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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
Põhjendus 2
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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, 
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.

Or. en

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 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, kuigi mitmed 
teadusuuringud, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi 2017. aasta oktoobri uuring 
direktiiviga 2000/84/EÜ kehtestatud 
suveaja korra kohta, on näidanud 
kellakeeramise kahjulikku mõju inimeste 
tervisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 2021, nii et viimane suveaja 
periood, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivi 2000/84/EÜ, peaks algama igas 
liikmesriigis 31. märtsil 2021 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 2021 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 2021.
aastast, kooskõlastatud ja koordineeritud
viisil.

(Muudatusettepanekut muuta aasta 2019 
aastaks 2021 kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 4

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. 

2. Olenemata lõikest 1 võivad 
liikmesriigid siiski muuta oma vööndiaega 
või -aegu vastavalt aastaaegadele 
2021. aastal, tingimusel et nad teevad seda 
27. oktoobril 2021 kell 01.00 
koordineeritud maailmaaja järgi. 
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Liikmesriigid teatavad sellest otsusest 
vastavalt artiklile 2.

Liikmesriigid teatavad sellest otsusest 
vastavalt artiklile 2.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 
1. aprilliks 2021. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 2021.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 2021.

Or. en
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