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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle lõpetada aastaaegadega 
seotud kellakeeramine kõigis liikmesriikides ühtlustatud viisil, millega võetakse arvesse 
Euroopa Parlamendi viimaste aastate jooksul esitatud arvukaid nõudmisi selliste meetmete 
võtmiseks.

Kodanikud ja kodanikuühiskond on viimasel ajal esitanud kaks korda aastas toimuva 
kellakeeramise tava suhtes, mida liidu õigusaktid on näinud ette ligi 40 aastat, palju 
vastuväiteid.

Oluline on rõhutada, et kellaaja muutmine seoses aastaajaga mõjutab mitte ainult siseturu 
toimimist, vaid tekitab ka mitmeid rahvatervisega seotud mureküsimusi, mis ei puuduta ainult 
kaitset konkreetsetele vähemusrühmadele, keda ööpäevase tsükli häirimine 
ebaproportsionaalselt suurel määral mõjutab. Uuringud on näidanud ka seda, et 
kellakeeramisele järgnevatel päevadel suureneb õnnetuste ja infarktide arv. 

Kuigi on selge, et liidu tasandil on vaja võtta meetmeid, et aastaaegadega seotud 
kellakeeramine ühtlustatult lõpetada, oleksid eeskirjad vahetult kohaldatava määruse kujul, 
milles nähakse ette, et kõikides liikmesriikides kasutataks kas standardaega või suveaega, 
tarbetult kõikehõlmavad ega võtaks arvesse ELi eri osade erinevaid vajadusi ja tingimusi. 
Seepärast peaksid liikmesriigid saama ise vabalt oma valiku teha. Neile tuleks aga anda enne 
direktiivi kohaldamist rohkem aega, et valmistuda muutuseks, mida tuleks rakendada 
kooskõlastatult ja koordineeritult.

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et komisjon ei viinud läbi korralikku 
mõjuhindamist ega pidanud 12 nädala pikkust üldsuse ja sidusrühmadega konsultatsiooni 
enne, kui ta esitas ettepaneku direktiivi 2000/84/EÜ ajakohastamiseks. Tuleb rõhutada, et 
institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes on institutsioonid kokku leppinud, 
et mõjuhinnangud ja konsultatsioonid on liidu õigusaktide kvaliteedi parandamisel olulised 
vahendid.

Arvamuse koostaja nõustub siiski täielikult vastutava komisjoni raportööriga, et kõnealune 
direktiiv tuleks võimalikult kiiresti ja soovitavalt enne parlamendi praeguse koosseisu 
ametiaja lõppu vastu võtta, et tagada õiguskindlus ja võimaldada liikmesriikidel tulevasteks 
muutusteks valmistuda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ajavahemikus 4. juulist 2018 kuni 16. 
augustini 2018 korraldatud veebipõhise 
konsultatsiooni tulemusi,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Lähtudes kodanike esitatud 
paljudest petitsioonidest ja algatustest, 
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 hindamine ja 
vajaduse korral teha ettepanek selle 
läbivaatamiseks. Resolutsioonis kinnitati 
ka, et on oluline säilitada kogu liidus 
ühtlustatud lähenemine kellaaja korrale.

Muudatusettepanek 3

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 

(3) Liidu ühtlustatud eeskirjad peavad 
tagama pikas perspektiivis ja 
prognoositavalt siseturu nõuetekohase 
toimimise ja vältima muu hulgas häireid 
veoteenuste ajakava korraldamises ning 
side- ja infosüsteemide toimimises, 
suuremaid kulusid piiriüleses kaubanduses 
või tootlikkuse langust kaupade ja teenuste 
puhul – need on küsimused, millel on 
oluline mõju nii siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, äritegevusele kui ka kodanike 
elule. Puuduvad tõendid selle kohta, et 
kaks korda aastas aset leidvast 
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ebamugavused. kellakeeramisest ei saada 
märkimisväärset kasu, kuigi paljud 
teaduslikud uuringud, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 
poolt oktoobris 2017 tehtud uuring 
direktiivi 2000/84/EÜ kohase ELi suveaja 
korra kohta näitavad, et negatiivne mõju 
inimeste tervisele on olemas, eelkõige 
teatavate rühmade puhul, näiteks lapsed 
ja eakad inimesed, ning osutavad sellele, 
et südame-veresoonkonna haiguste ja 
inimese biorütmi häirimise vahel on seos. 
Majanduse seisukohast tähendab kaks 
kord aastas toimuv kellakeeramine 
lisakulusid ja halduskoormust paljudele 
sektoritele.

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) Komisjoni korraldatud avalikul 
konsultatsioonil suveaja korra kohta 
(juuli–august 2018) saabus 4,6 miljonit 
vastust, mis on suurim arv kunagi 
komisjoni konsultatsiooni raames saadud 
vastuseid ja osutab sellele, et kodanikud 
eelistavad aastas kaks korda toimuva 
kellakeeramise lõpetada. Mõned 
liikmesriigid on ka 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.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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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 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
piirata iga liikmesriigi õigust otsustada 
tema jurisdiktsiooni alla ja aluslepingute 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
kuuluvate territooriumide vööndiaja või -
aegade ja nende edasise muutmise üle. 
Selleks et minimeerida häireid siseturu 
toimimises, muu hulgas transpordi-, 
kommunikatsiooni- ja muudes asjaomastes 
sektorites, ja võimaldada kooskõlastamist, 
peaksid liikmesriigid teatama komisjonile 
kavatsusest muuta oma vööndiaega 
hiljemalt 1. aprilliks 2020. Komisjon 
peaks selle teate alusel teavitama kõiki 
liikmesriike, üldsust ja sidusrühmi, 
avaldades selle teabe sobival ajal ja 
aegsasti. Samuti peaks ta hindama 
vööndiaja kavandatavate muudatuste 
mõju siseturu toimimisele ja viima sel 
teemal läbi eksperdianalüüsi, milles 
arvestatakse loodust, tervist ja sotsiaalseid 
aspekte ning liikmesriikide vahelisi 
geograafilisi erinevusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiivi ühtlustatud 
rakendamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid oma kavandatavat 
vööndiaega käsitlevad otsused eelnevalt 
kooskõlastama. Seepärast peaks komisjon 
looma koordineerimismehhanismi, mille 
eesmärk on tagada kellaajaga seotud 
korra ühtlustatud ja kooskõlastatud 
käsitus kogu liidus. 
Koordineerimismehhanismis peaks 
osalema üks esindaja igast liikmesriigist 
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ja üks komisjoni esindaja.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast on vaja lõpetada 
direktiivis 2000/84/EÜ sätestatud suveaja 
korraga hõlmatud perioodi ühtlustamine 
ning kehtestada ühised eeskirjad, mis 
takistavad liikmesriike kohaldamast 
erinevat aastaaegadega seotud kellaaja 
korda, muutes oma vööndiaega rohkem 
kui üks kord aastas, ja kohustuse teatada 
vööndiaja kavandatud muutmisest. 
Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
otsustavalt kaasa siseturu sujuvale 
toimimisele ning seetõttu peaks see 
tuginema Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 114, nagu seda tõlgendab Euroopa 
Liidu Kohus oma väljakujunenud 
kohtupraktikas.

(6) Seepärast on vaja lõpetada 
direktiivis 2000/84/EÜ sätestatud suveaja 
korraga hõlmatud perioodi ühtlustamine 
ning kehtestada ühised eeskirjad, mis 
takistavad liikmesriike kohaldamast 
erinevat aastaaegadega seotud kellaaja 
korda. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata otsustavalt kaasa siseturu sujuvale 
toimimisele ning seetõttu peaks see 
tuginema Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 114, nagu seda tõlgendab Euroopa 
Liidu Kohus oma väljakujunenud 
kohtupraktikas.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kellaaja muutmine, mis ei ole 
seotud aastaaja muutumisega, toob kaasa 
üleminekukulud, eelkõige mis puudutab 
transpordi- ja muude sektorite IT-
süsteeme. Selleks et oluliselt vähendada 
üleminekukulusid, on käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vaja mõistlikku 
ettevalmistusaega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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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) Selleks et tagada vööndiaja 
kokkulepitud ja kooskõlastatud 
ühtlustamine kooskõlas käesoleva 
direktiivi eesmärgiga, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega lükatakse 
edasi käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäev, kui kellaaja kord võib oluliselt 
häirida siseturu nõuetekohast toimimist. 
On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise 
parema õigusloome kokkuleppes 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, 
et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriigid peaksid omavahel 
kooskõlastama vööndiajad, mille nad 
valivad ja mis peaksid võimalikult suurel 
määral olema liikmesriikide vahel 
ühtlustatud, et vältida ELis väga suurte 
erinevustega ajavööndeid – see tagaks 
siseturu nõuetekohase toimimise ja 
muudaks selle kodanike, tarbijate ja 
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asjaomaste sektorite jaoks etteaimatavaks.

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 
kättesaadavaks piisavalt aegsasti, et oleks 
võimalik aruanne ettenähtud ajal esitada.

(8) Käesoleva direktiivi rakendamist 
tuleks jälgida. Komisjon peaks esitama 
jälgimise tulemuste kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule piisavalt 
põhjendatud 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. 
Liikmesriigid teatavad sellest otsusest 
vastavalt artiklile 2.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 1 
kohaldamist, kui liikmesriik otsustab 
muuta oma vööndiaega- või aegu tema 
jurisdiktsiooni alla kuuluval 

1. Komisjon loob 
koordineerimismehhanismi, mille 
eesmärk on tagada kellaajaga seotud 
korra ühtlustatud ja kooskõlastatud 
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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.

käsitus kogu liidus. 
Koordineerimismehhanismis osaleb üks 
esindaja igast liikmesriigist ja üks 
komisjoni esindaja.

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

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
oma artikli 1 kohastest kavatsustest 1. 
aprilliks 2020. Koordineerimismehhanism 
arutab ja hindab kavandatava muudatuse 
võimalikku mõju siseturu toimimisele, et 
vältida märkimisväärseid häireid.
3. Kui komisjon leiab lõikes 2 
nimetatud hinnangu põhjal, et 
kavandatav muudatus häirib siseturu 
toimimist märkimisväärselt, teavitab ta 
sellest asjaomast liikmesriiki.
4. Liikmesriigid otsustavad hiljemalt 
31. oktoobriks 2020, kas nad jäävad oma 
kavatsuse juurde või mitte. Nad esitavad 
üksikasjaliku selgituse selle kohta, kuidas 
nad kavatsevad muutuse negatiivset mõju 
siseturu toimimisele käsitleda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
1. Tehes tihedat koostööd artiklis 2 
osutatud koordineerimismehhanismiga, 
jälgib komisjon hoolikalt, milliseid 
kellaaja kordi liidus kavandatakse.
2. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artiklile 2 b vastu delegeeritud õigusakte, 
et lükata käesoleva direktiivi rakendamine 
edasi, kuid mitte rohkem kui 12 kuuks, 
kui ta leiab, et kavandatavad kellaaja 
korrad, millest liikmesriigid on teatanud, 
võivad siseturu toimimist oluliselt häirida.
3. Tungiva kiireloomulisuse korral 
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kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 2 c sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 b
1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 2 a osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile [kinnitamisel] aastaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 2 a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
6. Artikli 2 a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole [kinnitamisel] kuu jooksul 
pärast õigusakti teatavakstegemist 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
[kinnitamisel] kuu võrra.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikke 2 c

1. Käesoleva artikli kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktid 
jõustuvad viivitamata ja neid 
kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei 
esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. 
Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist. 
2. Nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu võivad delegeeritud õigusakti 
suhtes esitada vastuväiteid artiklis 2 b 
osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab 
komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks 
pärast seda, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu teatab oma otsusest esitada 
vastuväide.

Muudatusettepanek 17

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. Nimetatud 
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rakendusaruandes pööratakse 
eritähelepanu inimeste tervisele 
avalduvale mõjule. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon viib aastaaegadega 
seotud kellakeeramise lõpetamise kohta 
ELis läbi põhjaliku mõjuhindamise ning 
kulude ja tulude analüüsi.

Muudatusettepanek 19

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 viis 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 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 1. aprilliks 2020. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AD\1177567ET.docx 15/16 PE632.863v02-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

Viited COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

TRAN
13.9.2018

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

JURI
13.9.2018

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Pavel Svoboda
24.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 23.1.2019

Vastuvõtmise kuupäev 19.2.2019

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

21
1
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 
Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel 
Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin



PE632.863v02-00 16/16 AD\1177567ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS
NÕUANDVAS KOMISJONIS

21 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD Joëlle Bergeron

ENF Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, 
Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo 
Wölken

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand

1 –

GUE/NGL Kostas Chrysogonos

0 0

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


