
 

EP pozicija – laikrodžių turėtume nebesukioti nuo
2021 m.
 

Sezoninis laiko keitimas ES turėtų baigtis 2021-aisiais – už tokį pasiūlymą antradienį
balsavo Europos Parlamentas.
 
Europarlamentarai  siūlo,  kad paskutinį  kartą ES valstybėse,  pasirinkusiose vasaros laiką,
laikrodžiai būtų persukti 2021 m. paskutinį kovo sekmadienį. Šalys, pageidaujančios pasilikti
žiemos laiką, tai padarytų 2021 m. paskutinį spalio sekmadienį.
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Europarlamentarų  manymu,  ES valstybės  turėtų  tarpusavyje  koordinuoti  sprendimus  dėl
pasirinkto laiko, o Europos Komisija turėtų juos įvertinti, kad nebūtų pakenkta bendrajai rinkai.
Prireikus Komisija galėtų pasiūlyti atidėti direktyvos įsigaliojimą iki metų.
 
Už tokį  pasiūlymą balsavo 410 EP narių,  prieš buvo 192, o susilaikė 51.  Patvirtinęs savo
poziciją,  Parlamentas,  toliau derėsis dėl  šio teisės akto su ES Taryba.
 
Pernai vasarą Europos Komisija vykdė viešąsias konsultacijas šiuo klausimu. Iš viso sulaukta
4,6 mln. europiečių nuomonės: 84 proc. palaikė sezoninio laiko keitimo atsisakymą, o 16 proc.
norėjo  tęsti  esamą  praktiką.  Nors  Komisija  pasiūlė  nebesukioti  laikrodžių  nuo  2019-ųjų
balandžio,  europarlamentarai  mano,  kad  toks  terminas  būtų  pernelyg  ankstyvas.
 
Pirmą kartą ES mastu dėl vasaros laiko įvedimo buvo sutarta 1980-aisiais ir nuo tada visos ES
valstybės dukart per metus – paskutinį kovo ir paskutinį spalio sekmadienį – persuka laikrodžių
rodykles viena valanda.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf

