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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu siekiama ES valstybėse narėse panaikinti sezoninį laiko keitimą. ES teisės aktai 
dėl vasaros laiko tvarkos priimti 1980 m., siekiant suvienodinti taikomas nacionalines vasaros 
laiko praktikas ir tvarkaraščius. Nuo 2001 m. ES vasaros laiko tvarka reglamentuojama 
Direktyva 2000/84/EB, kurioje visoms valstybėms narėms nustatyta pareiga pereiti prie 
vasaros laiko paskutinį kovo sekmadienį ir grįžti prie savo standartinio laiko (žiemos laiko) 
paskutinį spalio sekmadienį.

Dėl laiko keitimo du kartus per metus sistemos vis dažniau skundžiasi piliečiai, Europos 
Parlamentas ir vis daugiau valstybių narių.

Savo 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje1 Europos Parlamentas paprašė Komisijos atlikti 
Direktyvoje 2000/84/EB numatytos vasaros laiko tvarkos vertinimą ir, prireikus, pateikti 
pasiūlymą ją peržiūrėti. Europos Komisija taip pat surengė viešas konsultacijas, per kurias 
gauta maždaug 4,6 mln. atsakymų – daugiau atsakymų nei per bet kurią kitą Komisijos 
konsultaciją. 84 proc. šių konsultacijų respondentų pritarė, kad būtų atsisakyta laiko keitimo 
du kartus per metus, o 16 proc. respondentų norėjo palikti galioti esamą sistemą.

Be to, dėl vasaros laiko tvarkos dažnai kreipiamasi į Peticijų komitetą (PETI), kuris per keletą 
metų gavo daugiau kaip 100 su šia tema susijusių peticijų. Beveik visi peticijų pateikėjai 
ragina panaikinti laiko keitimą du kartus per metus, visų pirma dėl sveikatos ir nedidelio 
poveikio energijos taupymui. Kai kurie peticijų pateikėjai teigia, kad laiko keitimas itin 
neigiamai veikia pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir vyresnio amžiaus žmones. 2015 m. 
liepos mėn. ir 2017 m. lapkričio mėn. Peticijų komitetas savo posėdžiuose aptarė su vasaros 
laiku susijusias peticijas.

Kaip nurodyta 2017 m. spalio mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrime dėl ES 
vasaros laiko tvarkos pagal Direktyvą 2000/84/EB, norint ES panaikinti laiko keitimą du 
kartus per metus, reikėtų atsižvelgti į šių pokyčių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. 
Akivaizdus pavyzdys, kokia svarbi diskusija apie laiko keitimo į vasaros laiką poveikį 
vidiniam laikrodžiui, yra tai, kad 2017 m. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ir Michael 
W. Young laimėjo Nobelio premiją fiziologijos arba medicinos srityje už tai, kad jie atrado 
molekulinius mechanizmus, valdančius cirkadinį ritmą, išaiškino žmogaus vidinį ir biologinį 
laikrodį ir tai, kaip mūsų savijautą veikia išorės aplinkos ir vidinio biologinio laikrodžio 
neatitikimas. T. y. chronobiologinių tyrimų rezultatai rodo, kad poveikis žmogaus 
biologiniam ritmui gali būti žalingesnis, nei manyta anksčiau.  Be to, remiantis SESV 114 
straipsnio 8 dalimi dėl teisės aktų suderinimo, „jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės 
sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji 
atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas 
priemones“.

Remiantis tuo, nuomonės projektu siekiama pritarti minčiai, kad panaikinti laiko keitimo du 
kartus per metus tvarką reikėtų suderintai, kad būtų išvengta bet kokio galimai neigiamo 
poveikio sveikatai, ir atsižvelgiant į tai, kad nepasiekiamas tariamas energijos taupymas.

1 2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laiko keitimo tvarkos (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043.
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Nuomonės projekte siūloma laiko keitimą du kartus per metus panaikinti taip, kad būtų 
išvengta bet kokio didelio vidaus rinkos sutrikdymo, kurį lemtų valstybių narių skirtumai 
šioje srityje. Nuomonės referentė teigia, kad dėl pirminio Komisijos pasiūlymo, kuriuo 
valstybėms narėms suteikiama galimybė vienašališkai nuspręsti, kokį standartinį laiką jos nori 
pasirinkti, gali susidaryti padėtis, kai valstybės narės bus įvairiose skirtingose laiko zonose, 
todėl vidaus rinka taps dar skirtingesnė. Dėl to vidaus rinkoje tarpvalstybinė prekyba, 
transportas, ryšiai ir kelionės taptų sudėtingesni. Todėl, siekiant užtikrinti suderinimą, 
nuomonės referentė siūlo panaikinti laiko keitimo du kartus per metus tvarką, kaip siūlė 
beveik visi peticijų pateikėjai. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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 Peticijų komiteto iš piliečių 
gautomis peticijomis ir reikalavimais, 
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 ir 
koordinuoto požiūrio į laiko tvarką;

Pakeitimas 2

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 

(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 
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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;

informacinių bei ryšių sistemų veikimo 
trikdžių, didesnių tarpvalstybinės prekybos 
išlaidų arba mažesnio našumo prekių ir 
paslaugų sektoriuje.

Pakeitimas 3

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) kaip rodo piliečių reakcija, 
išreikšta peticijose, kuriose skatinama 
panaikinti laiko keitimo du kartus per 
metus tvarką, ir viešosios konsultacijos 
dėl ES vasaros laiko tvarkos, per kurias 
gauta daugiau atsakymų nei per bet 
kurias kitas Komisijos rengtas 
konsultacijas, dėl vasaros laiko tvarkos 
vyksta audringi vieši debatai. 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 ir kurie galėtų turėti įtakos 
Sąjungos ekonominei ir politinei 
integracijai. Daug piliečių ragino 
panaikinti sezoninio laiko keitimo tvarką, 
visų pirma dėl poveikio sveikatai. Europos 
Parlamentui pateiktose peticijose piliečiai 
teigia, kad laiko keitimas itin neigiamai 
veikia pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir 
vyresnio amžiaus žmones. Be to, ne vienas 
tyrimas parodė, kad laiko keitimas du 
kartus per metus turi neigiamų padarinių 
įvairiose srityse, pvz., jis sukelia sveikatos 
problemų ir paveikia cirkadinį ritmą; 
kelių eismo saugumą – pastebima, kad 
keletą dienų po laiko pakeitimo padidėja 
nelaimingų atsitikimų skaičius; sukelia 
administracinę naštą ir papildomų išlaidų 
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įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Taigi, 
kad būtų galima panaikinti laiko keitimo 
du kartus per metus tvarką, itin svarbu 
laikytis suderinto požiūrio, kuris būtų 
gerai koordinuojamas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) itin svarbu atsižvelgti į tai, kad 
Europos Sąjungos šiaurę ir pietus skiria 
didelė teritorija, o tai reiškia, kad laiko 
poveikis dienos šviesai Europos Sąjungoje 
yra įvairus; Todėl, palikdami esamas 
laiko zonas, turime atsižvelgti į 
geografinius laiko aspektus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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;

Pakeitimas 6

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, keisdamos savo 
standartinį laiką dažniau kaip kartą per 
metus, ir kuriose būtų nustatyta pareiga 
pranešti apie numatomus standartinio laiko 
pakeitimus. Siekiant, kad ekonomika 
veiktų sklandžiai, būtina, kad, paliekant 
esamas laiko zonas, visose valstybėse 
narėse būtų taikoma tokia pati laiko 
tvarka, kad būtų išvengta skirtingų laiko 
zonų taikymo vidaus rinkoje. 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 7

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) ši direktyva turėtų įsigalioti ir būti 
pradėta taikyti aštuonioliktą mėnesį po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, suteikiant 
pakankamai laiko visuomenei ir 
ekonominės veiklos vykdytojams 
prisitaikyti prie naujos situacijos. 
Siekiant, kad ekonomika veiktų 
sklandžiai, labai svarbu išvengti skirtingų 
laiko zonų taikymo vidaus rinkoje. Todėl 
valstybės narės turėtų susitarti dėl 
suderintos ES standartinių laikų tvarkos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neatlieka sezoninių 
savo standartinio laiko ar laikų 
pakeitimų.  

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.  

1. Nuo [xx] valstybės narės netaiko laiko 
keitimo du kartus per metus.

2. Išbraukta  

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis
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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 
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.  

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

1. Remiantis 1 straipsniu, valstybės narės 
suderintą ir koordinuotą Sąjungos 
standartinių laikų tvarką. 

2. Išbraukta  

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.  

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. 
balandžio 1 d.  

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 
[Direktyvos taikymo pradžios diena] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.  

Tas nuostatas jos taiko laikydamosi 
Direktyvos 1 straipsnio.  

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Direktyva 2000/84/EB panaikinama nuo 
Direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis 
laiko keitimas, įsigaliojimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja ir pradedama taikyti 
aštuonioliktą mėnesį po jos paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Svarstymas komitete 21.11.2018

Priėmimo data 20.2.2019
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