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LÜHISELGITUS

Suveaja eesmärk on kasutada ära loomulikku päevavalgust. Keerates kella kevadel, kui 
päevad muutuvad pikemaks, ühe tunni võrra edasi, lükkub ka päikeseloojang sama tunni võrra 
edasi, kuni ajani, mil kell sügisel uuesti tagasi keeratakse. Seda tava rakendatakse maailmas 
enam kui 60 riigis. EL liikmesriikidel on pikk suveaja kehtestamise tava ja paljud 
liikmesriigid on välja töötanud oma suveaja korra. Siseturu toimimise lihtsustamiseks algasid 
ELis kellaaja ühtlustamise katsed 1970ndatel aastatel. 

Praegu kohaldatakse suveaega ühetaoliselt kogu ELis. See on reguleeritud direktiiviga 
2000/84/EÜ, mis on kavas tühistada. Enamik Euroopa kolmandatest riikidest on viinud oma 
suveaja korra vastavusse ELi süsteemiga. 

Suveaja eeliste ja ebamugavuste väljaselgitamiseks on läbi viidud arvukalt teaduslikke 
uuringuid. Suveaeg tundub olevat kasulik siseturule (eelkõige transpordisektorile) ja vaba aja 
veetmiseks värskes õhus, samuti on sellega saavutatud marginaalne energiasääst. Suveaja 
mõju teistele majandussektoritele jääb siiski ebaselgeks.

Tuleb tunnistada, et olemasolev teaduslik tõendusbaas ja teadmised suveaja võimalike 
positiivsete või negatiivsete mõjude kohta on endiselt väga piiratud ja üsna killustatud. 

Terviseuuringu tulemustes seostatakse suveajaga inimese biorütmi häireid (ööpäevarütm). 
Teadusuuringud osutavad sellele, et suveajale üleminekul võib olla inimeste biorütmile 
suurem mõju, kui varem arvati. Teaduslikke fakte on selle kohta väga vähe.

Kodanikud ja Euroopa Parlament on kaks korda aastas toimuva kellakeeramise üha enam 
kahtluse alla seadnud. Siiski ei ole ükski ELi liikmesriik nõudnud praeguste suveaega 
käsitlevate sätete muutmist. Kolmandad riigid, nagu Venemaa või hiljuti Türgi, kaotasid 
suveaja korra viieaastase ja pikema üleminekuperioodiga.

Euroopa Parlament palus oma 8. veebruari 2018. aasta resolutsioonis1, et komisjon korraldaks 
direktiivis 2000/84/EÜ sätestatud suveaja korra hindamise ja teeks vajaduse korral ettepaneku 
direktiivi läbivaatamiseks. 

Euroopa Komisjon ei ole korraldanud mõjuhinnangut, ent avaliku konsultatsiooni tulemusena, 
mille käigus saadi 4,6 miljonit vastust – see on kõige suurem komisjoni konsultatsiooni 
käigus saadud vastuste hulk – pooldas 84 % vastajatest kaks korda aastas toimuva 
kellakeeramise lõpetamist ja 16 % soovis seda jätkata.

Eelnevat arvesse võttes püütakse arvamuse projektiga toetada kaks korda aastas toimuva 
kellakeeramise teatud tingimustel lõpetamist.
Kaks korda aastas toimuva kellakeeramise tühistamise suurim probleem on selle läbiviimine 
nii, et liikmesriikidevahelised erinevused selles valdkonnas ei tooks kaasa märkimisväärseid 
häireid siseturul. Probleem on ka pädevuse puudumine Euroopa tasandi normaalaja 
kooskõlastamiseks.

1 Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon kellaaja muutmise korra kohta (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043
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Arvamuse koostaja on teadlik asjaolust, et EL saab lõpetada kaks korda aastas toimuva 
kellakeeramise, kuid tal ei ole pädevust kehtestada standardaega kogu ELis.

Lisaks arutlustele kellakeeramise mõju üle, ei kaotaks suveaja direktiivi kehtetuks 
tunnistamine automaatselt suveaega kogu ELis. See lõpetaks kogu ELi hõlmava ühtlustamise 
ja tooks suveaja küsimuse tagasi liikmesriikide pädevusse. Liikmesriigid võiksid ise vabalt 
otsustada oma ajarežiimide üle: nad võivad valida, kas rakendada suveaega (kas praegusel või 
muudetud kujul) või mitte. Suveaja kaotamine tähendaks eelkõige aastaringset standardset 
aega (talveaeg), mis määratluse kohaselt tähendab kevadel ja suvel pimedamaid õhtuid.

Aastaringse suveaja kehtestamine liikmesriikides tähendaks tehniliselt ajavööndite muutmist. 
Liikmesriikide poolt kooskõlastamata suveaja kord avaldaks aga tõenäoliselt negatiivset mõju 
siseturule.

Igal juhul tuleb hoiduda ajavööndite kõrvutamisest sõltuvalt liikmesriikide eelistusest 
kohaldada standardse ajana kas talve- või suveaega, kuna see muudaks siseturu veelgi 
divergentsemaks.
See muudaks piiriülese kaubanduse, transpordi, teabevahetuse ja reisimise keerulisemaks nii 
siseturul kui ka suhetes kolmandate riikidega, samuti oleks sellel suur mõju 
lennundusvaldkonna teenindussüsteemile, mida rakendatakse lendude koordineerimiseks 
maailma kõige tihedama liiklusega lennujaamades. Aja muutumist võiksid kasutada ära 
kolmandate riikide konkureerivad lennufirmad, et tõrjuda Euroopa lennufirmad turult välja ja 
omandada nii suurem turuosa väljaspool ELi.

Õigusliku teostatavuse eesmärgil teeb arvamuse koostaja ettepaneku siduda jõustumine 
eelnevalt kõigi ELi liikmesriikide vahel sõlmitava üksmeelse kokkuleppega, milles 
sätestatakse uue standardse aja kooskõlastusmehhanism. Kõige parem oleks hoida alles kõik 
kolm olemasolevat ajavööndit. Arvamuse koostaja hinnangul oleks selle õigusakti osas 
liikmesriikide vahel kokkuleppe saavutamiseks kõige õigem rakendada 
kaasotsustusmenetlust. Protsessi koordineerib nõukogu eesistujaks olev liikmesriik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlament palus 
8. veebruari 2018. aasta resolutsiooniga 

(2) Lähtudes kodanike esitatud 
paljudest petitsioonidest, 
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komisjonil korraldada direktiivis 
2000/84/EÜ sätestatud suveaja korra 
hindamine ja vajaduse korral teha 
ettepanek selle läbivaatamiseks. 
Resolutsioonis kinnitati ka, et on oluline 
säilitada kogu liidus ühtlustatud 
lähenemine kellaaja korrale.

parlamendiliikmete küsimustest ja sellel 
teemal peetud avalikust kuulamisest palus 
Euroopa Parlament 8. veebruari 2018. 
aasta resolutsiooniga komisjonil korraldada 
direktiivis 2000/84/EÜ sätestatud suveaja 
korra põhjalik hindamine ja vajaduse 
korral teha ettepanek selle läbivaatamiseks. 
Resolutsioonis rõhutati ka, kui oluline on 
säilitada kogu liidus ühtlustatud 
lähenemine kellaaja korrale ja ühtne ELi 
ajarežiim.

Muudatusettepanek 2

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, luua 
prognoositavus ja pikaajaline kindlus ja 
vältida muu hulgas häireid veoteenuste 
ajakava korraldamises, energiasektoris 
ning side- ja infosüsteemide toimimises, 
suuremaid kulusid piiriüleses kaubanduses 
või tootlikkuse langust kaupade ja teenuste 
puhul. Üleminekut uuele ajasüsteemile 
tuleks edendada IKT testimise abil, et 
tagada süsteemi edukas rakendamine, 
põhjustamata lisakulusid ettevõtjatele ja 
kodanikele. Lisaks sellele, kuigi 
teaduslikud tõendid ei ole veel päris 
ammendavad, on viimased 
teadusuuringud toonud välja kaks korda 
aastas toimuva kellakeeramisega seotud 
võimaliku negatiivse mõju inimtervisele. 
Inimtervist käsitlevates viimastes 
uuringutes on samuti juhitud tähelepanu 
sellele, et kaks korda aastas toimuv 
kellakeeramine on mitmel moel kahjulik 
ja sellega ei ole nii lihtne kohaneda, kui 
arvatakse.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Avalik arutelu suveaja korra 
teemal ei ole uus ja alates suveaja 
kasutuselevõtmisest on mitmete 
algatustega püütud seda tava lõpetada. 
Mõnes liikmesriigis on peetud riiklikke 
konsultatsioone ning enamik ettevõtjaid ja 
sidusrühmi on toetanud selle tava 
lõpetamist. Euroopa Komisjoni algatatud 
konsultatsiooni käigus jõuti samale 
järeldusele.

Selgitus

Kellaaja muutmisele oldi alguses vastu, kuid käesolevas ettepanekus järgitakse mitmeid 
uuringuid ja konsultatsioone, millega tuuakse ideoloogilisse arutellu põhjendusi. Seepärast 
on asjakohane mainida varasemaid arutelusid ja protsessi, mis viis käesoleva ettepaneku 
koostamiseni.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek 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 
märkimisväärseid häireid, mida võivad 
põhjustada liikmesriikidevahelised 
erinevused selles valdkonnas. Seepärast on 
asjakohane lõpetada suveaja korra 
kohaldamine kooskõlastatud viisil.

(4) Suveaja korra üle käib elav avalik 
mõttevahetus, nagu näitavad komisjoni 
korraldatud avaliku konsultatsiooni 
käigus kodanikelt laekunud 4,6 miljonit 
vastust, millest enamik on praeguse 
hooajalise kellaaja muutmise süsteemi 
vastu. Sellele ei ole veel lisatud 
teaduslikult põhjendatud mõjuhinnangut, 
mis ei piirdu selles küsimuses olemasoleva 
materjali analüüsiga. Mõned liikmesriigid 
on ka juba teatanud, et nad eelistavad 
lõpetada selle korra kohaldamise. Neid 
arenguid arvestades on vaja jätkuvalt 
tagada siseturu ja piiriülese transpordi 
nõuetekohane toimimine ja kodanike 
piiriülesed tegevused ning vältida 
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märkimisväärseid häireid, mida võivad 
põhjustada liikmesriikidevahelised 
erinevused selles valdkonnas. Seepärast on 
äärmiselt oluline selle direktiivi puhul 
toimuva kaasotsustusmenetluse raames 
lõpetada suveaja korra kohaldamine 
üksnes siis, kui liikmesriigid on eelnevalt 
suutnud ühiselt leida 
kooskõlastusmehhanismi. Nõukogu 
eesistujaks oleval liikmesriigil on selle 
kooskõlastusmehhanismi loomisel kandev 
roll. Selle mehhanismi puhul peaks iga 
liikmesriik standardse aja kehtestamisel 
arvestama ELi kolme olemasolevat 
ajavööndit. Kui liikmesriik teeb sellise 
muudatuse ja ilma et see piiraks tema 
õigust otsustada oma standardaja üle, 
teeb ta kõik endast oleneva tagamaks, et 
ajaline erinevus tema ja 
naaberliikmesriikide vahel ei ületa ühte 
tundi. Euroopa Komisjon võib hinnata 
standardaja kavandatud muutmise mõju 
ja mõju, mida see avaldab 
naaberliikmesriikidele ning siseturule.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et vältida negatiivseid tagajärgi 
siseturu toimimisele ja ELi kodanikele 
piiriüleses tegevuses esinevaid raskusi, on 
oluline jätkata liidu ajavööndite 
jaotamisel geograafilist loogikat. Seetõttu 
peaks suveaja korra lõpetamisele eelnema 
liikmesriikide korraldatud 
koordineerimisprotsess. Austades iga 
liikmesriigi suveräänset õigust otsustada 
oma vööndiaja üle ja võttes arvesse 
praegu kolme ajavööndit hõlmavate 
liikmesriikide elanike erinevaid vajadusi, 
aitab see protsess liikmesriikidel, eelkõige 
naaberriikidel, jõuda üksmeelselt ühisele 
seisukohale selles, millist vööndiaega iga 
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liikmesriik kavatseb tulevikus kohaldada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Uusimate teaduslike tõendite 
kohaselt leidub seos kaks korda aastas 
toimuva kellakeeramise ja 
terviseprobleemide vahel, nagu südame-
veresoonkonna haigused, mis on seotud 
keharütmi häirete kaudu 
kronobioloogiaga.

Muudatusettepanek 7
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 

(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 ja kindlustaks 
kooskõlastatud lähenemise, ei peaks 
liikmesriigid muutma vööndiaega 
aastaaegade muutusega seotud põhjustel 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluval igal 
konkreetsel territooriumil isegi mitte sellise 
ajavööndi muutmiseks, mis Euroopas 
eksisteerivad. Selleks et minimeerida 
häireid, muu hulgas siseturul, ELi 
energiavõrkudes, transpordisektoris ja 
eelkõige lennuliikluses (ja selle 
väljakujunenud õhkutõusude ja 
maandumiste teenindussüsteemis), samuti 
kommunikatsiooni- ja muudes asjaomastes 
sektorites, peaksid liikmesriigid teatama 
komisjonile ja kõikidele liikmesriikidele 
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ja sidusrühmi, avaldades selle teabe. õigeaegselt kavatsusest muuta oma 
vööndiaega ja alles seejärel neid 
muudatusi kohaldama. Komisjon peaks 
selle teate alusel teavitama kõiki teisi 
liikmesriike, et nad saaksid võtta kõik 
vajalikud meetmed, et tegeleda 
naaberriikide ajavööndite erinevusest 
põhjustatud piiriülese mõjuga. Samuti 
peaks komisjon teavitama üldsust ja 
sidusrühmi, avaldades selle teabe.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid peaksid tegema oma 
otsused, ilma et see ohustaks Euroopa 
transpordisektori kolmandate riikide 
ettevõtete konkurentsivõimet, mis on eriti 
tundlikud ajamuutmiste suhtes, nagu 
Euroopa lennuettevõtjad ja lennujaamad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Otsusele selle kohta, millist 
vööndiaega igas liikmesriigis kohaldada, 
peavad eelnema konsultatsioonid ja 
uuringud, milles võetakse arvesse 
kodanike eelistusi, geograafilisi ja 
piirkondlikke erinevusi, standardset 
töökorraldust ja konkreetse liikmesriigi 
jaoks muid olulisi tegureid. Seetõttu peaks 
liikmesriikidel olema piisavalt aega, et 
ettepaneku mõju analüüsida ja valida 
oma elanikkonna huve kõige paremini 
teeniv lahendus, võttes samal ajal arvesse 
siseturu nõuetekohast toimimist.
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Muudatusettepanek 10
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 
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.

(7) Direktiivi tuleks kohaldada alates 1. 
aprillist 2020, nii et viimane suveaja 
periood, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivi 2000/84/EÜ, peaks algama igas 
liikmesriigis 29. 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 
01.00 koordineeritud maailmaaja järgi, nii 
et eri liikmesriikides tehtavad sarnased ja 
püsivad muudatused toimuksid 
samaaegselt. Selle korra muutmise 
tingimuseks on, et liikmesriigid võtaksid 
kooskõlastatult ja üksmeelselt vastu 
otsused standardse aja kohta, mida nad 
hakkavad kohaldama alates 2020. aastast, 
ergutades liikmesriike jääma oma 
praegusesse ajavööndisse. Luua tuleks 
kellaaja korda käsitlevate riiklike 
kontaktpunktide võrgustik. Oluline on ära 
hoida võimalikke probleeme, mis võivad 
tekkida, kui liikmesriigid hakkavad 
käesolevat direktiivi rakendama. Seetõttu 
on vaja jätta neile piisavalt aega ja tagada 
ühtlustatud ja hästi kooskõlastatud 
lähenemine.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiivi rakendamist 
tuleks jälgida. Komisjon peaks esitama 
jälgimise tulemuste kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande. 
Aruanne peaks põhinema andmetel, mille 
liikmesriigid teevad komisjonile 

(8) Käesoleva direktiivi rakendamist 
tuleb jälgida ja rakendamisel kehtib varem 
liikmesriikide vahel 
kaasotsustamismenetluse teel kokku 
lepitud kooskõlastusmehhanism. 
Komisjon peaks esitama jälgimise 
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kättesaadavaks piisavalt aegsasti, et oleks 
võimalik aruanne ettenähtud ajal esitada.

tulemuste kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande. Aruanne peaks 
põhinema andmetel, mille liikmesriigid 
teevad komisjonile kättesaadavaks piisavalt 
aegsasti, et oleks võimalik aruanne 
ettenähtud ajal esitada.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 – lõige 1

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 12 
kuud enne muudatuse jõustumist. Kui 
liikmesriik on sellise teate edastanud ja ei 
ole seda vähemalt 12 kuud enne 
kavandatud muudatuse kuupäeva tagasi 
võtnud, siis kohaldab ta seda muudatust.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2
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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 üldsust ning avaldab teabe 
Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kooskõlastatud lähenemisviisi 
kasutamiseks käesoleva artikli lõigete 1 ja 
2 rakendamisel kehtestab nõukogu 
koordineerimismehhanismi.

Muudatusettepanek 16
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 2025.

Muudatusettepanek 17
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 
2025.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1



AD\1177409ET.docx 13/15 PE632.025v02-00

ET

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 1. aprilliks 2020. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 19
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 1. aprillist 2020.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Direktiiv 2000/84/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. aprillist 2020.
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