amandman 76
Andor Deli

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
javnost te tu informaciju objavljuje u 
Službenom listu Europske unije.

Or. en
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Amandman 77
Jakop Dalunde

Prijedlog direktive
Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.a

1. Ovom Direktivom uspostavlja se 
koordinacijski mehanizam s ciljem 
osiguranja usklađenog pristupa 
računanju vremena u cijeloj Uniji, i 
jačanja suradnje između država članica i 
Komisije u procjeni učinka bilo kakve 
odluke o promjeni standardnog vremena 
ili standardnih vremena na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

2. Koordinacijski mehanizam iz stavka 1. 
sastoji se od po jednog imenovanog 
predstavnika svake države članice i jednog 
predstavnika Komisije.

3. Koordinacijski mehanizam saziva 
Komisija najkasnije 24. travnja 2020. u 
slučaju da primi bilo kakvu obavijest u 
skladu s člankom 1. stavkom 2.

4. Koordinacijski mehanizam procjenjuje 
mogući učinak predviđene promjene na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

5. Ako Komisija na osnovi procjene iz 
stavka 4. smatra da će predviđena 
promjena znatno utjecati na ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta, o tome 
obavješćuje državu članicu koja je 
obavijestila o promjeni.

6. Najkasnije 26. lipnja 2020. država 
članica iz stavka 5. koja je poslala 
obavijest odlučuje hoće li ili neće ostati 
pri svojoj namjeri. Ako država članica 
koja je poslala obavijest odluči ostati pri 
svojoj namjeri, ona pruža temeljito 
objašnjenje kako će suzbiti negativni 
učinak promjene na funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta.

Or. en
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Amandman 78
Jakop Dalunde, Karima Delli

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 79
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 80
Jakop Dalunde, Karima Delli

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
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Amandman 81
Maria Grapini

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 2022.

Or. ro

Amandman 82
Marek Plura, Andrzej Grzyb

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 bez odgađanja i 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.

Or. pl

Amandman 83
Maria Grapini

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. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.
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Amandman 84
Jakop Dalunde, Karima Delli

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 85
Izaskun Bilbao Barandica

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 29. ožujka 
2021. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Or. es

Amandman 86
Maria Grapini

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice primjenjuju te odredbe od Države članice primjenjuju te odredbe od
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1. travnja 2019. 30. travnja 2019.

Or. ro

Amandman 87
Jakop Dalunde, Karima Delli

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
Izaskun Bilbao Barandica

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 2021.

Or. es

Amandman 89
Marek Plura, Krzysztof Hetman, Andrzej Grzyb

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice Komisiji 
dostavljaju tekst glavnih odredaba 
nacionalnog prava koje donesu u 
području na koje se odnosi ova Direktiva.

2. Te odredbe primjenjuju od 
1. travnja 2019., to jest kada stupi na 
snagu posljednji prijelaz na ljetno 
računanje vremena u skladu s odredbama 
Direktive 2000/84/EZ.
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Or. pl

Amandman 90
Marek Plura, Andrzej Grzyb

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 2019., to jest 
kada države članice izvrše posljednji 
prijelaz na ljetno računanje vremena.

Or. pl

Amandman 91
Maria Grapini

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 30. travnja 2019.

Or. ro

Amandman 92
Jakop Dalunde, Karima Delli

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 30. ožujka 2020.

Or. en

Amandman 93
Izaskun Bilbao Barandica
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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 2021.

Or. es
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