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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on lõpetada aastaaegadega seotud kellakeeramine ELi liikmesriikides. 
ELi õigusakt suveaja korra kohta võeti esimest korda vastu 1980. aastal, et ühtlustada riikides 
kehtivaid erinevaid suveajale ülemineku tavasid ja kavasid. 2001. aastast alates on ELi 
suveaja korda reguleeritud direktiiviga 2000/84/EÜ, milles on sätestatud kõikide 
liikmesriikide kohustus minna suveajale üle märtsi viimasel pühapäeval ja tagasi oma 
vööndiajale (talveajale) oktoobri viimasel pühapäeval.

Kaks korda aastas toimuva kellakeeramise on seadnud üha enam kahtluse alla kodanikud, 
Euroopa Parlament ja üha rohkem liikmesriike.

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 
selle läbivaatamiseks. Euroopa komisjon korraldas ka avaliku konsultatsiooni, mille käigus 
saadi 4,6 miljonit vastust – see on kõige suurem komisjoni konsultatsiooni käigus saadud 
vastuste hulk – 84 % vastajatest pooldas kaks korda aastas toimuva kellakeeramise lõpetamist 
ja 16 % soovis seda jätkata.

Suveaja kord on ka petitsioonikomisjoni (PETI) töös läbiv teema, mille kohta on aastate 
jooksul esitatud üle 100 petitsiooni. Peaaegu kõik petitsiooni esitajad pooldavad 
kellakeeramise tühistamist, tuues põhjenduseks mõju tervisele ja vähese mõju energiasäästule. 
Mõned petitsiooni esitajad väidavad, et kellakeeramine mõjub kahjulikult eelkõige 
kaitsetutele rühmadele, näiteks lapsed ja eakad. PETI-komisjon on arutanud suveaja teemalisi 
petitsioone oma 2015. aasta juuli ja 2017. aasta novembri koosolekutel.

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2017. aasta oktoobri uuringus direktiiviga 2000/84/EÜ 
kehtestatud suveaja korra kohta märgitakse, et kaks korda aastas toimuva kellakeeramise 
lõpetamisel tuleks arvesse võtta kellakeeramise kahjulikku mõju inimeste tervisele. Seda, et 
arutelu kellakeeramise mõju kohta ööpäevarütmile on tähtis, näitas selgelt 2017. aasta Nobeli 
füsioloogia- ja meditsiiniauhinna andmine Jeffrey C. Hallile, Michael Rosbashile ja Michael 
W. Youngile ööpäevarütme kontrollivaid molekulaarseid mehhanisme puudutavate avastuste 
eest, mis selgitavad inimeste sisemist ehk bioloogilist kella ning seda, kuidas lõhe 
väliskeskkonna ja sisemise bioloogilise kella vahel mõjutab inimese heaolu. Niisiis osutavad 
kronobioloogilised uuringud sellele, et suveajale üleminekul võib olla inimeste biorütmile 
suurem mõju, kui varem arvati. Lisaks näeb ELi toimimise lepingu artikli 114 lõige 8 
õigusaktide ühtlustamise kohta ette, et kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud 
konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele 
komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, kas teha nõukogule ettepanek sobivate 
meetmete kohta.

Eeltoodut arvesse võttes püütakse arvamuse projektiga toetada kaks korda aastas toimuva 
kellakeeramise koordineeritud lõpetamist viisil, mis aitaks vältida kahjulikku mõju tervisele, 
võttes ühtlasi arvesse, et väidetavat energiasäästu ei ole saavutatud.

1 Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon kellaaja muutmise korra kohta (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043
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Arvamuse projektis soovitatakse kellakeeramine tühistada nii, et liikmesriikidevahelised 
erinevused selles valdkonnas ei tooks kaasa märkimisväärseid häireid siseturul. Arvamuse 
koostaja väidab, et komisjoni esialgne ettepanek anda liikmesriikidele õigus otsustada, mis 
vööndiaega nad eelistavad, võib tekitada killustatud olukorra, kus liikmesriikide erinevad 
ajavööndid tekitavad siseturul lahknevusi. See muudaks piiriülese kaubanduse, transpordi, 
kommunikatsiooni ja reisimise siseturul keerulisemaks. Ühtlustamise huvides soovitab 
arvamuse koostaja seetõttu kaks korda aastas toimuva kellakeeramise lõpetada, nagu on 
soovitanud ka peaaegu kõik petitsioonide esitajad. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon 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 
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 poolt 
petitsioonikomisjonile esitatud 
petitsioonidest ja nõudmistest, 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 ja 
kooskõlastatud lähenemine kellaaja 
korrale.

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 

(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 
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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.

korraldamises ning side- ja infosüsteemide 
toimimises, suuremaid kulusid piiriüleses 
kaubanduses või tootlikkuse langust 
kaupade ja teenuste puhul.

Muudatusettepanek 3

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 on ilmnenud inimeste 
reaktsioonidest esitatud petitsioonides, 
milles nõutakse kaks korda aastas 
toimuva kellakeeramise lõpetamist, ning 
Euroopa Komisjoni poolt ELi suveaja 
korra küsimuses korraldatud avalikust 
veebipõhisest konsultatsioonist, millele 
saabus rohkem vastuseid, kui komisjon 
üldse kunagi on oma konsultatsiooni 
käigus saanud. 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 ja mis võivad 
liidus mõjutada nii majanduslikku kui ka 
poliitilist integratsiooni. Aastaaegadega 
seotud kellakeeramise lõpetamist on 
toetanud paljud kodanikud, tuues eelkõige 
põhjenduseks mõju tervisele. Kodanikud 
väidavad Euroopa Parlamendile esitatud 
petitsioonides, et kellakeeramine mõjub 
kahjulikult eeskätt kaitsetutele 
rühmadele, nagu lapsed ja eakad. Mitmest 
uuringust selgub ka, et kaks korda aastas 
toimuval kellakeeramisel on negatiivne 
mõju mitmes valdkonnas, nagu 
terviseprobleemid seoses inimeste 
biorütmiga; kellakeeramine mõjutab 
liiklusohutust, kuna on täheldatud 



PE629.635v02-00 6/12 AD\1177582ET.docx

ET

liiklusõnnetuste määra kasvu 
kellakeeramisele järgnevatel päevadel; ka 
kaasnevad kellakeeramisega 
halduskoormus ja lisakulud paljude 
majandusharude jaoks. Seepärast on kaks 
korda aastas toimuva kellakeeramise 
lõpetamiseks äärmiselt oluline, et oleks 
olemas ühtlustatud ja hästi 
kooskõlastatud käsitus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Oluline on võtta arvesse Euroopa 
Liidu suurt põhja-lõunasuunalist ulatust, 
mis tähendab, et kellaajaga seotud mõju 
päevavalgusele on Euroopa Liidus erinev. 
Sellest lähtuvalt tuleb arvesse võtta 
kellaaja geograafilisi aspekte ja säilitada 
olemasolevad ajavööndid.

Muudatusettepanek 5

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 

välja jäetud
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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.

Muudatusettepanek 6

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, muutes oma vööndiaega rohkem kui 
üks kord aastas, ja kohustuse teatada 
vööndiaja kavandatud muutmisest. 
Siseturu sujuvaks toimimiseks on oluline, 
et säilitataks olemasolevad ajavööndid 
ning et kõikides liikmesriikides kehtiks 
sama kord, et vältida siseturul 
kohaldatavates kellaaegades killustatust. 
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 7

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) Käesolev direktiiv peaks jõustuma 
ja olema kohaldatav 
kaheksateistkümnendal kuul pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, mis 
annab ühiskonnale ja majandusele 
piisavalt aega uue olukorraga 
kohanemiseks. Siseturu sujuvaks 
toimimiseks on oluline, et siseturu 
kellaaegades välditaks killustatust. 
Seepärast peaksid liikmesriigid kokku 
leppima ELi vööndiaegade korra 
ühtlustamises.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 

1. Liikmesriigid ei kohalda kellakeeramist 
kaks korda aastas alates [xx].

2. välja jäetud 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2
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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. 

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

1. Liikmesriigid kohaldavad vastavalt 
artiklile 1 liidu vööndiaegade suhtes 
ühtlustatud ja kooskõlastatud korda. 

2. välja jäetud 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 1. aprillist 2019. 

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.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäev]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile. 

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
käesoleva direktiivi artikli 1 kohaselt. 
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 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Direktiiv 2000/84/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates sellest, kui jõustub 
direktiiv aastaaegadega seotud 
kellakeeramise lõpetamise kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub ja seda 
kohaldatakse selle Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamisele järgneval 
kaheksateistkümnendal kuul.
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