
AD\1177409FI.docx PE632.025v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2018/0332(COD)

19.2.2019

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY 
kumoamisesta
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Valmistelija: Sven Schulze



PE632.025v02-00 2/16 AD\1177409FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1177409FI.docx 3/16 PE632.025v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Kesäajan tarkoituksena on hyödyntää luonnollista päivänvaloa. Kun kelloja siirretään keväällä 
päivän pidetessä tunti eteenpäin, aurinko laskee tuntia myöhemmin. Syksyllä kelloja siirretään 
taas taaksepäin. Kelloja siirretään yli 60 maassa eri puolilla maailmaa. EU:n jäsenvaltioissa 
kelloja on siirretty kesäaikaan jo pitkään, ja monet maat ovat kehittäneet omia 
kesäaikajärjestelyjä. Sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistämiseksi näitä järjestelyjä 
ryhdyttiin yhdenmukaistamaan 1970-luvulla.

Nykyään kesäaikaa sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Tästä säädetään 
direktiivissä 2000/84/EY, jota nyt siis ollaan kumoamassa. Useimmat EU:n ulkopuoliset 
Euroopan maat ovat yhdenmukaistaneet kesäaikajärjestelynsä EU:n järjestelyn kanssa.

Kesäajan hyviä ja huonoja puolia on tutkittu monissa akateemisissa tutkimuksissa. Kesäajasta 
näyttää olevan hyötyä sisämarkkinoille (etenkin liikennealalle) ja ulkoharrastuksille, ja sillä 
saadaan hiukan vähennettyä energiankulutusta. Vaikutukset muihin talouden aloihin sen 
sijaan eivät ole yhtä selvät.

Tieteellinen näyttö ja tietämys kesäajan mahdollisista myönteisistä tai kielteisistä 
vaikutuksista on edelleen vähäistä ja melko pirstaleista.

Terveysvaikutuksia koskevat tutkimukset kuitenkin osoittavat siihen suuntaan, että kesäaika 
häiritsee ihmisen biorytmiä (vuorokausirytmiä). Tieteellisten tutkimusten tulokset osoittavat, 
että vaikutus ihmisen biorytmiin on aiemmin luultua suurempi. Varsinaista tieteellistä näyttöä 
on saatavilla hyvin vähän.

Kansalaiset ja Euroopan parlamentti ovat yhä voimakkaammin kyseenalaistaneet kahdesti 
vuodessa tapahtuvan kellonajan siirron. Yksikään EU:n jäsenvaltio ei kuitenkaan ole vaatinut 
nykyisten kesäaikasäännösten muuttamista. Jotkin kolmannet maat, kuten Venäjä ja äskettäin 
Turkki, ovat kumonneet kesäaikajärjestelyt vähintään viiden vuoden siirtymäajoilla.

Euroopan parlamentti kehotti 8. helmikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa1 komissiota 
laatimaan arvioinnin direktiivissä 2000/84/EY säädetyistä kesäaikasäännöksistä ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksen kyseisen direktiivin tarkistamiseksi.

Komissio ei ole tehnyt vaikutustenarviointia, mutta se järjesti julkisen kuulemisen. Siihen 
saatiin noin 4,6 miljoonaa vastausta, eli enemmän kuin yhteenkään aikaisempaan komission 
järjestämään kuulemiseen. Vastaajista 84 prosenttia kannatti kahdesti vuodessa tapahtuvasta 
kellonajan siirrosta luopumista, kun taas 16 prosenttia halusi säilyttää nykyisen järjestelmän.

Edellä kuvatuista syistä lausunnossa pyritään tukemaan ajatusta, että kahdesti vuodessa 
tapahtuvaa kellonajan siirtoa koskevista järjestelyistä olisi luovuttava tietyin edellytyksin.
Suurin haaste kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luopumisessa on se, miten 
voidaan välttää aiheuttamasta sisämarkkinoiden toiminnalle jäsenvaltioiden välisistä eroista 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 kellonaikojen muuttamista koskevista säännöksistä 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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kyseisessä asiassa johtuvaa huomattavaa häiriötä, sekä toisaalta normaaliajan koordinointia 
koskevien EU:n toimivaltuuksien puuttuminen.

Valmistelija on tietoinen siitä, että EU voi lopettaa kahdesti vuodessa tapahtuvan kellonajan 
siirron mutta sillä ei ole toimivaltuuksia määrätä kaikkialla EU:ssa sovellettavaa 
normaaliaikaa.

Kesäajan vaikutukset ovat aihe sinänsä, ja kesäaikadirektiivin kumoaminen ei automaattisesti 
poistaisi kesäaikaa kaikkialta EU:sta. Direktiivin kumoaminen päättäisi EU:n laajuisen 
yhdenmukaistamisen ja palauttaisi kesäajan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltiot voisivat 
päättää vapaasti omat aikajärjestelynsä: ne voisivat päättää joko säilyttää kesäajan (nykyisen 
tai muokatun kesäaikajärjestelyn mukaisesti) tai luopua kesäajasta. Kesäajasta luopuminen 
johtaisi ensinnäkin siihen, että normaaliaikaa (ns. talviaikaa) sovellettaisiin vuoden ympäri, 
mikä merkitsisi pimeämpiä iltoja keväällä ja kesällä.

Jotta taas kesäajan soveltaminen vuoden ympäri olisi teknisesti mahdollista, jäsenvaltioiden 
olisi muutettava aikavyöhykkeitä. Jäsenvaltioiden aikajärjestelyjen koordinoimatta jättäminen 
todennäköisesti vaikuttaisi kielteisesti sisämarkkinoihin.

On vältettävä tilannetta, jossa syntyy eri aikavyöhykkeiden kirjo sen mukaan, valitseeko 
jäsenvaltio normaaliajaksi kesä- vai talviajan, sillä tämä aiheuttaisi hajanaisuutta 
sisämarkkinoilla.

Se hankaloittaisi rajatylittävää kauppaa, viestintää ja matkustamista sisämarkkinoilla ja 
unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja vaikuttaisi merkittävästi lentojen lähtö- ja 
saapumisaikoja koskevaan järjestelmään, jota käytetään lentojen koordinoimiseen 
vilkkaimmilla lentokentillä eri puolilla maailmaa. EU:n ulkopuolisten maiden kilpailevat 
lentoyhtiöt voisivat ajaa eurooppalaisia lentoyhtiöitä pois markkinoilta kellonajan 
muuttumisen takia kasvattaakseen osuuttaan EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.

Juridisen toteutettavuuden huomioon ottaen valmistelija ehdottaakin, että direktiivin 
voimaantulon ehdoksi asetetaan, että kaikki EU:n jäsenvaltiot sopivat etukäteen uuden 
normaaliajan koordinointimekanismista. Paras ratkaisu olisi säilyttää nykyiset kolme 
aikavyöhykettä. Valmistelija katsoo, että koordinointimekanismin hyväksymiseen olisi 
sovellettava yhteispäätösmenettelyä. Neuvoston puheenjohtajana toimivan jäsenvaltion olisi 
koordinoitava prosessia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale



AD\1177409FI.docx 5/16 PE632.025v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentti kehotti 8 
päivänä helmikuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa komissiota laatimaan 
arvioinnin direktiivissä 2000/84/EY 
säädetyistä kesäaikasäännöksistä ja 
esittämään tarvittaessa ehdotuksen 
mainitun direktiivin tarkistamiseksi. 
Kyseisessä päätöslauselmassa vahvistettiin 
myös, että on olennaisen tärkeää säilyttää 
yhdenmukaistettu lähestymistapa 
aikajärjestelyihin kaikkialla unionissa.

(2) Euroopan parlamentti kehotti 
8 päivänä helmikuuta 2018 antamassaan, 
kansalaisilta saatuihin lukuisiin 
vetoomuksiin, parlamentin esittämiin 
kysymyksiin ja asiasta järjestettyyn 
julkiseen kuulemiseen perustuvassa 
päätöslauselmassa komissiota laatimaan 
perusteellisen arvioinnin direktiivissä 
2000/84/EY säädetyistä 
kesäaikasäännöksistä ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksen mainitun 
direktiivin tarkistamiseksi. Kyseisessä 
päätöslauselmassa vahvistettiin myös, että 
on erittäin tärkeää säilyttää 
yhdenmukaistettu lähestymistapa 
aikajärjestelyihin kaikkialla unionissa sekä 
yhtenäinen aikajärjestelmä unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission analysoima saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että tätä alaa on 
tärkeää säännellä yhdenmukaistetuilla 
unionin säännöillä. Näin voidaan varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
välttää muun muassa liikenteen 
aikataulutuksen sekä tieto- ja 
viestintäjärjestelmien toiminnan häiriöt, 
rajat ylittävän kaupan kustannusten nousu 
sekä tavaroiden ja palvelujen tuottavuuden 
lasku. Ei ole luotettavaa näyttöä siitä, 
ovatko kahdesti vuodessa tapahtuvan 
kellonajan siirron hyödyt suuremmat kuin 
siihen liittyvät hankaluudet.

(3) Komission analysoima saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että tätä alaa on 
tärkeää säännellä yhdenmukaistetuilla 
unionin säännöillä. Näin voidaan varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luoda ennakoitavuutta ja pitkän aikavälin 
varmuutta sekä välttää muun muassa 
liikenteen aikataulutuksen, energia-alan 
sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien 
toiminnan häiriöt, rajat ylittävän kaupan 
kustannusten nousu sekä tavaroiden ja 
palvelujen tuottavuuden lasku. Siirtymistä 
uuteen tuntijärjestelmään olisi 
helpotettava tieto- ja viestintäteknisellä 
testauksella, jotta käyttöönotto olisi 
tehokasta eikä aiheuttaisi yrityksille ja 
kansalaisille lisäkustannuksia. Vaikka 
täysin luotettavaa tieteellistä näyttöä ei 
vielä ole, viimeaikaiset tieteelliset 
tutkimukset ovat tuoneet esiin kahdesti 
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vuodessa tapahtuvan kellonajan siirron 
mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten 
terveyteen. Ihmisen terveyttä koskeneissa 
viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös 
osoitettu, että kahdesti vuodessa 
tapahtuvalla kellonaikojen siirrolla on 
monia kielteisiä vaikutuksia eikä 
mukautuminen ole niin helppoa kuin on 
luultu.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kesäaikajärjestelyjä koskeva 
julkinen keskustelu ei ole uutta, ja useita 
aloitteita on esitetty järjestelyn 
käyttöönotosta alkaen käytännöstä 
luopumiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa on 
järjestetty asiasta kansallisia kuulemisia, 
ja suurin osa yrityksistä ja sidosryhmistä 
on kannattanut käytännöstä luopumista. 
Euroopan komission käynnistämässä 
kuulemisessa päädyttiin samaan 
päätelmään.

Perustelu

Kellonajan siirrolla oli vastustajia alusta alkaen, mutta nykyinen ehdotus perustuu useisiin 
tutkimuksiin ja kuulemisiin, jotka ovat tuoneet ideologiseen keskusteluun lisää argumentteja. 
Tämän vuoksi on asianmukaista mainita aiemmat keskustelut ja nykyiseen ehdotukseen 
johtanut prosessi.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kellonajan siirrosta käydään 
vilkasta julkista keskustelua, ja eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet 
kannattavansa nykyjärjestelyistä 

(4) Kellonajan siirrosta käydään 
vilkasta julkista keskustelua, kuten 
komission julkiseen kuulemiseen saadut 
4,6 miljoonaa kansalaisten vastaustakin 



AD\1177409FI.docx 7/16 PE632.025v02-00

FI

luopumista. Tämän kehityksen valossa on 
tarpeen turvata edelleen sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja välttää merkittävät 
sisämarkkinoiden toimintahäiriöt, joita 
saattaisi aiheutua jäsenvaltioiden toisistaan 
poikkeavista järjestelyistä tällä alalla. Siksi 
on aiheellista luopua vuodenajoittaisesta 
kellonajan siirrosta koordinoidusti.

osoittavat, ja vastanneiden enemmistö 
vastusti nykyistä vuodenajoittaista 
kellonajan siirtoa. Tähän ei ole vielä 
liitetty tieteellisesti perusteltua 
vaikutustenarviointia, joka ei rajoitu 
pelkästään asiaa koskevaan olemassa 
olevaan aineistoon. Lisäksi eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet 
kannattavansa nykyjärjestelyistä 
luopumista. Tämän kehityksen valossa on 
tarpeen turvata edelleen sisämarkkinoiden 
sekä kansalaisten rajatylittävien toimien 
moitteeton toiminta ja välttää merkittävät 
sisämarkkinoiden toimintahäiriöt, joita 
saattaisi aiheutua jäsenvaltioiden toisistaan 
poikkeavista järjestelyistä tällä alalla. Siksi 
on välttämätöntä, että vuodenajoittaisesta 
kellonajan siirrosta luopuminen 
hyväksytään tämän direktiivin 
hyväksymiseen sovellettavassa 
yhteispäätösmenettelyssä ainoastaan sillä 
ehdolla, että jäsenvaltiot hyväksyvät 
etukäteen keskinäisellä sopimuksella 
koordinointimekanismin. Neuvoston 
kulloisellakin puheenjohtajavaltiolla on 
merkittävä asema tämän 
koordinointimekanismin perustamisessa. 
Tässä mekanismissa olisi otettava 
huomioon EU:n nykyiset kolme 
aikavyöhykettä normaaliajan 
vahvistamisen yhteydessä kussakin 
jäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltio tekee 
tällaisen muutoksen, sen on pyrittävä 
parhaansa mukaan varmistamaan, että 
aikaero sen ja naapurijäsenvaltioiden 
välillä on enintään yksi tunti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltion 
oikeutta päättää normaaliajastaan. 
Komissio voi toteuttaa 
vaikutustenarvioinnin suunnitellun 
normaaliajan muutoksen vaikutuksesta ja 
sen vaikutuksesta naapurijäsenvaltioihin 
ja sisämarkkinoihin.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)



PE632.025v02-00 8/16 AD\1177409FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Sisämarkkinoiden toiminnalle 
aiheutuvien kielteisten seurausten ja 
EU:n kansalaisten rajatylittävän 
toiminnan ongelmien välttämiseksi on 
olennaisen tärkeää varmistaa 
maantieteellisen logiikan säilyminen 
unionin aikavyöhykkeiden 
jakautumisessa. Kesäaikajärjestelystä 
luopumista olisi tämän vuoksi edellettävä 
jäsenvaltioiden toteuttama 
koordinointimenettely. Prosessi, jossa 
kunnioitettaisiin kunkin jäsenvaltion 
suvereenia oikeutta päättää 
normaaliajastaan ja otettaisiin huomioon 
sellaisten jäsenvaltioiden väestöjen 
erilaiset tarpeet, jotka nyt sijaitsevat 
kolmella aikavyöhykkeellä, auttaisi 
jäsenvaltioita ja erityisesti naapurimaita 
saamaan yhteisymmärryksessä aikaan 
yhteisen kannan normaaliajasta, jota 
kukin jäsenvaltio päättää soveltaa 
tulevaisuudessa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Viimeaikaiset tieteelliset 
tutkimukset ovat antaneet viitteitä 
kahdesti vuodessa tapahtuvan kellonajan 
siirron ja sydän- ja verisuonitautien 
kaltaisten kielteisten terveysvaikutusten 
välisestä yhteydestä, joka liittyy 
kronobiologiaan sisäisen ajan häiriöiden 
kautta.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
kunkin jäsenvaltion oikeuteen päättää itse, 
mitä normaaliaikaa tai -aikoja se noudattaa 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueillaan, 
jotka kuuluvat perussopimusten 
alueelliseen soveltamisalaan, eikä asiaa 
koskeviin tuleviin muutoksiin. Sen 
varmistamiseksi, ettei kesäaikajärjestelyjen 
noudattamisesta pelkästään joissakin 
jäsenvaltioissa kuitenkaan aiheudu häiriöitä 
sisämarkkinoiden toiminnalle, 
jäsenvaltioiden tulisi pidättäytyä 
muuttamasta normaaliaikaa 
lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueilla 
vuodenajoittaisiin muutoksiin liittyvistä 
syistä, jollei tällaisessa muutoksessa ole 
kyse aikavyöhykkeen muutoksesta. Jotta 
voidaan minimoida muun muassa 
liikenteelle, viestinnälle ja muille 
asiaankuuluville aloille aiheutuvat häiriöt, 
jäsenvaltioiden olisi lisäksi annettava 
komissiolle tiedoksi hyvissä ajoin 
aikomuksensa muuttaa normaaliaikaansa ja 
tämän jälkeen sovellettava tiedoksi 
antamiaan muutoksia. Kyseisen 
tiedoksiannon perusteella komissio 
ilmoittaa asiasta kaikille muille 
jäsenvaltioille, jotta nämä voivat toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet. Se myös 
tiedottaa asiasta suurelle yleisölle ja 
sidosryhmille julkaisemalla nämä tiedot.

(5) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
kunkin jäsenvaltion oikeuteen päättää itse, 
mitä normaaliaikaa tai -aikoja se noudattaa 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueillaan, 
jotka kuuluvat perussopimusten 
alueelliseen soveltamisalaan, eikä asiaa 
koskeviin tuleviin muutoksiin. Sen 
varmistamiseksi, ettei kesäaikajärjestelyjen 
noudattamisesta pelkästään joissakin 
jäsenvaltioissa kuitenkaan aiheudu häiriöitä 
sisämarkkinoiden toiminnalle, ja 
koordinoidun lähestymistavan 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden tulisi 
pidättäytyä muuttamasta normaaliaikaa 
lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueilla 
vuodenajoittaisiin muutoksiin liittyvistä 
syistä, jollei tällaisessa muutoksessa ole 
kyse Euroopassa esiintyvän 
aikavyöhykkeen muutoksesta. Jotta 
voidaan minimoida muun muassa 
sisämarkkinoille, Euroopan laajuisille 
energiaverkoille, liikenteelle ja erityisesti 
lentoliikenteelle sekä sen lentojen lähtö- 
ja saapumisaikoja koskevalle 
vakiintuneelle järjestelmälle, viestinnälle 
ja muille asiaankuuluville aloille 
aiheutuvat häiriöt, jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi annettava komissiolle ja kaikille 
jäsenvaltioille tiedoksi hyvissä ajoin 
aikomuksensa muuttaa normaaliaikaansa ja 
tämän jälkeen sovellettava tiedoksi 
antamiaan muutoksia. Kyseisen 
tiedoksiannon perusteella komissio 
ilmoittaa asiasta kaikille muille 
jäsenvaltioille, jotta nämä voivat toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
naapurimaiden välisten aikavyöhyke-
erojen aiheuttamiin rajatylittäviin 
vaikutuksiin vastaamiseksi. Se myös 
tiedottaa asiasta suurelle yleisölle ja 
sidosryhmille julkaisemalla nämä tiedot.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
päätöksensä vaarantamatta 
aikamuutoksille erityisen herkän 
Euroopan liikennealan, kuten Euroopan 
lentoyhtiöiden ja lentokenttien, 
kilpailukykyä suhteessa kolmansiin 
maihin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ennen päätöksen tekemistä tietyn 
normaaliajan soveltamisesta kussakin 
jäsenvaltiossa on toteutettava kuulemiset 
ja tutkimukset, joissa otetaan huomioon 
kansalaisten mieltymykset, 
maantieteellinen vaihtelu, alueelliset erot, 
tavanomaiset työjärjestelyt ja muut 
kutakin jäsenvaltiota koskevat tekijät. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
riittävästi aikaa analysoida ehdotuksen 
vaikutusta ja valita väestölleen parhaiten 
soveltuva ratkaisu samalla kun otetaan 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 1 
päivästä huhtikuuta 2019 siten, että 
viimeinen direktiivin 2000/84/EY 
sääntöjen mukainen kesäaika alkaisi 
kaikissa jäsenvaltioissa 31 päivänä 
maaliskuuta 2019 kello 1.00 koordinoitua 
yleisaikaa. Jäsenvaltioiden, jotka kyseisen 
kesäajan jälkeen aikovat ottaa käyttöön 

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
1 päivästä huhtikuuta 2020 siten, että 
viimeinen direktiivin 2000/84/EY 
sääntöjen mukainen kesäaika alkaisi 
kaikissa jäsenvaltioissa 29 päivänä 
maaliskuuta 2020 kello 1.00 koordinoitua 
yleisaikaa. Jäsenvaltioiden, jotka kyseisen 
kesäajan jälkeen aikovat ottaa käyttöön 
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normaaliajan, joka vastaa talvikaudella 
sovellettavaa aikaa direktiivin 2000/84/EY 
mukaisesti, olisi muutettava 
normaaliaikaansa 27 päivänä lokakuuta 
2019 kello 1.00 koordinoitua yleisaikaa, 
jotta eri jäsenvaltioissa toteutettavat 
samankaltaiset ja pysyvät muutokset 
tapahtuisivat samanaikaisesti.  On 
suotavaa, että jäsenvaltiot tekevät 
normaaliaikaa koskevat päätöksensä siten, 
että kutakin niistä voidaan alkaa soveltaa 
yhtenäisesti vuodesta 2019 alkaen.

normaaliajan, joka vastaa talvikaudella 
sovellettavaa aikaa direktiivin 2000/84/EY 
mukaisesti, olisi muutettava 
normaaliaikaansa 25 päivänä lokakuuta 
2020 kello 1.00 koordinoitua yleisaikaa, 
jotta eri jäsenvaltioissa toteutettavat 
samankaltaiset ja pysyvät muutokset 
tapahtuisivat samanaikaisesti. Tämän 
säännöksen täytäntöönpanon ehtona on, 
että jäsenvaltiot tekevät normaaliaikaa 
koskevat päätöksensä keskinäisellä 
sopimuksella ja yhteisymmärryksessä 
kannustaen jäsenvaltioita säilyttämään 
nykyinen aikavyöhykkeensä siten, kutakin 
niistä voidaan alkaa soveltaa yhtenäisesti 
vuodesta 2020 alkaen. Voitaisiin perustaa 
kansallisten yhteyspisteiden verkosto. On 
tärkeää välttää mahdollisia ongelmia, 
joita voi ilmetä jäsenvaltioiden alkaessa 
panna tätä direktiiviä täytäntöön. Siksi on 
tärkeää, että niille jätetään riittävästi 
aikaa varmistaa yhdenmukaistettu ja 
hyvin koordinoitu toimintatapa.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
olisi seurattava. Komissio esittää kyseisen 
seurannan tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle annettavassa kertomuksessa. 
Kertomuksen olisi perustuttava tietoihin, 
jotka jäsenvaltiot asettavat komission 
saataville hyvissä ajoin, jotta kertomus 
voidaan esittää määräajassa.

(8) Tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
olisi seurattava, ja sen voimaantulon 
ehtona on jäsenvaltioiden 
yhteispäätösmenettelyssä etukäteen 
hyväksymä koordinointimekanismi. 
Komissio esittää kyseisen seurannan 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavassa kertomuksessa. 
Kertomuksen olisi perustuttava tietoihin, 
jotka jäsenvaltiot asettavat komission 
saataville hyvissä ajoin, jotta kertomus 
voidaan esittää määräajassa.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot saavat vielä tehdä 
vuodenajoittaisen muutoksen 
normaaliaikaansa tai -aikoihinsa vuonna 
2019, jos ne tekevät sen 27 päivänä 
lokakuuta 2019 kello 1.00 koordinoitua 
yleisaikaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tämä päätös tiedoksi 2 artiklan mukaisesti.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot saavat vielä tehdä 
vuodenajoittaisen muutoksen 
normaaliaikaansa tai -aikoihinsa 
vuonna 2020, jos ne tekevät sen 25 päivänä 
lokakuuta 2020 kello 1.00 koordinoitua 
yleisaikaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tämä päätös tiedoksi 2 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio päättää muuttaa 
normaaliaikaansa tai -aikojaan jollakin 
lainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueella, sen 
on annettava asia komissiolle tiedoksi 
viimeistään 6 kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 artiklan soveltamista. Jos 
jäsenvaltio on tehnyt tällaisen 
tiedoksiannon eikä ole peruuttanut sitä 
viimeistään 6 kuukautta ennen suunnitellun 
muutoksen päivämäärää, jäsenvaltion on 
sovellettava kyseistä muutosta.

1. Jos jäsenvaltio päättää muuttaa 
normaaliaikaansa tai -aikojaan jollakin 
lainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueella, sen 
on annettava asia komissiolle tiedoksi 
viimeistään 12 kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 artiklan soveltamista. Jos 
jäsenvaltio on tehnyt tällaisen 
tiedoksiannon eikä ole peruuttanut sitä 
viimeistään 12 kuukautta ennen 
suunnitellun muutoksen päivämäärää, 
jäsenvaltion on sovellettava kyseistä 
muutosta.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuukauden kuluessa mainitusta 
tiedoksiannosta komissio ilmoittaa asiasta 
muille jäsenvaltioille ja julkaisee kyseiset 
tiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Kuukauden kuluessa mainitusta 
tiedoksiannosta komissio ilmoittaa asiasta 
muille jäsenvaltioille ja suurelle yleisölle 
ja julkaisee kyseiset tiedot Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi koordinoidulla 
tavalla neuvosto perustaa 
koordinointimekanismin.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2024.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2025.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 1 päivänä 
huhtikuuta 2019. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset kirjallisina 
komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 1 päivänä 
huhtikuuta 2020. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset kirjallisina 
komissiolle.
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Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2019.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2020.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivi 2000/84/EY 1 
päivästä huhtikuuta 2019 alkaen.

Kumotaan direktiivi 2000/84/EY 1 
päivästä huhtikuuta 2020 alkaen.
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