
AD\1177567FI.docx PE632.863v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2018/0332(COD)

21.2.2019

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

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: Pavel Svoboda



PE632.863v02-00 2/17 AD\1177567FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1177567FI.docx 3/17 PE632.863v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, joka koskee 
vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumista yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, 
sillä se vastaa parlamentin viime vuosien aikana esittämiin pyyntöihin.

Kahdesti vuodessa tapahtuva kellonajan siirto, josta on säädetty unionin lainsäädännössä nyt 
lähes vuoden ajan, on viime aikoina herättänyt runsaasti vastustusta kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan keskuudessa.

On tärkeää painottaa, että vuodenajoittainen kellonajan siirto paitsi vaikuttaa 
sisämarkkinoiden toimintaan siihen liittyy myös lukuisia kansanterveydellisiä huolenaiheita. 
Nämä liittyvät erityisesti tiettyjen sellaisten vähemmistöryhmien suojeluun, joihin 
vuorokausirytmin häiriintyminen vaikuttaa suhteettomasti. Lisäksi tutkimukset ovat 
osoittaneet, että onnettomuuksien ja sydänkohtausten määrä lisääntyy kellonajan siirtoa 
seuraavina päivinä.

On selvää, että tarvitaan unionin tason toimia, jotta vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta 
voidaan luopua yhdenmukaisesti. Sellaisenaan sovellettavan asetuksen muodossa annettavat 
säännöt, joissa pakotettaisiin kaikki jäsenvaltiot käyttämään joko normaaliaikaa tai kesäaikaa, 
menisivät liian pitkälle, eikä niissä otettaisi huomioon erilaisia tarpeita ja olosuhteita EU:n eri 
osissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä itse valintansa. Jäsenvaltioille olisi 
kuitenkin jätettävä enemmän aikaa ennen direktiivin soveltamisen alkamista, jotta ne voisivat 
valmistautua muutokseen, ja muutos olisi toteutettava yhdenmukaisesti ja koordinoidusti.

Valmistelija pitää valitettavana, että komissio ei tehnyt kunnollista vaikutustenarviointia eikä 
järjestänyt täysimittaista 12 viikon pituista julkista ja sidosryhmien kuulemista, ennen kuin se 
esitti ehdotuksensa direktiivin 2000/84/EY kumoamiseksi. On korostettava, että toimielinten 
välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä toimielimet ovat vahvistaneet, että 
vaikutustenarvioinnit ja kuulemiset ovat keskeisiä välineitä unionin lainsäädännön laadun 
parantamiseksi.

Valmistelija yhtyy kuitenkin täysin vastaavan valiokunnan esittelijän näkemykseen, että tämä 
direktiivi olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian ja mieluiten ennen nykyisen vaalikauden 
päättymistä, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja jättää jäsenvaltioille riittävästi aikaa 
valmistautua tuleviin muutoksiin.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon 4. heinäkuuta 2018–
16. elokuuta 2018 järjestetyn Euroopan 
komission verkkokuulemisen tulokset,

Tarkistus 2

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) Kansalaisilta saatujen 
vetoomusten ja lukuisten aloitteiden, 
parlamentin esittämien kysymysten ja 
asiasta järjestetyn julkisen kuulemisen 
perusteella 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.

Tarkistus 3

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, 

(3) Yhdenmukaistetuilla unionin 
säännöillä olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
pitkällä aikavälillä ja ennustettavasti ja 
vältettävä muun muassa liikenteen 
aikataulutuksen sekä tieto- ja 
viestintäjärjestelmien toiminnan häiriöt, 
rajat ylittävän kaupan kustannusten nousu 
sekä tavaroiden ja palvelujen tuottavuuden 
lasku, sillä nämä ovat asioita, joilla on 
merkittävä vaikutus sekä 
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ovatko kahdesti vuodessa tapahtuvan 
kellonajan siirron hyödyt suuremmat kuin 
siihen liittyvät hankaluudet.

sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja liiketoimintaan että 
kansalaisten elämään. Ei ole luotettavaa 
näyttöä siitä, että kahdesti vuodessa 
tapahtuvasta kellonajan siirrosta ei ole 
merkittävää hyötyä, mutta lukuisissa 
tieteellisissä tutkimuksissa, esimerkiksi 
lokakuussa 2017 julkaistussa Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelun 
tutkimuksessa direktiivin 2000/84/EY 
mukaisista kesäaikasäännöksistä, 
tuodaan esiin ihmisten terveyteen 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
erityisesti tietyille ryhmille, kuten lapsille 
ja vanhuksille, ja väitetään, että sisäisen 
ajan häiriöillä on yhteys sydän- ja 
verisuonisairauksiin. Taloudelle kahdesti 
vuodessa tapahtuva kellonajan siirto 
aiheuttaa lisäkustannuksia ja lisää 
hallinnollista rasitetta.

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 
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) Komission heinä-elokuussa 2018 
kellonajan siirrosta järjestämään 
kuulemiseen saatiin 4,6 miljoonaa 
vastausta, mikä on kaikkien aikojen 
suurin komission kuulemisiin 
vastanneiden määrä ja osoitti, että 
kansalaiset haluavat lopettaa kellonajan 
siirtämisen kahdesti vuodessa. Myös 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.
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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.

(5) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
kunkin jäsenvaltion oikeuteen päättää 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti itse, 
mitä normaaliaikaa tai -aikoja se noudattaa 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueillaan, 
jotka kuuluvat perussopimusten 
alueelliseen soveltamisalaan, eikä asiaa 
koskeviin tuleviin muutoksiin. Jotta 
voidaan minimoida sisämarkkinoiden 
toiminnalle, muun muassa liikenteelle, 
viestinnälle ja muille asiaankuuluville 
aloille aiheutuvat häiriöt ja mahdollistaa 
koordinointi, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava 1 päivään huhtikuuta 2020 
mennessä komissiolle aikomuksensa 
muuttaa normaaliaikaansa. Kyseisen 
tiedoksiannon perusteella komissio 
ilmoittaa asiasta suurelle yleisölle ja 
sidosryhmille julkaisemalla nämä tiedot 
asianmukaisesti ja hyvissä ajoin. Se arvioi 
myös suunniteltujen normaaliajan 
muutosten vaikutusta sisämarkkinoiden 
toimintaan ja toteuttaa aiheesta 
asiantuntija-analyysin ottaen huomioon 
luontoon, terveyteen ja yhteiskuntaan 
liittyvät näkökohdat sekä maantieteelliset 
erot jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämän direktiivin yhdenmukaisen 
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soveltamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi koordinoitava 
etukäteen suunniteltua normaaliaikaa 
koskevia päätöksiään. Komission olisi sen 
vuoksi perustettava 
koordinointimekanismi, jonka tavoitteena 
on varmistaa yhdenmukaistettu 
lähestymistapa aikajärjestelyihin 
kaikkialla unionissa. 
Koordinointimekanismissa olisi oltava 
yksi nimetty edustaja kustakin 
jäsenvaltiosta ja yksi edustaja komissiosta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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. 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 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Muu kuin vuodenaikojen 
vaihtumiseen liittyvä kellonajan siirto 
aiheuttaa siirtymäkustannuksia, jotka 
koskevat erityisesti liikennealan ja 
muiden alojen tietotekniikkajärjestelmiä. 
Jotta siirtymäkustannuksia voidaan 
vähentää merkittävästi, tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan 
kohtuullinen valmisteluaika.

Tarkistus 9

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 
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.

(7) Jotta voidaan varmistaa 
normaaliajan yhtenäinen ja koordinoitu 
yhdenmukaistaminen tämän direktiivin 
tavoitteen mukaisesti, komissiolle olisi 
siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä säädöksiä 
tämän direktiivin soveltamisen 
alkamispäivän siirtämiseksi 
myöhemmäksi, jos aikajärjestelyt voisivat 
vakavasti häiritä sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
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kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava 
valitsemansa normaaliajat keskenään, ja 
näiden aikojen olisi oltava 
mahdollisimman yhdenmukaisia 
jäsenvaltioiden välillä, jotta vältetään 
liian erilaiset aikavyöhykkeet EU:ssa ja 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja ennustettavuus 
asianomaisille kansalaisille, kuluttajille ja 
aloille.

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. Komissio esittää kyseisen 
seurannan tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle annettavassa riittävän 
perustellussa 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 voivat edelleen 
tehdä vuodenajoittaisia muutoksia 
normaaliaikaansa. Jäsenvaltioiden on 
annettava tämä päätös tiedoksi 2 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 13

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 
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. Komission olisi perustettava 
koordinointimekanismi, jonka tavoitteena 
on varmistaa yhdenmukaistettu 
lähestymistapa aikajärjestelyihin 
kaikkialla unionissa. 
Koordinointimekanismissa on oltava yksi 
edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja yksi 
edustaja komissiosta.

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

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 artiklan mukaisista 
aikomuksistaan viimeistään 1 päivänä 
huhtikuuta 2020. Koordinointimekanismi 
käsittelee ja arvioi viipymättä 
suunnitellun muutoksen mahdollisia 
vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan 
merkittävien häiriöiden välttämiseksi.
3. Kun komissio katsoo 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
suunniteltu muutos häiritsee merkittävästi 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, 
se tiedottaa asiasta kyseiselle 
jäsenvaltiolle.
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4. Jäsenvaltioiden on päätettävä 
viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, 
pitävätkö ne aikomuksensa ennallaan vai 
eivät. Sen on toimitettava 
yksityiskohtainen selvitys siitä, miten se 
käsittelee muutoksen kielteisiä 
vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
1. Komissio seuraa tiiviissä 
yhteistyössä 2 artiklassa tarkoitetun 
koordinointimekanismin kanssa 
suunniteltuja aikajärjestelyjä kaikkialla 
unionissa.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 2 b artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin soveltamisen 
alkamispäivän siirtämiseksi 
myöhemmäksi enintään 12 kuukaudella, 
jos se katsoo, että jäsenvaltioiden 
ilmoittamat suunnitellut aikajärjestelyt 
voivat häiritä vakavasti sisämarkkinoiden 
toimintaa.
3. Tämän artiklan nojalla 
annettaviin delegoituihin säädöksiin 
sovelletaan 2 c artiklassa säädettyä 
menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin 
kiireellisessä tapauksessa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b artikla
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
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delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä] 
[määritetään myöhemmin] 2 a artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 2 a 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 2 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole [määritetään myöhemmin] 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [määritetään myöhemmin].
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c artikla

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne 
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi 2 b artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. 
Siinä tapauksessa komissio kumoaa 
säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
päätös vastustaa sitä on annettu sille 
tiedoksi.

Tarkistus 17

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. 
Tässä täytäntöönpanokertomuksessa 
painotetaan erityisesti vaikutuksia 
ihmisten terveyteen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
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3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tekee kattavan 
vaikutustenarvioinnin ja kustannus-
hyötyanalyysin vuodenajoittaisesta 
kellonajan siirrosta luopumisesta EU:ssa.

Tarkistus 19

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 viisi 
vuotta tämän direktiivin hyväksymisestä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

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 vuonna 2020. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kumotaan direktiivi 2000/84/EY vuodesta 
2020 alkaen.
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