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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta unionin 
jäsenvaltioissa. Kesäaikasäännöksiä koskevaa EU:n lainsäädäntöä annettiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 1980. Tavoitteena oli yhdenmukaistaa käytössä olevat toisistaan poikkeavat 
kesäaikakäytännöt ja -aikataulut. Vuodesta 2001 lähtien EU:n kesäaikaa on säännelty 
direktiivillä 2000/84/EY, jossa kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan siirtymään kesäaikaan 
maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja takaisin normaaliaikaan (ns. talviaikaan) lokakuun 
viimeisenä sunnuntaina.

Eurooppalaiset, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat yhä vahvemmin kyseenalaistaneet 
kahdesti vuodessa tapahtuvan kellonajan siirron.

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 järjesti myös 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.

Lisäksi kesäaikasäännökset ovat toistuva aihe vetoomusvaliokunnan (PETI) työssä. Se on 
vuosien varrella vastaanottanut aiheesta yli 100 vetoomusta. Lähes kaikki vetoomusten 
esittäjät kannattavat kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luopumista ja 
perustelevat kantansa pääasiassa terveyssyillä ja sillä, että kellonajan siirrolla saavutettava 
energiansäästövaikutus on marginaalisen pieni. Osa vetoomuksen esittäjistä on esittänyt, että 
kellonajan siirrolla on kielteisiä vaikutuksia erityisesti haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja 
vanhuksiin. Vetoomusvaliokunta on keskustellut kesäaikaan liittyvistä vetoomuksista 
kokouksissaan heinäkuussa 2015 ja marraskuussa 2017.

Kuten lokakuussa 2017 julkaistussa Euroopan tutkimuspalvelun tutkimuksessa direktiivin 
2000/84/EY mukaisista kesäaikasäännöksistä todettiin, kellonajan siirron kielteiset 
vaikutukset ihmisten terveyteen olisi otettava huomioon kahdesti vuodessa tapahtuvasta 
kellonajan siirrosta luopumiseksi EU:ssa. Kesäajan vaikutus ihmisen sisäiseen kelloon on 
tärkeä keskustelunaihe. Tästä kertoo esimerkiksi se, että lääketieteen Nobel-palkinto 
myönnettiin vuonna 2017 Jeffrey C. Hallille, Michael Rosbashille ja Michael W. Youngille, 
jotka ovat tutkineet, miten molekyylimekanismit vaikuttavat ihmisten keinoihin säätää sisäistä 
biologista kelloaan ja miten ulkoisen ympäristön ja sisäisen kellon yhteensopimattomuus 
vaikuttaa hyvinvointiimme. Kronobiologisten tutkimusten tulokset siis osoittavat, että 
vaikutus ihmisen biorytmiin on aiemmin luultua suurempi. Lainsäädännön lähentämistä 
koskevassa SEUT:n 114 artiklan 8 kohdassa määrätään, että ”jos jäsenvaltio ottaa esille 
kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on aiemmin toteutettu 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, 
olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä”.

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 kellonaikojen muuttamista koskevista säännöksistä 
(2017/2968(RSP)) P8_TA (2018)0043.
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Edellä kuvatuista syistä lausunnossa pyritään tukemaan ajatusta, että kahdesti vuodessa 
tapahtuvaa kellonajan siirtoa koskevista järjestelyistä olisi luovuttava koordinoidusti, jotta 
vältetään mahdolliset haitalliset terveysvaikutukset, ja koska väitettyä energiansäästöä ei 
synny.

Lausunnossa todetaan, että kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luopuminen 
olisi toteutettava siten, että vältetään aiheuttamasta sisämarkkinoiden toiminnalle 
jäsenvaltioiden välisistä eroista johtuvaa huomattavaa häiriötä. Valmistelija katsoo, että 
komission alkuperäinen ehdotus, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää 
yksipuolisesti normaaliaikansa, voisi luoda tilanteen, jossa jäsenvaltioissa olisi käytössä 
monia eri aikavyöhykkeitä, jolloin sisämarkkinoiden yhdenmukaisuus kärsisi. Se vaikeuttaisi 
rajatylittävää kauppaa, liikennettä, viestintää ja matkustamista sisämarkkinoilla. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi valmistelija ehdottaa tämän vuoksi kahdesti vuodessa 
tapahtuvasta kellonajan siirrosta luopumista, kuten lähes kaikki vetoomusten esittäjät ovat 
kannattaneet. 

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

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 
vetoomusvaliokunnan kansalaisilta 
saamiin vetoomuksiin perustuvassa 
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 ja koordinoitu 
lähestymistapa aikajärjestelyihin kaikkialla 
unionissa.
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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 ja 
välttää muun muassa liikenteen 
aikataulutuksen sekä tieto- ja 
viestintäjärjestelmien toiminnan häiriöt, 
rajat ylittävän kaupan kustannusten nousu 
sekä tavaroiden ja palvelujen tuottavuuden 
lasku.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kellonajan siirrosta käydään 
vilkasta julkista keskustelua, mistä ovat 
osoituksena kansalaisten esittämät 
vetoomukset, joissa vaaditaan luopumaan 
kahdesti vuodessa tapahtuvasta 
kellonajan siirrosta, ja EU:n 
kesäaikajärjestelyjä koskeva julkinen 
kuuleminen, johon saatiin enemmän 
vastauksia kuin yhteenkään aikaisempaan 
komission järjestämään kuulemiseen. 
Eräät jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet 
kannattavansa nykyjärjestelyistä 
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 ja 
jotka saattaisivat vaikuttaa unionin 
taloudelliseen ja poliittiseen 
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yhdentymiseen. Monet kansalaiset ovat 
kannattaneet vuodenajoittaisesta 
kellonajan siirrosta luopumista 
pääasiassa terveyssyistä. Euroopan 
parlamentin vastaanottamissa 
vetoomuksissa kansalaiset ovat esittäneet, 
että kellonajan siirrolla on kielteisiä 
vaikutuksia erityisesti haavoittuviin 
ryhmiin, kuten lapsiin ja vanhuksiin. 
Useat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, 
että kahdesti vuodessa tapahtuvasta 
kellonajan siirrosta seuraa kielteisiä 
vaikutuksia useilla aloilla. Kellonajan 
siirto vaikuttaa esimerkiksi terveyteen ja 
vuorokausirytmiin. Se vaikuttaa myös 
liikenneturvallisuuteen, sillä 
onnettomuuksien määrän on todettu 
lisääntyvän kellonajan siirtoa seuraavina 
päivinä. Lisäksi siitä aiheutuu 
hallinnollista rasitetta ja lisäkustannuksia 
monille talouden aloille. Siksi on erittäin 
tärkeää ottaa käyttöön hyvin koordinoitu 
yhdenmukainen lähestymistapa, jotta 
voidaan luopua kahdesti vuodessa 
tapahtuvasta kellonajan siirrosta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On erittäin tärkeää ottaa 
huomioon Euroopan unionin laajuus 
pohjois-eteläsuunnassa, josta johtuen 
kellonajan vaikutus päivänvalon määrään 
vaihtelee eri puolilla Euroopan unionia. 
Sen vuoksi olisi otettava huomioon 
kellonajan maantieteelliset näkökohdat 
samalla, kun säilytetään olemassa olevat 
aikavyöhykkeet.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

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.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Siksi on tarpeen luopua 
direktiivissä 2000/84/EY säädettyjen 
kesäaikasäännösten kattaman kauden 
yhdenmukaistamisesta ja ottaa käyttöön 
yhteiset säännöt, joilla estetään 
jäsenvaltioita soveltamasta toisistaan 
poikkeavia vuodenajoittaisia 
aikajärjestelyjä muuttamalla 
noudattamansa normaaliajan useammin 
kuin kerran vuodessa ja asetetaan velvoite 
antaa tiedoksi suunnitellut normaaliajan 
muutokset. Tällä direktiivillä pyritään 
edistämään määrätietoisesti 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Siksi tämän direktiivin olisi perustuttava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklaan, sellaisena kuin 
sitä tulkitaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

(6) Siksi on tarpeen luopua 
direktiivissä 2000/84/EY säädettyjen 
kesäaikasäännösten kattaman kauden 
yhdenmukaistamisesta ja ottaa käyttöön 
yhteiset säännöt, joilla estetään 
jäsenvaltioita soveltamasta toisistaan 
poikkeavia vuodenajoittaisia 
aikajärjestelyjä muuttamalla 
noudattamansa normaaliajan useammin 
kuin kerran vuodessa ja asetetaan velvoite 
antaa tiedoksi suunnitellut normaaliajan 
muutokset. Sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
on olennaisen tärkeää, että vaikka 
nykyiset aikavyöhykkeet säilytetään, 
kaikissa jäsenvaltioissa olisi noudatettava 
samaa aikajärjestelyä, jotta vältetään 
tilanne, jossa sisämarkkinoilla on 
käytössä monia erilaisia aikajärjestelyjä. 
Tällä direktiivillä pyritään edistämään 
määrätietoisesti sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. Siksi tämän 
direktiivin olisi perustuttava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklaan, sellaisena kuin sitä tulkitaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti.

Tarkistus 7

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 
normaaliajan, joka vastaa talvikaudella 

(7) Tämän direktiivin olisi tultava 
voimaan ja sitä olisi sovellettava 
kahdeksantenatoista kuukautena sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, jolloin 
yhteiskunnalla ja talouden toimijoilla on 
riittävästi aikaa sopeutua uuteen 
tilanteeseen. Sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
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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.

on olennaisen tärkeää, että vältetään 
tilanne, jossa sisämarkkinoilla on 
käytössä monia erilaisia aikajärjestelyjä. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi sovittava 
yhdenmukaisista 
normaaliaikajärjestelyistä EU:ssa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa tehdä 
vuodenajoittaisia muutoksia 
normaaliaikaansa tai -aikoihinsa.

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.

1. Jäsenvaltiot eivät saa tehdä kahdesti 
vuodessa tehtäviä kellonajan muutoksia 
[xx] alkaen.

Poistetaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

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 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
yhdenmukaistettua ja koordinoitua 
normaaliaikajärjestelyä unionissa 1 
artiklan mukaisesti.
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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.
2. Kuukauden kuluessa mainitusta 
tiedoksiannosta komissio ilmoittaa asiasta 
muille jäsenvaltioille ja julkaisee kyseiset 
tiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Poistetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 sovellettava näitä 
säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2019. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

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

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä tämän direktiivin 1 artiklan 
mukaisesti. 
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla



AD\1177582FI.docx 11/13 PE629.635v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Kumotaan direktiivi 2000/84/EY sen 
jälkeen, kun kellonajan 
vuodenajoittaisesta siirrosta luopumisesta 
annettu direktiivi tulee voimaan.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan ja sitä 
sovelletaan kahdeksantenatoista 
kuukautena sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.
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