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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens forslag om ikke længere at stille urene 
frem og tilbage to gange om året i overensstemmelse med de synspunkter, som Europa-
Parlamentet, i sin beslutning fra februar 2018, og borgerne har givet udtryk for.

Der er offentliggjort talrige undersøgelser og rapporter, der viser de negative konsekvenser af 
at stille urene frem og tilbage to gange om året for mange aspekter af vores samfund, fra 
sundhedsrisici og problemer, der skyldes forstyrrelse af døgnrytmen, øgede ulykkestal i 
dagene efter ændringen, øgede administrative byrder og omkostninger for mange økonomiske 
sektorer. 

Europa-Kommissionen afholdt en offentlig høring i løbet af sommeren 2018 med 4,6 mio. 
svar, hvoraf 99,8 % var svar fra borgerne. De resterende 0,2 % var svar fra interessenter eller 
virksomheder. Resultatet af høringen var, at 84 % gik ind for at holde op med at stille urene 
frem og tilbage to gange om året. Nærværende forslag er derfor i overensstemmelse med de 
synspunkter, som borgerne har givet udtryk for, men det understreges samtidig, at der er 
behov for en sammenhængende og harmoniseret tilgang for at sikre det indre markeds 
funktion. 

EU-medlemsstaternes områder er inddelt i tre forskellige tidszoner, nemlig GMT, GMT + 1 
og GMT + 2. Der skal derfor tages hensyn til flere faktorer, når der træffes beslutning om den 
varige tid, der skal gælde, som f.eks. geografiske aspekter og naturlige tidszoner og deres 
sundhedsmæssige virkninger som følge af tilgængeligheden af dagslys. 

Selv om medlemsstaterne fortsat har kompetence til at træffe afgørelse om deres standardtid, 
mener ordføreren, at det er nødvendigt at opretholde en harmoniseret tilgang til tidsordninger 
for at sikre et velfungerende indre marked og undgå større forstyrrelser, som ville forårsage et 
"kludetæppe", hvis medlemsstaterne vælger at oprette en lang række 60-minutters ændringer 
på tværs af EU. 

En koordineret tilgang indebærer en passende tidsplan, der sætter medlemsstaterne i stand til 
nøjagtigt at vurdere virkningerne af varigt at vælge GMT + 1 og GMT + 2, i betragtning af 
antallet af områder, der skal tages i betragtning, f.eks. virkninger for økonomien i forbindelse 
med grænseoverskridende handel, kommunikation og transport, men også virkninger for 
menneskers sundhed, trafiksikkerheden eller miljøet. 

Det foreslås derfor at udsætte anvendelsesdatoen med et år for at give medlemsstaterne 
tilstrækkelig tid til at koordinere deres tilgang og inddrage de relevante interessenter og 
borgere behørigt via tilrettelæggelsen af offentlige høringer. 

Der bør sikres en ordentlig koordinering gennem oprettelse af et netværk bestående af 
repræsentanter fra hver medlemsstat og Kommissionen, der skal fungere som mægler, hvis en 
medlemsstats påtænkte ændring af tidszone vil give anledning til betænkeligheder i andre 
medlemsstater og påvirke det indre markeds funktion. 

Gennemførelsen af dette direktiv bør evalueres efter tre års anvendelse i stedet for de fem år, 
som Kommissionen har foreslået.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne har før i tiden 
hver især valgt at indføre sommertid på 
nationalt plan. For at det indre marked 
kunne fungere ordentligt, var det derfor 
vigtigt at fastsætte en fælles dato og et 
fælles tidspunkt for overgangen til 
henholdsvis sommer- og vintertid, som 
skulle gælde i hele Unionen. Alle 
medlemsstater anvender i øjeblikket 
sommertidsordningen som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/84/EF21 fra den sidste søndag i marts 
til den sidste søndag i oktober samme år.

(1) Medlemsstaterne har før i tiden 
hver især valgt at indføre sommertid på 
nationalt plan. For at det indre marked 
kunne fungere ordentligt, var det derfor 
vigtigt at fastsætte en fælles dato og et 
fælles tidspunkt for overgangen til 
henholdsvis sommer- og vintertid, som 
skulle gælde i hele Unionen, med henblik 
på at koordinere omstillingen af ure i 
medlemsstaterne. Alle medlemsstater 
omstiller i øjeblikket tiden to gange om 
året som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/84/EF21. 
Standardtiden omstilles til sommertid den 
sidste søndag i marts til den sidste søndag i 
oktober samme år. 

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/84/EF af 19. januar 2001 om 
sommertid (EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/84/EF af 19. januar 2001 om 
sommertid (EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I sin beslutning af 8. februar 2018 
opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til at foretage en grundig 
undersøgelse af sommertidsordningen som 
fastsat i direktiv 2000/84/EF og, om 
nødvendigt, fremsætte forslag til en 

(2) I sin beslutning af 8. februar 2018 
opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til at foretage en grundig 
undersøgelse af de halvårlige 
tidsomstillinger som fastsat i direktiv 
2000/84/EF og, om nødvendigt, fremsætte 



AD\1176300DA.docx 5/15 PE630.406v02-00

DA

revision. Det bekræftes ligeledes i 
beslutningen, at det er afgørende at bevare 
en harmoniseret tilgang til tidsordningen i 
hele Unionen.

forslag til en revision. Det bekræftes 
ligeledes i beslutningen, at det er afgørende 
at bevare en harmoniseret tilgang til 
tidsordningen i hele Unionen, samtidig 
med at det understreges, at talrige 
videnskabelige undersøgelser har vist, at 
de halvårlige tidsomstillinger har negative 
virkninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen har analyseret de 
foreliggende undersøgelsesresultater, som 
peger på betydningen af at have 
harmoniserede EU-regler på dette område 
for at sikre, at det indre marked fungerer 
ordentligt, og for bl.a. at undgå 
forstyrrelser i tidsplanerne for 
transportoperationer, driftsforstyrrelser i 
informations- og 
kommunikationssystemers funktion, højere 
udgifter til grænseoverskridende handel og 
lavere produktivitet på det indre marked 
for varer og tjenesteydelser. Det står ikke 
klart, om fordelene ved 
sommertidsordningen opvejer ulemperne 
ved at foretage de halvårlige 
tidsomstillinger.

(3) Kommissionen har analyseret de 
foreliggende undersøgelsesresultater, som 
peger på betydningen af at have 
harmoniserede EU-regler på dette område 
for at sikre, at det indre marked fungerer 
ordentligt, og at der er langsigtethed og 
forudsigelighed, for bl.a. at undgå 
forstyrrelser i tidsplanerne for 
transportoperationer, driftsforstyrrelser i 
informations- og 
kommunikationssystemers funktion, højere 
udgifter til grænseoverskridende handel og 
lavere produktivitet på det indre marked 
for varer og tjenesteydelser. Det står ikke 
klart, om fordelene ved 
sommertidsordningen opvejer ulemperne 
ved at foretage de halvårlige 
tidsomstillinger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Adskillige undersøgelser har 
imidlertid påpeget, at fordelene ved en 
sæsonbestemt tidsomstilling såsom 
energibesparelser er overvurderede, mens 
negative konsekvenser på forskellige 
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områder såsom indvirkningen på 
menneskers sundhed og biorytme 
("døgnrytme") eller på evnen til at 
koncentrere sig f.eks. er blevet 
undervurderet.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der foregår en livlig offentlig debat 
om sommertidsordningen, og nogle 
medlemsstater har allerede givet udtryk 
for, at de foretrækker at afskaffe den. Det 
er i lyset af denne udvikling nødvendigt 
fortsat at sikre, at det indre marked 
fungerer ordentligt, og at undgå eventuelle 
alvorlige forstyrrelser på markedet som 
følge af, at medlemsstaterne træffer 
divergerende foranstaltninger på dette 
område. Sommertidsordningen bør derfor 
afskaffes på en koordineret måde.

(4) Der foregår en livlig offentlig debat 
med en række borgerinitiativer, der sætter 
fokus på deres bekymringer omkring de 
halvårlige tidsomstillinger, og nogle 
medlemsstater har allerede givet udtryk 
for, at de foretrækker at afskaffe den. I en 
offentlig høring, som Kommissionen 
afholdt i sommeren 2018, har 4,6 mio. 
borgere, hvilket modsvarer 84 % af 
respondenterne, udtrykt samme vilje til at 
bringe de halvårlige tidsomstillinger til 
ophør. Det er i lyset af denne udvikling 
nødvendigt at sikre, at det indre marked 
fungerer ordentligt, og at undgå eventuelle 
alvorlige forstyrrelser på markedet som 
følge af, at medlemsstaterne træffer 
divergerende foranstaltninger på dette 
område. De halvårlige tidsomstillinger bør 
derfor afskaffes på en koordineret og 
harmoniseret måde.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaternes territorier er 
spredt over tre forskellige tidszoner eller 
standardtider: GMT, GMT+1 og GMT+2. 
Den store afstand mellem nord og syd i 
Den Europæiske Union betyder, at 
indvirkningen af sommer-/vintertid på 
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dagslyset varierer i Unionen. Det er derfor 
vigtigt, at medlemsstaterne tager hensyn 
til de geografiske tidsaspekter, dvs. 
naturlige tidszoner og geografisk 
beliggenhed, før de ændrer deres 
tidszoner. Medlemsstaterne opfordres til 
at høre borgerne og relevante 
interessenter, før de beslutter at ændre 
deres tidszoner.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktiv bør ikke være til 
hinder for, at hver enkelt medlemsstat 
træffer beslutning om sin standardtid eller -
tider for de områder, der hører under dens 
jurisdiktion, og som er omfattet af 
traktaterne, og om yderligere ændringer af 
denne eller disse standardtider. For at 
sikre, at det indre markeds funktion ikke 
forstyrres af, at kun nogle medlemsstater 
anvender sommertid, bør medlemsstaterne 
afholde sig fra at ændre standardtiden for et 
hvilket som helst område under deres 
jurisdiktion af sæsonbestemte årsager, også 
selv om en sådan ændring præsenteres som 
en ændret tidszone. For at begrænse 
forstyrrelser i bl.a. transportsektoren, 
kommunikationssektoren og andre berørte 
sektorer bør de desuden underrette 
Kommissionen i god tid om deres hensigt 
om at ændre deres standardtid og 
efterfølgende anvende den tid, de har 
meddelt. Kommissionen bør på grundlag af 
nævnte meddelelse underrette alle de 
øvrige medlemsstater, således at de kan 
træffe de nødvendige foranstaltninger. 
Den bør desuden underrette offentligheden 
og interessenterne ved at offentliggøre 
oplysningerne.

(5) Dette direktiv bør ikke være til 
hinder for, at hver enkelt medlemsstat 
træffer beslutning om sin standardtid eller -
tider for de områder, der hører under dens 
jurisdiktion, og som er omfattet af 
traktaterne, og om yderligere ændringer af 
denne eller disse standardtider. For at 
undgå væsentlige forstyrrelser af det indre 
markeds funktion bør medlemsstaterne 
afholde sig fra at ændre standardtiden for et 
hvilket som helst område under deres 
jurisdiktion af sæsonbestemte årsager, også 
selv om en sådan ændring præsenteres som 
en ændret tidszone. For at begrænse 
forstyrrelser i bl.a. transportsektoren, 
kommunikationssektoren og andre berørte 
sektorer bør medlemsstater, der har til 
hensigt at ændre deres standardtid, 
desuden underrette Kommissionen og alle 
de øvrige medlemsstater, senest ni 
måneder før den påtænkte ændring får 
virkning, og efterfølgende anvende den tid, 
de har meddelt. Kommissionen bør på 
grundlag af nævnte anmeldelse undersøge 
indvirkningen af de planlagte ændringer 
af standardtid på det indre markeds 
funktion. Den bør desuden underrette 
offentligheden og interessenterne ved at 
offentliggøre oplysningerne.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre en harmoniseret 
gennemførelse af dette direktiv bør 
medlemsstaterne på forhånd koordinere 
deres beslutning om den planlagte 
standardtid gennem etablering af en 
koordineringsmekanisme for at undgå, at 
medlemsstaterne vælger forskellige 
standardtider inden for den samme 
tidszone. Koordineringsmekanismen bør 
bestå af en repræsentant for 
Kommissionen og en udpeget 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Kommissionen bør lette koordineringen 
og forelægge en vurdering af, hvilke 
virkninger den beslutning, der er blevet 
meddelt, vil få for det indre markeds 
funktion. Afgørelsen om at anvende den 
planlagte tidsomstilling eller ej henhører 
fortsat under medlemsstaternes 
kompetence, efter at de har rådført sig og 
koordineret med de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er derfor nødvendigt at afskaffe 
den harmoniserede periode, der er 
omfattet af sommertidsordningen i 
direktiv 2000/84/EF, og at indføre fælles 
regler, der hindrer medlemsstaterne i at 
anvende forskellige sæsonbestemte 
tidsordninger ved at ændre deres 
standardtid mere end én gang om året, og 
regler, der forpligter medlemsstaterne til 
at meddele planlagte ændringer af deres 
standardtid. Dette direktiv tager sigte på at 
bidrage på afgørende vis til det indre 

(6) Det er derfor nødvendigt at ophæve 
direktiv 2000/84/EF om sommertid og at 
indføre fælles regler, der hindrer 
medlemsstaterne i at anvende forskellige 
sæsonbestemte tidsordninger, samt at 
indføre en forpligtelse til at meddele 
planlagte ændringer af deres standardtid 
og undersøge indvirkningen af. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
efterfølgende vurdere den påtænkte 
ændrings potentielle indvirkning på det 
indre markeds funktionsevne for at undgå 
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markeds gnidningsløse funktion og bør 
derfor være baseret på artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde som fortolket i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions Domstols faste retspraksis.

betydelige forstyrrelser. Dette direktiv 
tager således sigte på at bidrage på 
afgørende vis til det indre markeds 
gnidningsløse funktion og bør derfor være 
baseret på artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde som 
fortolket i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions Domstols faste 
retspraksis.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør anvendes fra den 
1. april 2019, således at den sidste 
sommertidsperiode, der er omfattet af 
reglerne i direktiv 2000/84/EF, begynder 
den 31. marts 2019, kl. 1.00, koordineret 
verdenstid, i hver enkelt medlemsstat. 
Medlemsstater, der efter udløbet af nævnte 
sommertidsperiode agter at vedtage en 
standardtid svarende til deres vintertid i 
henhold til direktiv 2000/84/EF, bør ændre 
deres standardtid den 27. oktober 2019, kl. 
1.00, koordineret verdenstid, således at 
eventuelle lignende permanente 
tidsændringer finder sted samtidig i de 
forskellige medlemsstater. Det er ønskeligt, 
hvis medlemsstaterne træffer afgørelse om 
den standardtid, de hver især vil anvende 
fra 2019, på koordineret vis.

(7) Det er vigtigt at undgå, at 
medlemsstaterne vælger forskellige 
standardtider. Det er derfor nødvendigt at 
give dem tilstrækkelig tid til at anlægge en 
harmoniseret og velkoordineret tilgang. 
Dette direktiv bør anvendes fra den 30. 
marts 2020, således at den sidste 
sommertidsperiode, der er omfattet af 
reglerne i direktiv 2000/84/EF, begynder 
den 29. marts 2020, kl. 1.00, koordineret 
verdenstid, i hver enkelt medlemsstat. 
Medlemsstater, der efter udløbet af nævnte 
sommertidsperiode agter at vedtage en 
standardtid svarende til deres vintertid i 
henhold til direktiv 2000/84/EF, bør ændre 
deres standardtid den 25. oktober 2020, kl. 
1.00, koordineret verdenstid, således at 
eventuelle lignende permanente 
tidsændringer finder sted samtidig i de 
forskellige medlemsstater. Det er ønskeligt, 
at medlemsstaterne træffer afgørelse om 
den standardtid, de hver især vil anvende 
fra 2020, på koordineret vis.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne 
fortsat foretage en sæsonbestemt ændring 
af deres standardtid eller -tider i 2019, 
forudsat at det sker den 27. oktober 2019, 
Medlemsstaterne meddeler denne 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
2.

2. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne 
fortsat foretage en sæsonbestemt ændring 
af deres standardtid eller -tider i 2020, 
forudsat at det sker den 25. oktober 2020, 
kl. 1.00, koordineret verdenstid. 
Medlemsstaterne meddeler deres 
beslutning om at anvende eller undlade at 
anvende denne seneste sæsonbestemte 
ændring af deres standardtid eller -tider, 
seks måneder før ændringen får virkning.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør snarest 
muligt disse oplysninger i Den 
Europæiske Unions Tidende og indkalder 
senest én måned efter modtagelsen af en 
meddelelse til et møde inden for 
rammerne af koordineringsmekanismen 
som omhandlet i artikel 2a.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat uanset artikel 
1 beslutter at ændre sin standardtid eller 
sine standardtider i et hvilket som helst 
område under dens jurisdiktion, underretter 
den Kommissionen herom, senest seks 
måneder før ændringen får virkning. Hvis 
en medlemsstat har givet en sådan 
meddelelse og ikke har trukket den tilbage 
senest seks måneder før datoen for 
anvendelsen af den planlagte ændring, 
skal medlemsstaten gennemføre 

1. Hvis en medlemsstat uanset artikel 
1 beslutter at ændre sin standardtid eller 
sine standardtider i et hvilket som helst 
område under dens jurisdiktion, underretter 
den Kommissionen og de andre 
medlemsstater om sin beslutning om at 
ændre sin standardtid eller sine 
standardtider i et hvilket som helst 
område under dens jurisdiktion, senest ni 
måneder før ændringen får virkning.
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ændringen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen underretter de 
øvrige medlemsstater herom senest en 
måned efter meddelelsen og offentliggør 
oplysningerne i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen offentliggør snarest 
muligt disse oplysninger i Den 
Europæiske Unions Tidende og indkalder 
senest én måned efter modtagelsen af en 
meddelelse til et møde inden for 
rammerne af koordineringsmekanismen 
som omhandlet i artikel 2a.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Dette direktiv indfører en 
koordineringsmekanisme med det formål 
at sikre en harmoniseret tilgang til 
tidsordninger i hele Unionen og styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i forbindelse med 
undersøgelsen af indvirkningen på det 
indre markeds funktion af enhver 
beslutning om ændring af standardtid 
eller standardtider.
2. Den i stk. 1 omhandlede 
koordineringsmekanisme består af én 
repræsentant for hver medlemsstat og én 
repræsentant for Kommissionen.
3. Hvis en medlemsstat underretter 
Kommissionen om sin beslutning i 
henhold til artikel 1, stk. 2, eller i henhold 
til artikel 2, stk. 1, indkalder 
Kommissionen medlemsstaterne til at 
vurdere og drøfte den påtænkte ændrings 
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potentielle indvirkning på det indre 
markeds funktion for at undgå betydelige 
forstyrrelser.
4. Hvis Kommissionen på grundlag 
af den i stk. 3 omhandlede undersøgelse 
finder, at den påtænkte ændring i 
væsentlig grad vil påvirke det indre 
markeds funktionsevne, underretter den 
den meddelende medlemsstat herom.
5. Senest fire måneder inden datoen 
for den påtænkte ændring beslutter den 
bemyndigende medlemsstat, om den vil 
ophæve sin beslutning eller bevare den. 
Hvis den meddelende medlemsstat 
beslutter at fastholde sin beslutning, skal 
den give en forklaring på, hvordan den vil 
modvirke ændringens negative virkninger 
på det indre marked.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af dette direktiv senest den 
31. december 2024.

1. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af dette direktiv senest 
[fire år efter datoen for dette direktivs 
anvendelse].

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen de relevante oplysninger 
senest den 30. april 2024.

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen de relevante oplysninger 
senest [tre år efter datoen for dette 
direktivs anvendelse].
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 1. april 2019 de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 30. marts 2020 de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den 1. april 2019.

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den 30. marts 2020.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/84/EF ophæves med 
virkning fra den 1. april 2019.

Direktiv 2000/84/EF ophæves med 
virkning fra den 30. marts 2020.
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