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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą visose valstybėse narėse 
suderintai panaikinti sezoninį laiko keitimą ir taip atsižvelgti į per pastaruosius kelerius metus 
Parlamento pateiktą ne vieną raginimą imtis šių priemonių.

Beveik 40 metų galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nustatyta praktika du kartus per metus 
keisti laiką neseniai sulaukė didelio piliečių ir pilietinės visuomenės pasipriešinimo.

Reikia pabrėžti, kad toks sezoninis laiko keitimas daro poveikį ne tik vidaus rinkos veikimui, 
bet ir lemia įvairias visuomenės sveikatos problemas, ypač susijusias su konkrečių mažumų 
grupių apsauga, kurios neproporcingai nukenčia nuo paros ciklo sutrikimų. Be to, 
atsižvelgiant į tyrimus matyti, kad nelaimingų atsitikimų ir širdies priepuolių skaičius per tam 
tikrą dienų laikotarpį po laiko keitimo padidėja. 

Akivaizdu, kad reikia imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu norint suderinti sezoninio laiko 
keitimo pabaigą, tačiau numatyti taisykles, priimant tiesiogiai taikomą reglamentą, pagal kurį 
būtų reikalaujama, kad visose valstybėse narėse būtų nustatytas standartinis arba vasaros 
laikas, būtų nustatytas pernelyg griežtas reikalavimas ir nebūtų atsižvelgiama į skirtingus 
poreikius bei sąlygas įvairiose ES dalyse. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios 
pasirinkti. Vis dėlto reikėtų palikti daugiau laiko iki direktyvos taikymo pradžios, siekiant 
pasiruošti pokyčiams, kurie turėtų būti įgyvendinti suderintai ir koordinuotai.

Nuomonės referentas apgailestauja, kad Komisija neatliko tinkamo poveikio vertinimo ir 
nerengė išsamių 12 savaičių trukmės viešų konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis prieš 
pateikdama pasiūlymą atnaujinti Direktyvą 2000/84/EB. Reikia pabrėžti, kad 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros institucijos įsipareigojo laikytis 
požiūrio, kad poveikio vertinimai ir konsultacijos yra pagrindinės priemonės Sąjungos teisės 
aktų kokybei gerinti.

Vis dėlto nuomonės referentas visiškai sutinka su atsakingo komiteto pranešėju, kad ši 
direktyva turėtų būti priimta kuo greičiau, pageidautina iki dabartinės kadencijos pabaigos, 
siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti valstybėms narėms sąlygas tinkamai pasirengti 
būsimiems pokyčiams.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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atsižvelgdami į 2018m. liepos 4 d.–
2018 m. rugpjūčio 16 d. Europos 
Komisijos vykdytas konsultacijas 
internetu,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino Komisiją 
atlikti Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos 
vasaros laiko tvarkos vertinimą ir prireikus 
pateikti pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje 
rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje 
Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio 
į laiko tvarką;

(2) 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje, 
pagrįstoje keliomis piliečių peticijomis ir 
nemažu skaičiumi piliečių iniciatyvų, 
Parlamento klausimais ir viešuoju 
svarstymu šiuo klausimu, Europos 
Parlamentas paragino Komisiją atlikti 
Direktyvoje 2000/84/EB nustatytos vasaros 
laiko tvarkos vertinimą ir prireikus pateikti 
pasiūlymą dėl jos peržiūros. Toje 
rezoliucijoje taip pat patvirtinta, kad visoje 
Sąjungoje svarbu laikytis vienodo požiūrio 
į laiko tvarką;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija išnagrinėjo turimus 
įrodymus, iš kurių matyti, kad šioje srityje 
svarbu taikyti suderintas Sąjungos 
taisykles ir taip užtikrinti tinkamą vidaus 
rinkos veikimą, taip pat išvengti, inter alia, 
transporto operacijų planavimo ir 
informacinių bei ryšių sistemų veikimo 
trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos 
išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir 
paslaugų sektoriuje. Patikimų įrodymų dėl 
to, ar vasaros laiko tvarkos teikiama 
nauda yra didesnė už nepatogumus, kurių 
patiriama dėl du kartus per metus 
keičiamo laiko, neturima;

(3) suderintos Sąjungos taisyklės turi 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą 
ilgalaikėje perspektyvoje ir nuspėjamumą, 
taip pat padėti išvengti, inter alia, 
transporto operacijų planavimo ir 
informacinių bei ryšių sistemų veikimo 
trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos 
išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir 
paslaugų sektoriuje – šie dalykai daro 
didelę įtaką tinkamam vidaus rinkos 
veikimui, verslo veiklai ir piliečių 
gyvenimui. Nesama patikimų įrodymų dėl 
to, kad laiko keitimo du kartus per metus 
tvarka neteikia didelės naudos, tačiau 
nemažai mokslinių tyrimų, įskaitant 
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2017 m. spalio mėn. Europos Parlamento 
tyrimų tarnybos tyrimą dėl ES vasaros 
laiko tvarkos pagal Direktyvą 2000/84/EB, 
atskleidė neigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai, ypač tam tikroms grupėms, 
pavyzdžiui, vaikams ir vyresnio amžiaus 
asmenims, ir rodo galimą ryšį su širdies ir 
kraujagyslių ligomis, ištinkančiomis dėl 
vidinio ritmo sutrikimo. Ekonomikos 
požiūriu laiko keitimo du kartus per metus 
tvarka reiškia papildomas sąnaudas ir 
administracines naštas daugeliui sektorių;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl vasaros laiko tvarkos vyksta 
audringi vieši debatai, o kai kurios 
valstybės narės jau išreiškė savo 
pageidavimą atsisakyti tokios tvarkos 
taikymo. Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą 
būtina ir toliau užtikrinti tinkamą vidaus 
rinkos veikimą ir išvengti didelių tokio 
veikimo trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje 
srityje valstybių narių taikomos skirtingos 
tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai 
nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

(4) 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. 
Komisijos surengtos viešos konsultacijos 
dėl vasaros laiko tvarkos sulaukė 4,6 mln. 
atsakymų – daugiausia Komisijos 
konsultacijose kada nors gautų atsakymų, 
iš kurių matyti, kad piliečiai pageidauja 
panaikinti laiko keitimo du kartus per 
metus tvarką. Be to, kai kurios valstybės 
narės jau išreiškė savo pageidavimą 
atsisakyti tokios tvarkos taikymo. 
Atsižvelgiant į tokią įvykių raidą būtina ir 
toliau užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir išvengti didelių tokio veikimo 
trikdžių, kurių atsirastų dėl šioje srityje 
valstybių narių taikomos skirtingos 
tvarkos. Todėl tikslinga koordinuotai 
nutraukti vasaros laiko tvarkos taikymą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šia direktyva neturėtų būti pažeista 
kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti 

(5) šia direktyva neturėtų būti pažeista 
kiekvienos valstybės narės teisė, laikantis 
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dėl jos jurisdikcijai priklausančių ir į 
Sutarčių teritorinę taikymo sritį 
patenkančių teritorijų standartinio laiko ar 
laikų ir tolesnių jų pakeitimų. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad dėl vasaros laiko 
tvarkos taikymo tik kai kuriose valstybėse 
narėse nebūtų sutrikdytas vidaus rinkos 
veikimas, valstybės narės turėtų susilaikyti 
nuo standartinio laiko keitimo tam tikroje 
jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje 
dėl priežasčių, susijusių su sezonų kaita, 
jei toks pakeitimas būtų siūlomas kaip 
laiko juostos pakeitimas. Be to, siekiant 
kuo labiau sumažinti sutrikimų, inter alia, 
transporto, ryšių ir kituose susijusiuose 
sektoriuose, jos turėtų laiku Komisijai 
pranešti apie ketinimą keisti savo 
standartinį laiką ir vėliau taikyti 
pakeitimus, apie kuriuos pranešta. 
Komisija, remdamasi tuo pranešimu, turėtų 
informuoti visas kitas valstybes nares, kad 
jos galėtų imtis visų būtinų priemonių. Ji 
taip pat turėtų paskelbti šią informaciją, 
kad informuotų plačiąją visuomenę ir 
suinteresuotąsias šalis;

subsidiarumo principo nuspręsti dėl jos 
jurisdikcijai priklausančių ir į Sutarčių 
teritorinę taikymo sritį patenkančių 
teritorijų standartinio laiko ar laikų ir 
tolesnių jų pakeitimų. Siekiant kuo labiau 
sumažinti vidaus rinkos veikimo 
sutrikimų, inter alia, susijusių su 
transporto, ryšių ir kitais susijusiais 
sektoriais, ir sudaryti sąlygas koordinuoti, 
jos turėtų iki 2020 m. balandžio 1 d. 
Komisijai pranešti apie ketinimą keisti 
savo standartinį laiką. Komisija, 
remdamasi tuo pranešimu, turėtų tinkamai 
ir laiku informuoti valstybes nares, 
plačiąją visuomenę ir suinteresuotąsias 
šalis. Ji taip pat turėtų įvertinti numatomo 
standartinio laiko keitimo poveikį vidaus 
rinkos veikimui ir atlikti ekspertinę šio 
klausimo analizę, atsižvelgiant į gamtos, 
sveikatos ir socialinius aspektus bei 
geografinius valstybių narių skirtumus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekdamos užtikrinti darnų šios 
direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės 
turėtų iš anksto koordinuoti savo 
sprendimus dėl numatomo standartinio 
laiko. Todėl Komisija turėtų sukurti 
koordinavimo mechanizmą, kad visoje 
Sąjungoje būtų užtikrintas darnus ir 
koordinuojamas laiko tvarkos taikymas. 
Koordinavimo mechanizme turėtų 
dalyvauti vienas paskirtas atstovas iš 
kiekvienos valstybės narės ir vienas 
Komisijos atstovas;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl būtina atsisakyti laikotarpio, 
kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB 
nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo 
ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias 
valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos 
sezoninio laiko tvarkos, keisdamos savo 
standartinį laiką dažniau kaip kartą per 
metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga 
pranešti apie numatomus standartinio 
laiko pakeitimus. Šia direktyva siekiama 
užtikrintai prisidėti prie sklandaus vidaus 
rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti 
grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal 
nusistovėjusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką;

(6) todėl būtina atsisakyti laikotarpio, 
kuriam taikoma Direktyvoje 2000/84/EB 
nustatyta vasaros laiko tvarka, vienodinimo 
ir nustatyti bendras taisykles, pagal kurias 
valstybės narės negalėtų taikyti skirtingos 
sezoninio laiko tvarkos. Šia direktyva 
siekiama užtikrintai prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo, todėl ji turėtų būti 
grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsniu, išaiškintu pagal 
nusistovėjusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) su sezoniniu laiko keitimu 
nesusijęs laiko keitimas lems pereinamojo 
laikotarpio išlaidas, visų pirma susijusias 
su IT sistemomis transporto ir kituose 
sektoriuose. Kad būtų gerokai sumažintos 
pereinamojo laikotarpio išlaidos, šios 
direktyvos įgyvendinimui reikia nustatyti 
pagrįstą pasirengimo laikotarpį;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
nuo 2019 m. balandžio 1 d., kad 
paskutinis vasaros laiko taikymo 
laikotarpis pagal Direktyvos 2000/84/EB 
taisykles kiekvienoje valstybėje narėje 
prasidėtų 2019 m. kovo 31 d. 1.00 val. 
suderintuoju pasauliniu laiku. Valstybės 
narės, kurios po to vasaros laiko taikymo 
laikotarpio ketina taikyti standartinį laiką, 
atitinkantį laiką, pagal Direktyvą 
2000/84/EB taikytą žiemos sezonu, turėtų 
savo standartinį laiką pakeisti 2019 m. 
spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju 
pasauliniu laiku, kad panašūs ilgalaikiai 
pakeitimai įvairiose valstybėse narėse 
būtų atlikti vienu metu. Pageidautina, kad 
valstybės narės sprendimus dėl 
standartinio laiko, kurį kiekviena jų taikys 
nuo 2019 m., priimtų koordinuotai;

(7) siekiant, kad standartinis laikas 
būtų derinamas bendrai ir koordinuotai 
atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai atidėti šios direktyvos taikymo 
datą, jei dėl laiko tvarkos galėtų smarkiai 
sutrikti tinkamas vidaus rinkos veikimas. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) valstybės narės turėtų tarpusavyje 
koordinuoti, kokį standartinį laiką 
pasirinkti, ir jis valstybėse narėse turėtų 
būti kaip galima labiau suderintas, kad 
ES nebūtų pernelyg daug laiko juostų ir 
kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus 
rinkos veikimas bei nuspėjamumas 
susijusiems piliečiams, vartotojams ir 
sektoriams;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės 2019 m. dar gali 
atlikti sezoninį savo standartinio laiko ar 
laikų pakeitimą, jei tai padaro 2019 m. 
spalio 27 d. 1.00 val. suderintuoju 
pasauliniu laiku. Valstybės narės apie šį 
sprendimą praneša pagal 2 straipsnį.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės dar gali atlikti 
sezoninį savo standartinio laiko pakeitimą. 
Valstybės narės apie šį sprendimą praneša 
pagal 2 straipsnį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 1 straipsniui, jei 
valstybė narė nusprendžia savo 
standartinį laiką arba laikus pakeisti bet 
kurioje jos jurisdikcijai priklausančioje 
teritorijoje, ji apie tai praneša Komisijai 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 

1. Komisija sukuria koordinavimo 
mechanizmą, kad visoje Sąjungoje būtų 
užtikrintas darnus ir koordinuojamas 
laiko tvarkos taikymas. Koordinavimo 
mechanizme dalyvauja vienas atstovas iš 
kiekvienos valstybės narės ir vienas 
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pakeitimo įsigaliojimo. Jei valstybė narė 
pateikia tokį pranešimą ir jo neatsiima 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
numatomo pakeitimo datos, valstybė narė 
šį pakeitimą taiko.

Komisijos atstovas.

2. Per 1 mėnesį nuo pranešimo 
gavimo Komisija apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms ir paskelbia šią 
informaciją Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

2. Valstybės narės iki 2020 m. 
balandžio 1 d. Komisijai praneša apie 
savo ketinimus laikantis 1 straipsnio. Kad 
būtų išvengta didelių sutrikdymų, 
koordinavimo mechanizmo nariai 
nedelsdami aptaria ir įvertina galimą 
numatomo pakeitimo poveikį vidaus 
rinkos veikimui.
3. Jeigu remdamasi 2 dalyje 
nurodytu vertinimu Komisija mano, kad 
numatomas pakeitimas labai sutrikdys 
vidaus rinkos veikimą, ji apie tai 
informuoja atitinkamą valstybę narę.
4. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
2020 m. spalio 31 d. nusprendžia, ar 
laikytis savo ketinimo. Jos pateikia išsamų 
paaiškinimą, kaip spręs neigiamo 
pakeitimo poveikio vidaus rinkos veikimui 
klausimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su 2 straipsnyje 
nurodytu koordinavimo mechanizmu, 
atidžiai stebi numatytą laiką visoje 
Sąjungoje.
2. Komisijai pagal 2b straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad ne ilgiau kaip 
12 mėnesių būtų atidėtas šios direktyvos 
taikymas, jei ji nustato, kad numatyta 
laiko tvarka, apie kurią pranešė valstybės 
narės, gali labai sutrikdyti vidaus rinkos 
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veikimą.
3. Jei yra skubių neišvengiamų 
priežasčių, deleguotiesiems aktams, kurie 
priimami pagal šį straipsnį, taikoma 2c 
straipsnyje nurodyta procedūra.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 2a straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami [dar nenustatyta] metų 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo diena].
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 2a straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą, 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 2a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per [dar nenustatyta] mėnesius nuo 
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pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas [dar nenustatyta] 
mėnesiais.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c straipsnis

1. Pagal šį straipsnį priimti 
deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir 
taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje 
nurodytų prieštaravimų. Pranešime 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
deleguotąjį aktą nurodomos skubos 
procedūros taikymo priežastys. 
2. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali pareikšti prieštaravimus dėl pagal šį 
straipsnį priimto deleguotojo teisės akto, 
laikydamiesi 2b straipsnyje nurodytos 
procedūros. Tokiu atveju Komisija, gavusi 
pranešimą apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimų, nedelsdama panaikina 
aktą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip 2024 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 

1. Komisija ne vėliau kaip 2025 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
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Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą.

Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
įgyvendinimo ataskaitoje ypatingas 
dėmesys skiriamas poveikiui žmogaus 
sveikatai. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija atlieka išsamų poveikio 
vertinimą bei sąnaudų ir naudos analizę, 
susijusius su sezoninio laiko keitimo 
panaikinimu ES.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. po penkerių metų nuo šios 
direktyvos priėmimo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. 
balandžio 1 d. priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 
2020 m.



AD\1177567LT.docx 15/16 PE632.863v02-00

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

Nuorodos COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
13.9.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Pavel Svoboda
24.9.2018

Svarstymas komitete 23.1.2019

Priėmimo data 19.2.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

21
1
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 
Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel 
Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin



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

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD Joëlle Bergeron

ENF Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, 
Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo 
Wölken

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand

1 -

GUE/NGL Kostas Chrysogonos

0 0

Sutartiniai ženklai: 
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


