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LÜHISELGITUS

Viimastel aastatel on suveaja kord olnud mitmete tuliste arutelude teemaks. Arvukad taotlused 
kodanikelt, Euroopa Parlamendilt ja teatavatelt ELi liikmesriikidelt on viinud selleni, et 
komisjon otsustas uurida praeguse ELi suveaja korra toimimist ja hinnata, kas seda tuleks 
muuta.

ELi suveaja korra kohaselt tuleb kaks korda aastas vastavalt muutuvale päevavalgusajale kella 
keerata, et igal aastaajal päevavalgust maksimaalselt ära kasutada. Kella keeratakse märtsi 
viimasel pühapäeval ühe tunni võrra edasi ja oktoobri viimasel pühapäeval ühe tunni võrra 
tagasi, et taastada vööndiaeg.

Suveaja korraga seostatakse mitmeid erinevaid tervisemõjusid, alates lühiajalistest (st 
kellakeeramisele järgnevatel päevadel tuntavatest) kuni pikaajalisteni, samuti on sellel nii 
positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid. Siiski on kellakeeramisest tingitud biorütmi häirete 
oluline mõju inimeste tervisele veel segane ja sellega seoses tuleb jätkata põhjalikku 
kellakeeramisega kohanemise protsessi uurimist.

Suveaja korda käsitleva avaliku konsultatsiooni raames väitis enamus vastajaid (76 %), et 
kellade talveajast suveaega keeramise kogemus on nende jaoks negatiivne. 43 % vastanutest 
nimetasid terviseprobleeme ja tervisega seotud muresid, 20 % tõid põhjenduseks energiasäästu 
puudumise.

Nimetatud halbade kogemustega seoses otsustas komisjon võtta arvesse suveaja võimalikke 
negatiivseid tervisemõjusid, mida on käsitletud arvukates uuringutes ja aruteludes. Uuringud 
on käsitlenud näiteks seost suveajale ülemineku ja infarktiriski, keharütmide häirete, 
magamatuse, keskendumis- ja tähelepanuvõime puudumise, õnnetuste ohu suurenemise, 
väiksema eluga rahulolu ja isegi enesetappude määra vahel.

Ehkki võimalike halbade mõjude loetelu on pikk, toovad mõned uuringud selgelt välja ka 
pikaajalises perspektiivis positiivseid mõjusid üldisele heaolule, mis tulenevad pikemast 
päevavalgusajast, vaba aja veetmisest värskes õhus ja kokkupuutest päikesevalgusega.

Kuigi ma toetan komisjoni uut algatust ja tunnistan, et ELi suveaja korral on mõningaid 
võimalikke tervisemõjusid, peaks liikmesriikidele kellakeeramise osas jätma laialdase 
valikuvabaduse vastavalt nende huvidele.

Seetõttu soovin selle ettepaneku puhul välja tuua mõned tervisega seotud asjaolud, täpsustada 
teatavaid positiivseid ja negatiivseid külgi, millega tuleks arvestada, kuid samas hoidun 
liikmesriikidele otsuste pealesurumisest. Loomulikult tahaksin eeldada positiivset suhtumist 
komisjoni ettepanekusse, kuid tervishoiupoliitika vallas subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks 
peaksime lubama liikmesriikidel ühtlustatud viisil ise otsustada.

Kokkuvõtteks tahan rõhutada, et isegi kui me, eriti seetõttu, et parlamendi ametiaeg on lõpule 
jõudmas, peaksime vastu võtma selge ja lõpliku otsuse, tuleb arvesse võtta ka 
terviseküsimustega seotud empiirilisi andmeid. Ometi ei muuda isegi siiras ja tõsimeelne kõigi 
selles küsimuses kättesaadavate andmete kogumine ning arvesse võtmine meie jaoks 
lihtsamaks ülesannet võtta vastu selgelt teaduslikult tõestatud väidetel põhinev otsus. 
Arvestades Euroopa kodanike selgelt väljendatud soovi, usun kindlalt, et peaksime väljendama 
kavatsust viia pooleliolev töö lõpule; siiski tuleb tunnistada, et ilmselgelt kammitsevad meid 
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empiiriliste andmete puudus ja liikmesriikide erinevad seisukohad. Neil põhjustel tundub 
kohane kaaluda käimasolevate läbirääkimiste lühiajalist edasilükkamist, sest siis saaksime 
liikmesriikide täpsematele andmetele ja selgemalt väljendatud soovile tuginedes selgust 
liikmesriikide täitmata ootuste kohta ning tegutseda sellest lähtuvalt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon on vaadanud läbi 
kättesaadavad tõendid, mis viitavad liidu 
ühtlustatud eeskirjade olulisusele selles 
valdkonnas, et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine ja vältida muu 
hulgas häireid veoteenuste ajakava 
korraldamises ning side- ja infosüsteemide 
toimimises, suuremaid kulusid piiriüleses 
kaubanduses või tootlikkuse langust 
kaupade ja teenuste puhul. Puuduvad 
tõendid selle kohta, kas suveaja korrast 
saadav kasu kaalub üles kaks korda aastas 
toimuva kellakeeramisega seotud 
ebamugavused.

(3) Komisjon on vaadanud läbi 
kättesaadavad tõendid, mis viitavad liidu 
ühtlustatud eeskirjade olulisusele selles 
valdkonnas, et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine, pikaajalisus ja 
prognoositavus, et vältida muu hulgas 
häireid veoteenuste ajakava korraldamises 
ning side- ja infosüsteemide toimimises, 
suuremaid kulusid piiriüleses kaubanduses 
või tootlikkuse langust kaupade ja teenuste 
puhul. Tõendusmaterjali põhjal ei ole 
võimalik täie selgusega öelda, kas suveaja 
korrast saadav kasu kaalub üles kaks korda 
aastas toimuva kellakeeramisega seotud 
ebamugavused, pealegi on tulemused 
valdkonniti erinevad.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(4) Suveaja korra üle käib elav avalik 
mõttevahetus ja mõned liikmesriigid on 
juba teatanud, et nad eelistavad lõpetada 
selle korra kohaldamise. Neid arenguid 
arvestades on vaja jätkuvalt tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine ja vältida 

(4) Suveaja korra üle käib elav avalik 
mõttevahetus, nagu oli näha ka komisjoni 
avaliku konsultatsiooni menetluse käigus 
kodanikelt saadud 4,6 miljonist vastusest, 
milles suurem osa oli praeguse 
aastaaegadega seotud kellakeeramise 
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märkimisväärseid häireid, mida võivad 
põhjustada liikmesriikidevahelised 
erinevused selles valdkonnas. Seepärast on 
asjakohane lõpetada suveaja korra 
kohaldamine kooskõlastatud viisil.

vastu. Kellakeeramise lõpetamise peamise 
põhjusena nähakse kellakeeramise mõju 
inimeste tervisele (43 %), millele järgneb 
energiasäästu puudumine (20 %). Ehkki 
70 % avalikus konsultatsioonis osalenud 
inimestest oli ühest liikmesriigist, on 
mõned liikmesriigid juba teatanud, et nad 
eelistavad lõpetada selle korra 
kohaldamise. Ühtlasi on mõne liikmeriigi 
parlament palunud oma valitsusel võtta 
meetmeid ELis aastaaegadega seotud 
kellakeeramise lõpetamiseks. Liikmesriigi 
tasandil on käivitatud seadusandlikud 
algatused aastaaegadega seotud 
kellakeeramise lõpetamiseks. Neid 
arenguid arvestades on vaja jätkuvalt 
tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja 
vältida märkimisväärseid häireid, mida 
võivad põhjustada liikmesriikidevahelised 
erinevused selles valdkonnas. Seepärast on 
asjakohane lõpetada suveaja korra 
kohaldamine kooskõlastatud viisil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriikide muud kui 
ülemereterritooriumid jagunevad kolme 
eri ajavööndisse, st GMT, GMT+1 ja 
GMT+2. Euroopa Liidu suur põhja-
lõunasuunaline ulatus tähendab, et 
kellaajast tulenev päevavalguse mõju on 
kogu liidus erinev. Seepärast on oluline, 
et liikmesriigid võtaksid enne oma 
ajavööndi muutmist arvesse aja 
geograafilisi aspekte, st looduslikke 
ajavööndeid ja geograafilist asukohta. 
Liikmesriigid peaksid enne oma ajavööndi 
muutmise kohta otsuse tegemist 
konsulteerima kodanike ja 
sidusrühmadega.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Suveaeg on väidetavalt 
võimaldanud hilisemaid 
päikeseloojanguid suvekuudel. ELis 
seostub suvi paljude inimeste jaoks 
sellega, et päikesevalgust jätkub hiliste 
õhtutundideni. Vööndiaja taastamisega 
kaasneks see, et päike läheb suvel tund 
aega varem looja, mistõttu see periood 
aastast, kus päevavalgust jätkub hiliste 
õhtutundideni, oleks tunduvalt lühem.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Arvukad uuringud on käsitlenud 
seost suveajale ülemineku ja infarktiriski, 
keharütmide häirete, magamatuse, 
keskendumis- ja tähelepanuvõime 
puudumise, õnnetuste ohu suurenemise, 
väiksema eluga rahulolu ja isegi 
enesetappude määra vahel. Samas on 
pikemal päevavalgusajal, vaba aja 
veetmisel värskes õhus ja pikemal 
kokkupuuteajal päikesevalgusega selgelt 
positiivne pikaajaline mõju üldisele 
heaolule.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Kronobioloogia on osutanud, et 
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kellakeeramine mõjutab inimorganismi 
biorütmi ja sellel võib olla kahjulik mõju 
tervisele. Kuigi suurem osa inimesi harjub 
muutustega mõne päeva jooksul, vajavad 
teatava kronotüübiga inimesed selleks 
mitu nädalat või veelgi kauem. Teatavad 
rühmad, näiteks lapsed ja eakad, on eriti 
haavatavad. Kevadisel kellakeeramisel on 
eriti suur mõju, kuna mõningad uuringud 
lubavad näiteks oletada, et 
kellakeeramisele järgneva kahe päeva 
jooksul suureneb isheemilise insuldi 
esinemise sagedus. Samuti on seos 
kellakeeramise ja südame-veresoonkonna 
haiguste vahel, mis on seotud 
kellakeeramisest tingitud ööpäevarütmi 
häirimisega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Aastaaegadega seotud 
kellakeeramisel on ka kahjulik mõju 
loomade heaolule, mis ilmneb näiteks 
põllumajanduses lehmade piimaanni 
vähenemises.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 f) Laialt levinud arvamuse kohaselt 
aitab aastaaegadega seotud 
kellakeeramine säästa energiat. See oligi 
peamine põhjus, miks selline kord 
eelmisel sajandil kehtestati. Uurimustest 
ilmneb aga, et aastaaegadega seotud 
kellakeeramine võib küll liidus tervikuna 
aidata vähesel määral vähendada 
energiatarbimist, ent see ei kehti kõigi 
liikmesriikide kohta. Lisaks sellele võib 
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suurem kütteenergia kulu üles kaaluda 
suveajale üleminekuga kaasneva 
valgustusenergia säästu. Samuti on 
keeruline tulemusi tõlgendada, sest neid 
mõjutavad väga palju välised faktorid, 
näiteks ilmastik, energiakasutajate 
käitumine ja jätkuv energiasüsteemi 
ümberkujundamine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
iga liikmesriigi õigust otsustada tema 
jurisdiktsiooni alla ja aluslepingute 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
kuuluvate territooriumide vööndiaja või -
aegade ja nende edasise muutmise üle. 
Kuid tagamaks, et suveaja korra 
kohaldamine mõne liikmesriigi poolt ei 
häiriks siseturu toimimist, ei peaks 
liikmesriigid muutma vööndiaega 
aastaaegade muutusega seotud põhjustel 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluval igal 
konkreetsel territooriumil isegi mitte 
ajavööndi muutmiseks. Selleks et 
minimeerida häireid, muu hulgas 
transpordi-, kommunikatsiooni- ja muudele 
asjaomastele sektoritele, peaksid 
liikmesriigid teatama komisjonile 
õigeaegselt kavatsusest muuta oma 
vööndiaega ja teatatud muudatusi edaspidi 
ka kohaldama. Komisjon peaks selle teate 
alusel teavitama kõiki liikmesriike, et nad 
saaksid võtta kõik vajalikud meetmed. 
Samuti peaks komisjon teavitama üldsust 
ja sidusrühmi, avaldades selle teabe.

(5) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
iga liikmesriigi õigust otsustada tema 
jurisdiktsiooni alla ja aluslepingute 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
kuuluvate territooriumide vööndiaja või -
aegade ja nende edasise muutmise üle. 
Kuid tagamaks, et sellega ei häirita 
siseturu toimimist, peaksid liikmesriigid 
võimaliku vööndiaja muutmisel 
konsulteerima teiste liikmesriikidega ja 
järgima võimaluse korral ühtlustatud 
lähenemisviisi. Selleks et vältida 
olukorda, kus suveaja korda kohaldataks 
ainult mõnes liikmesriigis, ei peaks 
liikmesriigid muutma vööndiaega 
aastaaegade muutusega seotud põhjustel 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluval igal 
konkreetsel territooriumil isegi mitte 
ajavööndi muutmiseks. Selleks et 
minimeerida häireid, muu hulgas 
transpordi-, kommunikatsiooni- ja muudele 
asjaomastele sektoritele, peaksid 
liikmesriigid teatama komisjonile 
õigeaegselt kavatsusest muuta oma 
vööndiaega ja teatatud muudatusi edaspidi 
ka kohaldama. Komisjon peaks selle teate 
alusel teavitama kõiki liikmesriike, et nad 
saaksid võtta kõik vajalikud meetmed. 
Samuti peaks komisjon teavitama üldsust 
ja sidusrühmi, avaldades selle teabe 
viivitamata pärast seda, kui on laekunud 
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kõikide liikmesriikide teated.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid peaksid omavahel 
kooskõlastama vööndiajad, mille nad 
valivad, mis tuleks liikmesriikide vahel 
võimalikult suures ulatuses ühtlustada, et 
vältida väga suurte erinevustega 
ajavööndeid ELis, eesmärgiga tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine ja 
muuta see kodanike, tarbijate ja 
asjaomaste sektorite jaoks etteaimatavaks. 
Kuigi juriidiliselt ei saa liikmesriike 
kohustada otsustama konkreetse 
ajavööndi kasuks, tuleks teha kõik selleks, 
et vältida tarbetuid komplikatsioone. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid 
konsulteerima nii omavahel kui ka 
komisjoniga, kui nad teevad otsuse 
aastaaegadega seotud kellakeeramise 
lõpetamise kohta. Selleks peaks iga 
liikmesriik määrama ühe esindaja, kes 
konsulteerib komisjoni ja teiste 
liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivi tuleks kohaldada alates 
1. aprillist 2019, nii et viimane suveaja 
periood, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivi 2000/84/EÜ, peaks algama igas 
liikmesriigis 31. märtsil 2019 kell 01.00 
koordineeritud maailmaaja järgi. 
Liikmesriigid, kes kavatsevad pärast 
suveaja perioodi vastu võtta vööndiaja, mis 
vastab direktiivi 2000/84/EÜ kohaselt 
kehtestatud talveajale, peaksid muutma 
oma vööndiaega 27. oktoobril 2019 kell 

(7) Direktiivi tuleks kohaldada alates 
30. märtsist 2020, nii et viimane suveaja 
periood, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivi 2000/84/EÜ, peaks algama igas 
liikmesriigis 30. märtsil 2020 kell 01.00 
koordineeritud maailmaaja järgi. 
Liikmesriigid, kes kavatsevad pärast 
suveaja perioodi vastu võtta vööndiaja, mis 
vastab direktiivi 2000/84/EÜ kohaselt 
kehtestatud talveajale, peaksid muutma 
oma vööndiaega 25. oktoobril 2020 kell 
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01.00 koordineeritud maailmaaja järgi, nii 
et eri liikmesriikides tehtavad sarnased ja 
püsivad muudatused toimuksid 
samaaegselt. On soovitav, et liikmesriigid 
võtaksid vastu otsused vööndiaja kohta, 
mida nad hakkavad kohaldama alates 
2019. aastast, kooskõlastatud viisil.

01.00 koordineeritud maailmaaja järgi, nii 
et eri liikmesriikides tehtavad sarnased ja 
püsivad muudatused toimuksid 
samaaegselt. On soovitav, et liikmesriigid 
võtaksid vastu otsused vööndiaja kohta, 
mida nad hakkavad kohaldama alates 
2020. aastast, kooskõlastatud viisil.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei muuda oma 
vööndiaega või -aegu vastavalt 
aastaaegadele.

1. Liikmesriigid ei muuda oma 
vööndiaega või -aegu vastavalt 
aastaaegadele.

2. Olenemata lõikest 1 võivad 
liikmesriigid siiski muuta oma vööndiaega 
või -aegu vastavalt aastaaegadele 
2019. aastal, tingimusel et nad teevad seda 
27. oktoobril 2019 kell 01.00 
koordineeritud maailmaaja järgi. 
Liikmesriigid teatavad sellest otsusest 
vastavalt artiklile 2.

2. Olenemata lõikest 1 võivad 
liikmesriigid siiski muuta oma vööndiaega 
või -aegu vastavalt aastaaegadele 
2020. aastal, tingimusel et nad teevad seda 
25. oktoobril 2020 kell 01.00 
koordineeritud maailmaaja järgi. 
Liikmesriigid teatavad sellest otsusest 
vastavalt artiklile 2.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõiked 1 ja 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 1 
kohaldamist, kui liikmesriik otsustab 
muuta oma vööndiaega- või aegu tema 
jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil, 
teatab ta sellest komisjonile vähemalt 
6 kuud enne muudatuse jõustumist. Kui 
liikmesriik on sellise teate edastanud ja ei 
ole seda vähemalt 6 kuud enne kavandatud 
muudatuse kuupäeva tagasi võtnud, siis 
kohaldab ta seda muudatust.

1. Ilma et see piiraks artikli 1 
kohaldamist, kui liikmesriik otsustab 
muuta oma vööndiaega- või aegu tema 
jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil, 
teatab ta sellest komisjonile vähemalt 
6 kuud enne muudatuse jõustumist. Kui 
liikmesriik on sellise teate edastanud ja ei 
ole seda vähemalt 6 kuud enne kavandatud 
muudatuse kuupäeva tagasi võtnud, siis 
kohaldab ta seda muudatust.

1 a. Liikmesriigid konsulteerivad enne 
lõikes 1 osutatud otsuse tegemist kõikide 
teiste liikmesriikidega. Komisjon 
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hõlbustab konsultatsioonide pidamist. Iga 
liikmesriik määrab ühe esindaja, kes 
vastutab teiste liikmesriikide ja 
komisjoniga konsulteerimise eest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul pärast teate 
saamist teavitab komisjon sellest teisi 
liikmesriike ja avaldab teabe Euroopa 
Liidu Teatajas.

2. Ühe kuu jooksul pärast teate 
saamist teavitab komisjon sellest teisi 
liikmesriike ja avaldab teabe Euroopa 
Liidu Teatajas. Komisjon teavitab üldsust 
viivitamata pärast seda, kui on laekunud 
kõikide liikmesriikide teated.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta 
hiljemalt 31. detsembril 2024.

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta 
hiljemalt 31. detsembril seitse aastat 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
asjakohase teabe hiljemalt 30. aprilliks 
2024.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
asjakohase teabe hiljemalt 30. aprilliks 
seitse aastat pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
1. aprilliks 2019. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
30. märtsiks 2020. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 1. aprillist 2019.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 30. märtsist 2020.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiv 2000/84/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. aprillist 2019.

Direktiiv 2000/84/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 30. märtsist 2020.
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