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Arvamuse esitamine direktiivi kohta, millega  
lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine  
 
Lugupeetud Meelis Kivinurm! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud 
kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ. Järgnevalt esitame 
oma kommentaarid ja ettepanekud kellakeeramise lõpetamise direktiivi kohta.   
 
1. Direktiivi kohaselt on igal liikmesriigil õigus otsustada, millise vööndiaja ta valib ning 
kas ta eelistab alalist suve- või alalist talveaega. See tähendab, et direktiivi jõustamisel 
võib teoreetiliselt tekkida olukord, kus Soome, Eesti ja Läti on kõik erinevates 
vööndiaegades. Selline lahendus ei mõjuks ilmselt positiivselt turismile, transpordile, 
reisimisele ja ka muudele valdkondadele. Kaubanduskoja hinnangul aitaks ühtlustatud 
lähenemine paremini kaasa siseturu arengule. Eelnevalt kirjeldatud olukorra 
vältimiseks pakume välja kaks lahendust.  

Esiteks teeme ettepaneku muuta direktiivi sõnastust ning jätta direktiivist välja artikkel 
1 lõige 2. Sellisel juhul ei ole liikmesriikidel pärast kellakeeramise lõpetamist erandina 
lubatud üks kord oma vööndiaega vastavalt aastaajale muuta. Selle ettepaneku 
elluviimisel jääksid kõiki liikmesriigid suveajale. Kui suurem osa liikmesriike eelistab 
talveaega, siis võiks kaaluda mõtet lõpetada kellakeeramine alates 28. oktoobrist 2919.  

Teiseks lahenduseks on see, et direktiivi sõnastust ei muudeta, kuid Eesti lepib koos 
Soome, Läti, Leedu ja võib-olla veel mõne teise riigiga kokku, et kokkuleppega 
ühinevad riigid jäävad samasse vööndiaega ning ühiselt tehakse otsus, kas eelistada 
suve- või talveaega.     
 
2. Kui direktiivi jääb alles põhimõte, et iga liikmesriik saab valida endale sobiva 
vööndiaja, siis toetame lähenemist, et Eesti jääb pärast kellakeeramise lõpetamist 
suveajale. Kaubanduskojale tagasisidet andnud ettevõtjatest 69 protsenti toetab 
suveajale jäämist ning 23 protsenti eelistab talveaega.  
 
3. Liikmetelt saadud tagasiside näitas, et ettevõtjate jaoks on kõige olulisem, et Eesti 
asub samas ajavööndis Soome, Läti ja Leeduga. Seega, kui direktiivi sõnastust ei 
muudeta, siis peaks Eesti suhtlema lähiriikidega ning tegema nendega üheskoos 
otsuse, milline vööndiaeg valida.  
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4. Direktiivi kohaselt jääb liikmesriikidele õigus teha oma vööndiajas muudatusi, mis ei 
sõltu aastaaegadest. Sellest tuleb Euroopa komisjonile vähemalt kuus kuud enne 
muudatuse jõustumist ette teada anda. Liikmetelt saadud esmane tagasiside näitab, et 
kuus kuud on piisavalt pikk etteteatamise tähtaeg.   
 
5. Direktiivi kohaselt toimub aastaaegadega seonduv kellakeeramine viimast korda 31. 
märtsil 2019. Praeguseks ei ole me saanud liikmetelt tagasisidet, et see tähtaeg tooks 
endaga kaasa teatud negatiivseid mõjusid.  
 
Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja ettepanekuid arvesse võtta.  

 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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