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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren is de zomertijdregeling het onderwerp geweest van een zeer levendig 
debat. Een aantal verzoeken van burgers, van het Europees Parlement en van bepaalde EU-
lidstaten hebben de Commissie doen besluiten de werking van de huidige zomertijdregeling in 
de EU te onderzoeken en te beoordelen of deze regeling al dan niet moet worden gewijzigd.

De Europese zomertijd betekent dat de klok in alle lidstaten tweemaal per jaar wordt verzet 
om rekening te houden met de tijdstippen waarop de zon opkomt en ondergaat tijdens de 
verschillende seizoenen. De klok wordt in de ochtend van de laatste zondag van maart één uur 
vooruitgezet en in de ochtend van de laatste zondag van oktober één uur teruggedraaid naar de 
standaardtijd.

De zomertijd heeft een breed scala aan gevolgen voor de gezondheid, dat effecten op de korte 
termijn (dat wil zeggen gedurende de dagen na het verzetten van de klok) en effecten op lange 
termijn omvat, evenals positieve en negatieve effecten. De relevante gevolgen van de 
verstoring van het biologisch ritme door het verzetten van de klok voor de menselijke 
gezondheid zijn echter nog steeds onduidelijk en vereisen nader diepgaand onderzoek naar het 
proces van aanpassing aan het verzetten van de klok.

Tijdens de openbare raadpleging over de zomertijd gaf de meerderheid van de respondenten 
(76 %) aan dat zij een negatieve ervaring hebben met het verzetten van de klok van wintertijd 
naar zomertijd. Van deze antwoorden had 43 % betrekking op gezondheidsproblemen en 
gezondheidsoverwegingen, terwijl in 20 % van de antwoorden een gebrek aan 
energiebesparing werd aangevoerd.

In het licht van deze negatieve ervaringen besloot de Commissie om rekening te houden met 
de nadelige gevolgen van de zomertijd voor de gezondheid, die het onderwerp zijn geweest 
van verscheidene studies en discussies. In sommige studies wordt gekeken naar het verband 
tussen de omschakeling naar de zomertijd en het risico op hartaanvallen, de verstoring van het 
bioritme, slaaptekort, een gebrek aan concentratie en aandacht, een verhoogd risico op 
ongelukken, minder tevredenheid met het bestaan en zelfs het aantal zelfdodingen.

Hoewel de lijst met potentiële negatieve effecten lang is, worden er in sommige studies 
duidelijk positieve langetermijneffecten op het algemene welzijn aangetoond vanwege het 
grotere aantal uren daglicht, activiteiten in de buitenlucht na werk of school, de blootstelling 
aan zonlicht.

Hoewel ik ingenomen ben met het nieuwe initiatief van de Commissie en ik enige potentiële 
gevolgen voor de gezondheid van de zomertijdregelingen van de EU zou accepteren, moet 
aan de lidstaten een grote mate van keuzevrijheid worden gelaten wat betreft het verzetten van 
de klok naar gelang hun belangen.

Daarom wil ik de aandacht te vestigen op enkele potentiële gezondheidsaspecten van het 
voorstel, waarbij ik enkele positieve en negatieve aspecten zal vaststellen waarmee rekening 
kan worden gehouden, maar tegelijkertijd onthoud ik me ervan besluiten op te leggen aan de 
lidstaten. Uiteraard wil ik een positieve houding tegenover het voorstel van de Commissie 
overwegen, maar om het subsidiariteitsbeginsel in het kader van het gezondheidsbeleid na te 
leven, moeten we de lidstaten op een geharmoniseerde manier hun eigen besluiten laten 
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nemen.

Tot slot wil ik onderstrepen dat, zelfs als we een duidelijk definitief besluit zouden nemen, we 
het empirisch bewijs met betrekking tot gezondheidskwesties in aanmerking moeten nemen, 
vooral vanwege het feit dat deze zittingsperiode op haar einde loopt. Onze taak, namelijk het 
nemen van een besluit dat duidelijk wordt ondersteund door wetenschappelijk bewezen 
argumenten, wordt niet vergemakkelijkt door het daadwerkelijk en oprecht overwegen en 
verzamelen van alle toegankelijke gegevens van dit specifieke dossier. Ik ben ervan overtuigd 
dat we de uiting moeten geven aan de intentie om het werk dat nog afgehandeld moet worden 
te voltooien, gezien de duidelijk uitgesproken wens van de Europese burgers. Toch moeten 
we onze voor de hand liggende beperkingen erkennen - schaarse empirische gegevens en het 
ontbreken van gemeenschappelijke standpunten van de lidstaten. Daarom is het passend te 
overwegen de lopende onderhandeling kort uit te stellen zodat we kunnen werken met 
concretere gegevens en een duidelijkere boodschap van de lidstaten die als richtsnoer kan 
dienen met betrekking tot hun vooralsnog niet ingeloste verwachtingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft de beschikbare 
informatie onderzocht en daaruit blijkt dat 
geharmoniseerde EU-regels belangrijk zijn 
om de goede werking van de interne markt 
te waarborgen en ter voorkoming van, 
onder meer, verstoringen in de planning 
van vervoersactiviteiten en de werking van 
IT- en communicatiesystemen, extra kosten 
voor grensoverschrijdende handel, of een 
daling van de productiviteit voor goederen 
en diensten. Op basis van die gegevens kan 
geen eenduidig antwoord worden gegeven 
op de vraag of de voordelen van de 
zomertijd opwegen tegen de nadelen van 
de halfjaarlijkse omschakeling tussen 
winter- en zomertijd.

(3) De Commissie heeft de beschikbare 
informatie onderzocht en daaruit blijkt dat 
geharmoniseerde EU-regels belangrijk zijn 
om de goede werking van de interne markt, 
langetermijndenken en voorspelbaarheid 
te waarborgen ter voorkoming van, onder 
meer, verstoringen in de planning van 
vervoersactiviteiten en de werking van IT- 
en communicatiesystemen, extra kosten 
voor grensoverschrijdende handel, of een 
daling van de productiviteit voor goederen 
en diensten. Op basis van die gegevens kan 
geen volledig eenduidig antwoord worden 
gegeven op de vraag of de voordelen van 
de zomertijd opwegen tegen de nadelen 
van de halfjaarlijkse omschakeling tussen 
winter- en zomertijd, en de resultaten 
verschillen tussen gebieden.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Bestaande tekst Amendement

(4) Over de zomertijd woedt een 
levendig publiek debat en sommige 
lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij 
er voorstander van zijn de huidige regeling 
op te heffen. In het licht van deze 
ontwikkelingen is het noodzakelijk de 
goede werking van de interne markt te 
blijven garanderen en te voorkomen dat 
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige 
verstoringen zouden leiden. Daarom moet 
de zomertijd op een gecoördineerde manier 
worden opgeheven.

(4) Over de zomertijd woedt een 
levendig publiek debat, wat ook blijkt uit 
de 4,6 miljoen reacties van burgers op de 
openbare raadpleging van de Commissie, 
die een duidelijke meerderheid tegen de 
huidige omschakeling tussen de winter- 
en zomertijd lieten zien. De belangrijkste 
reden voor de beëindiging is de invloed 
van de omschakeling op de menselijke 
gezondheid (43 %), gevolgd door een 
gebrek aan energiebesparing (20 %). 
Hoewel zeventig procent van de 
deelnemers aan de openbare raadpleging 
uit één lidstaat kwam, hebben sommige 
lidstaten reeds te kennen gegeven dat zij er 
voorstander van zijn de huidige regeling op 
te heffen. In een aantal lidstaten hebben 
de parlementen hun regering ook verzocht 
maatregelen te nemen in verband met de 
omschakeling tussen winter- en zomertijd 
in de EU. Er zijn nationale 
wetgevingsinitiatieven genomen om de 
omschakeling tussen winter- en zomertijd 
af te schaffen. In het licht van deze 
ontwikkelingen is het noodzakelijk de 
goede werking van de interne markt te 
blijven garanderen en te voorkomen dat 
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige 
verstoringen zouden leiden. Daarom moet 
de zomertijd op een gecoördineerde manier 
worden opgeheven.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het grondgebied van de lidstaten - 
behalve de overzeese gebieden - ligt 
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verspreid over drie verschillende tijdzones 
met een verschillende standaardtijd, 
namelijk GMT, GMT+1 en GMT+2. 
Aangezien de Europese Unie zich over 
een groot gebied van het noorden naar het 
zuiden uitstrekt, heeft het aspect tijd 
binnen de Unie verschillende gevolgen 
voor het daglicht. Het is dan ook 
belangrijk dat de lidstaten, voordat ze hun 
tijdzone veranderen, rekening houden met 
de geografische aspecten van tijd, meer 
bepaald hun natuurlijke tijdzones en 
geografische positie. De lidstaten moeten 
burgers en belanghebbenden raadplegen 
voordat ze hun tijdzone veranderen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Door de zomertijd vindt de 
zichtbare zonsondergang tijdens de 
zomermaanden plaats op een later uur. In 
de opvatting van veel EU-burgers betekent 
dit dat er tot 's avonds laat zonlicht 
aanwezig is. Een terugkeer naar de 
"standaardtijd" zou tot gevolg hebben dat 
de zonsondergang tijdens de zomer een 
uur vroeger zou plaatsvinden en dat de 
periode van het jaar waarin er tot 
's avonds laat daglicht beschikbaar is 
aanzienlijk zou worden ingeperkt.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) In tal van studies is 
onderzoek gedaan naar het verband 
tussen de omschakeling naar de zomertijd 
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en het risico op hartaanvallen, de 
verstoring van het bioritme, slaapgebrek, 
gebrek aan concentratie en aandacht, een 
groter risico op ongelukken, minder 
tevredenheid met het bestaan en zelfs het 
aantal zelfdodingen. Langer daglicht, 
activiteiten in de buitenlucht na het werk 
of na school en de blootstelling aan 
zonlicht hebben echter duidelijk enige 
positieve langetermijneffecten op het 
algemene welzijn.

Amendement 6Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) De chronobiologie toont 
aan dat de omschakeling tussen winter- 
en zomertijd van invloed is op het bioritme 
van het menselijk lichaam, wat een 
nadelig effect kan hebben op de 
gezondheid. Hoewel het voor de meeste 
mensen een paar dagen kost om zich aan 
nieuwe omschakelingen aan te passen, 
kost het bepaalde chronotypes meerdere 
weken of zelfs nog langer. Bepaalde 
groepen, zoals kinderen en ouderen, zijn 
bijzonder kwetsbaar. Het gaat vooral om 
het verzetten van de klok in de lente, 
aangezien sommige studies erop wijzen 
dat er bijvoorbeeld een groter aantal 
ischemische beroerten plaatsvindt 
gedurende de eerste twee dagen na het 
verzetten van de klok. Er bestaat ook een 
verband tussen de omschakeling tussen 
winter- en zomertijd en hart- en 
vaatziekten, die in verband worden 
gebracht met de verstoring van het 
bioritme door de omschakeling tussen de 
winter- en zomertijd.

Amendement 7Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) De omschakeling tussen 
winter- en zomertijd heeft ook negatieve 
gevolgen voor het welzijn van dieren, 
hetgeen in de landbouwsector 
bijvoorbeeld zichtbaar is doordat de 
melkproductie van koeien afneemt.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) Er wordt algemeen 
aangenomen dat de omschakeling tussen 
winter- en zomertijd voor 
energiebesparing zorgt. Dit was vorige 
eeuw aanvankelijk inderdaad de reden om 
de winter- en zomertijd in te voeren. Uit 
onderzoek blijkt echter dat de 
omschakeling tussen winter- en zomertijd 
weliswaar marginaal bevorderlijk is voor 
het verminderen van de 
energieconsumptie in de Unie als geheel, 
maar dat dit niet het geval is in elke 
lidstaat. De besparing op energie voor 
verlichting ten gevolge van de 
omschakeling naar de zomertijd wordt 
mogelijk ook tenietgedaan doordat meer 
energie gebruikt wordt voor verwarming. 
Bovendien zijn de resultaten moeilijk te 
interpreteren omdat ze sterk worden 
beïnvloed door externe factoren zoals de 
meteorologie, het gedrag van 
energiegebruikers of de lopende 
energietransitie.

Amendement 9Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan het recht van elke lidstaat om te 
bepalen welke standaardtijd of -tijden van 
toepassing is of zijn op de gebieden die 
onder zijn jurisdictie vallen en tot de 
territoriale werkingssfeer van de Verdragen 
behoren, en te beslissen over verdere 
wijzigingen daarvan. Om te vermijden dat 
de werking van de interne markt zou 
worden verstoord omdat slechts enkele 
lidstaten de zomertijd toepassen, mogen de 
lidstaten seizoensveranderingen niet 
inroepen als reden om de standaardtijd in 
een bepaald gebied dat onder hun 
jurisdictie valt te wijzigen of een dergelijke 
wijziging niet voorstellen als een 
verandering van tijdzone. Om verstoringen 
in onder meer vervoer, communicatie en 
andere betrokken sectoren, zo veel 
mogelijk te beperken, dienen zij de 
Commissie tijdig in kennis te stellen van 
hun voornemen om hun standaardtijd te 
wijzigen en vervolgens de aangemelde 
wijzigingen toe te passen. De Commissie 
moet alle andere lidstaten op basis van die 
kennisgeving informeren, zodat zij de 
nodige maatregelen kunnen nemen. Zij 
moet die informatie ook publiceren ten 
behoeve van het grote publiek en de 
belanghebbenden.

(5) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan het recht van elke lidstaat om te 
bepalen welke standaardtijd of -tijden van 
toepassing is of zijn op de gebieden die 
onder zijn jurisdictie vallen en tot de 
territoriale werkingssfeer van de Verdragen 
behoren, en te beslissen over verdere 
wijzigingen daarvan. Om te vermijden dat 
de werking van de interne markt zou 
worden verstoord, moeten de lidstaten een 
eventuele verandering van de 
standaardtijd in samenspraak met andere 
lidstaten overeenkomen en indien 
mogelijk streven naar een 
geharmoniseerde aanpak. Om te 
voorkomen dat slechts enkele lidstaten de 
zomertijd toepassen, mogen de lidstaten 
seizoensveranderingen niet inroepen als 
reden om de standaardtijd in een bepaald 
gebied dat onder hun jurisdictie valt te 
wijzigen of een dergelijke wijziging niet 
voorstellen als een verandering van 
tijdzone. Om verstoringen in onder meer 
vervoer, communicatie en andere 
betrokken sectoren, zo veel mogelijk te 
beperken, dienen zij de Commissie tijdig in 
kennis te stellen van hun voornemen om 
hun standaardtijd te wijzigen en vervolgens 
de aangemelde wijzigingen toe te passen. 
De Commissie moet alle andere lidstaten 
op basis van die kennisgeving informeren, 
zodat zij de nodige maatregelen kunnen 
nemen. Zij moet die informatie ook 
onverwijld nadat zij alle kennisgevingen 
van de lidstaten heeft ontvangen 
publiceren ten behoeve van het grote 
publiek en de belanghebbenden.

Amendement 10Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten moeten hun keuze 
voor een standaardtijd onderling 
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coördineren en daarbij een zo groot 
mogelijke harmonisatie tussen de 
lidstaten nastreven, om zo te zeer 
uiteenlopende tijdzones in de Unie te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat de 
interne markt goed functioneert en 
voorspelbaar is voor de betrokken 
burgers, consumenten en sectoren. 
Hoewel het wettelijk gezien niet mogelijk 
is de lidstaten ertoe te verplichten voor 
een specifieke tijdzone te kiezen, moet er 
alles aan worden gedaan om onnodige 
complicaties te vermijden. Daarom 
moeten de lidstaten elkaar en de 
Commissie raadplegen over hun 
beslissingen over het afschaffen van de 
omschakeling tussen de winter- en 
zomertijd. Hiertoe moet elke lidstaat één 
vertegenwoordiger aanwijzen om met de 
Commissie en de andere lidstaten te 
overleggen.

Amendement 11Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn vanaf 1 april 2019, zodat op 31 maart 
2019 om 01.00 uur UTC overeenkomstig 
Richtlijn 2000/84/EG in alle lidstaten voor 
het laatst de zomertijd ingaat. Lidstaten die 
voornemens zijn na die zomertijdperiode 
over te schakelen op een standaardtijd die 
overeenstemt met de tijd die 
overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG in 
het winterseizoen wordt toegepast, dienen 
hun standaardtijd op 27 oktober 2019 om 
01.00 uur UTC aan te passen, zodat 
vergelijkbare en blijvende wijzigingen in 
de verschillende lidstaten gelijktijdig 
plaatsvinden. Het is wenselijk dat de 
lidstaten hun beslissingen over de 
standaardtijd die elke lidstaat vanaf 2019 
zal toepassen, coördineren.

(7) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn vanaf 30 maart 2020, zodat op 
30 maart 2020 om 01.00 uur UTC 
overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG in 
alle lidstaten voor het laatst de zomertijd 
ingaat. Lidstaten die voornemens zijn na 
die zomertijdperiode over te schakelen op 
een standaardtijd die overeenstemt met de 
tijd die overeenkomstig Richtlijn 
2000/84/EG in het winterseizoen wordt 
toegepast, dienen hun standaardtijd op 
25 oktober 2020 om 01.00 uur UTC aan te 
passen, zodat vergelijkbare en blijvende 
wijzigingen in de verschillende lidstaten 
gelijktijdig plaatsvinden. Het is wenselijk 
dat de lidstaten hun beslissingen over de 
standaardtijd die elke lidstaat vanaf 2020 
zal toepassen, coördineren.

Amendement 12Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten hanteren gedurende 
alle seizoenen dezelfde standaardtijd of -
tijden.

1. De lidstaten hanteren gedurende 
alle seizoenen dezelfde standaardtijd of -
tijden.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor opteren in 2019 een laatste 
maal over te schakelen op de wintertijd, 
namelijk op 27 oktober 2019 om 01.00 uur 
UTC. De lidstaten delen dit besluit mee 
overeenkomstig artikel 2.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor opteren in 2020 een laatste 
maal over te schakelen op de wintertijd, 
namelijk op 25 oktober 2020 om 01.00 uur 
UTC. De lidstaten delen dit besluit mee 
overeenkomstig artikel 2.

Amendement 13Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 1 stelt elke 
lidstaat die besluit de standaardtijd of -
tijden op zijn grondgebied te wijzigen de 
Commissie daar uiterlijk 6 maanden voor 
het tijdstip waarop de wijziging ingaat van 
in kennis. Een lidstaat die een dergelijke 
kennisgeving heeft gedaan en deze niet 
uiterlijk 6 maanden vóór de datum van de 
geplande wijziging heeft ingetrokken, past 
de aangekondigde wijziging toe.

1. Onverminderd artikel 1 stelt elke 
lidstaat die besluit de standaardtijd of -
tijden op zijn grondgebied te wijzigen de 
Commissie daar uiterlijk 6 maanden voor 
het tijdstip waarop de wijziging ingaat van 
in kennis. Een lidstaat die een dergelijke 
kennisgeving heeft gedaan en deze niet 
uiterlijk 6 maanden vóór de datum van de 
geplande wijziging heeft ingetrokken, past 
de aangekondigde wijziging toe.

1 bis. De lidstaten raadplegen alle 
andere lidstaten alvorens het in lid 1 
bedoelde besluit te nemen. De Commissie 
faciliteert die raadpleging. Elke lidstaat 
wijst één vertegenwoordiger aan die 
verantwoordelijk is voor het raadplegen 
van de andere lidstaten en de Commissie.

Amendement 14Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen één maand na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie de 
andere lidstaten daarvan in kennis en 
maakt zij die informatie bekend in het 

2. Binnen één maand na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie de 
andere lidstaten daarvan in kennis en 
maakt zij die informatie bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. De 
Commissie informeert het publiek 
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Publicatieblad van de Europese Unie. onverwijld nadat zij alle kennisgevingen 
van de lidstaten heeft ontvangen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt uiterlijk op 
31 december 2024 aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

1. De Commissie brengt uiterlijk op 
31 december van het zevende jaar nadat 
deze richtlijn is vastgesteld aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op 30 april 2024 de 
relevante informatie.

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op 30 april van het 
zevende jaar nadat deze richtlijn is 
vastgesteld de relevante informatie.

Amendement 17Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen uiterlijk op 1 april 
2019 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten stellen uiterlijk op 
30 maart 2020 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Amendement 18Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april 
2019.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 
30 maart 2020.

Amendement 19Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor 
deze verwijzing worden vastgesteld door 
de lidstaten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Amendement 20Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken 
met ingang van 1 april 2019.

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken 
met ingang van 30 maart 2020.
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