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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is verheugd over het voorstel van het Europees Parlement om een einde 
te maken aan het halfjaarlijks verzetten van de klok in overeenstemming met het 
standpunt van het Europees Parlement zoals verwoord in zijn resolutie van februari 
2018 en van vele burgers.

Vele studies en rapporten tonen de negatieve gevolgen aan van het halfjaarlijks 
verzetten van de klok op vele verschillende gebieden: gezondheidsrisico's en 
problemen door de verstoring van de biologische klok, meer ongevallen op de dagen 
na de tijdsomschakeling, meer administratieve lasten en kosten voor vele economische 
sectoren. 

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gehouden in de zomer van 
2018 waarbij zij 4,6 miljoen antwoorden heeft ontvangen, waarvan 99,8% van 
burgers. De overige 0,2% was afkomstig van belanghebbenden of bedrijven. 84 % van 
de respondenten wilde de omschakeling tussen zomer- en wintertijd schrappen. Dit 
voorstel is dan ook in overeenstemming met het standpunt van vele burgers. 
Tegelijkertijd wordt benadrukt dat een samenhangende en geharmoniseerde aanpak 
moet worden gevolgd om de goede werking van de interne markt te waarborgen. 

De EU-lidstaten liggen in drie verschillende tijdzones, namelijk GMT, GMT+1 en 
GMT+2. Bij de vaststelling van de permanente tijd moet daarom rekening worden 
gehouden met verschillende factoren, zoals geografische aspecten en natuurlijke 
tijdszones en de gevolgen ervan voor de volksgezondheid door de aanwezigheid van 
daglicht.   

De lidstaten blijven weliswaar bevoegd om over hun eigen standaardtijd te beslissen, 
maar de rapporteur acht het noodzakelijk om een geharmoniseerde aanpak te volgen 
voor tijdsregelingen om de goede werking van de interne markt te waarborgen en 
grote verstoringen te voorkomen waartoe een "lappendeken" zou leiden indien de 
lidstaten ervoor zouden kiezen verschillende tijdsomschakelingen van 60 minuten 
binnen de EU in te voeren.  

Bij een gecoördineerde aanpak hoort een toereikende termijn waarbinnen de lidstaten 
de gevolgen nauwkeurig kunnen inschatten van een blijvende keuze voor GMT + 1 of 
GMT+ 2, gezien de vele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de 
gevolgen voor de economie wat betreft grensoverschrijdende handel, communicatie en 
vervoer, maar ook de gevolgen voor de volksgezondheid, de veiligheid op de weg en 
het milieu. 

Om deze reden wordt voorgesteld om de toepassing één jaar uit te stellen om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om hun aanpak op elkaar af te stemmen en te zorgen 
voor passende deelname van de betrokken belanghebbenden en burgers door middel 
van openbare raadplegingen.  

De lidstaten zouden hun aanpak op elkaar moeten afstemmen door de oprichting van 
een netwerk bestaande uit vertegenwoordigers van elke lidstaat en de Commissie, dat 
een bemiddelende rol zou kunnen vervullen indien een door een bepaalde lidstaat 
voorgenomen tijdsomschakeling tot bezorgdheid in andere lidstaten leidt en de goede 
werking van de interne markt zou schaden. 
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De uitvoering van deze richtlijn zou drie jaar na de datum van toepassing moeten 
worden geëvalueerd in plaats van vijf jaar zoals voorgesteld door de Commissie. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De beslissing om de zomertijd in te 
voeren werd in het verleden door de 
lidstaten afzonderlijk genomen. Voor de 
werking van de interne markt was het 
daarom belangrijk dat voor de hele Unie 
een gemeenschappelijke begin- en 
einddatum van de zomertijd werd 
vastgesteld. Overeenkomstig Richtlijn 
2000/84/EG van het Europees Parlement 
en de Raad21 passen alle lidstaten op dit 
moment de zomertijd toe vanaf de laatste 
zondag van maart tot de laatste zondag van 
oktober van hetzelfde jaar.

(1) De beslissing om de zomertijd in te 
voeren werd in het verleden door de 
lidstaten afzonderlijk genomen. Voor de 
werking van de interne markt was het 
daarom belangrijk dat voor de hele Unie 
een gemeenschappelijke begin- en 
einddatum van de zomertijd werd 
vastgesteld om het verzetten van de klok in 
de lidstaten te coördineren. 
Overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG van 
het Europees Parlement en de Raad21  
passen alle lidstaten op dit moment 
halfjaarlijkse omschakelingen tussen 
winter- en zomertijd toe. De standaardtijd 
wordt op de laatste zondag van maart 
omgeschakeld naar de zomertijd tot de 
laatste zondag van oktober van hetzelfde 
jaar. 

__________________ __________________
21 Richtlijn 2000/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
zomertijd (PB L 31 van 2.2.2001, blz. 1).

21 Richtlijn 2000/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
zomertijd (PB L 31 van 2.2.2001, blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In zijn resolutie van 8 februari 2018 
heeft het Europees Parlement de 
Commissie verzocht een evaluatie uit te 

(2) In zijn resolutie van 8 februari 2018 
heeft het Europees Parlement de 
Commissie verzocht een evaluatie uit te 
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voeren van de bij Richtlijn 2000/84/EG 
ingevoerde zomertijd en, indien nodig, een 
voorstel tot herziening van die richtlijn in 
te dienen. In die resolutie werd ook 
bevestigd dat het essentieel is om een 
geharmoniseerde aanpak van de 
tijdsregelingen in de hele Unie te 
handhaven.

voeren van de bij Richtlijn 2000/84/EG 
ingevoerde halfjaarlijkse omschakeling 
tussen zomer- en wintertijd en, indien 
nodig, een voorstel tot herziening van die 
richtlijn in te dienen. In die resolutie werd 
ook bevestigd dat het essentieel is om een 
geharmoniseerde aanpak van de 
tijdsregelingen in de hele Unie te 
handhaven en werd benadrukt dat uit tal 
van wetenschappelijke onderzoeken is 
gebleken dat halfjaarlijkse 
omschakelingen tussen zomer- en 
wintertijd negatieve effecten hebben.

Amendement 3

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, 
duurzaamheid 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 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.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uit tal van studies is echter 
gebleken dat de voordelen van een 
omschakeling tussen winter- en zomertijd, 
zoals energiebesparingen, zijn overschat, 
terwijl de negatieve gevolgen op 
verschillende gebieden, bijvoorbeeld voor 
de volksgezondheid en het bioritme van de 
mens (dag-en-nachtritme) of voor het 
concentratievermogen, zijn onderschat.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde 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) Er woedt een levendig publiek 
debat, met een aantal burgerinitiatieven in 
het kader waarvan bezorgdheid is geuit 
over de halfjaarlijkse omschakelingen 
tussen zomer- en wintertijd, en sommige 
lidstaten hebben al te kennen gegeven dat 
zij er voorstander van zijn de huidige 
regeling op te heffen. 4,6 miljoen burgers, 
oftewel 84% van de respondenten in een 
door de Commissie in de zomer van 2018 
georganiseerde openbare raadpleging, 
hebben eveneens de wens geuit dat er een 
einde wordt gemaakt aan de halfjaarlijkse 
omschakelingen tussen zomer- en 
wintertijd. In het licht van deze 
ontwikkelingen is het noodzakelijk de 
goede werking van de interne markt te 
garanderen en te voorkomen dat 
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige 
verstoringen zouden leiden. Daarom 
moeten de halfjaarlijkse omschakelingen 
tussen zomer- en wintertijd op een 
gecoördineerde en geharmoniseerde 
manier worden opgeheven.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het grondgebied van de lidstaten 
ligt 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, lopen 
de effecten van tijd op het daglicht binnen 
de Unie uiteen. 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 worden 
aangemoedigd de burgers en 
belanghebbenden te raadplegen voordat 
ze besluiten van tijdzone te veranderen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
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 

(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 een eventuele 
aanzienlijke verstoring van de werking 
van de interne markt te voorkomen, 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 
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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.

in onder meer vervoer, communicatie en 
andere betrokken sectoren, zo veel 
mogelijk te beperken, dienen lidstaten die 
van plan zijn hun standaardtijd te 
wijzigen de Commissie en alle andere 
lidstaten uiterlijk 9 maanden voordat de 
geplande wijziging ingaat in kennis te 
stellen en vervolgens de aangemelde 
wijzigingen toe te passen. De Commissie 
moet op basis van die kennisgeving de 
effecten van de beoogde tijdswijziging op 
de werking van de interne markt 
beoordelen. Zij moet die informatie ook 
publiceren ten behoeve van het grote 
publiek en de belanghebbenden.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Met het oog op een 
geharmoniseerde uitvoering van deze 
richtlijn, moeten de lidstaten hun besluit 
over de beoogde standaardtijden vooraf op 
elkaar afstemmen via de instelling van 
een coördinatiemechanisme, zodat wordt 
voorkomen dat lidstaten binnen eenzelfde 
tijdzone kiezen voor een verschillende 
standaardtijd. Het 
coördinatiemechanisme moet bestaan uit 
een vertegenwoordiger van de Commissie 
en een aangewezen vertegenwoordiger per 
lidstaat. De Commissie moet de 
coördinatie faciliteren en een beoordeling 
verrichten van de eventuele effecten van 
een besluit waarvan zij in kennis wordt 
gesteld op de goede werking van de 
interne markt. Het besluit om de geplande 
wijziging van de tijd al dan niet toe te 
passen, blijft onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen en wordt voorafgegaan 
door raadpleging en coördinatie met de 
andere lidstaten.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet een einde worden 
gemaakt aan de harmonisatie van de 
zomertijd als bepaald overeenkomstig 
Richtlijn 2000/84/EG en moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
ingevoerd om te beletten dat lidstaten de 
tijd blijven aanpassen aan de verandering 
van de seizoenen door hun standaardtijd 
meermaals per jaar te wijzigen; zij moeten 
verplicht worden de Commissie in kennis 
te stellen van geplande wijzigingen van de 
standaardtijd. Aangezien deze richtlijn tot 
doel heeft op een bepaalde manier bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt dient artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zoals uitgelegd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, als rechtsgrond te worden 
gehanteerd.

(6) Daarom moet Richtlijn 
2000/84/EG betreffende de zomertijd 
worden ingetrokken en moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
ingevoerd om te beletten dat lidstaten de 
tijd blijven aanpassen aan de verandering 
van de seizoenen en om hen te verplichten 
kennis te geven en de effecten te 
beoordelen van geplande wijzigingen van 
de standaardtijd. De Commissie en de 
andere lidstaten moeten vervolgens de 
gevolgen beoordelen van de geplande 
wijziging voor de werking van de interne 
markt om aanzienlijke verstoringen te 
voorkomen. Deze richtlijn heeft aldus tot 
doel op een bepaalde manier bij te dragen 
aan de goede werking van de interne markt 
en dientengevolge dient artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zoals uitgelegd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, als rechtsgrond te worden 
gehanteerd.

Amendement 10

Voorstel 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 

(7) Er moet worden voorkomen dat de 
lidstaten voor verschillende 
standaardtijden kiezen. Daarom moeten 
zij voldoende tijd krijgen om tot een 
geharmoniseerde en goed gecoördineerde 
aanpak te komen. Deze richtlijn moet van 
toepassing zijn vanaf 30 maart 2020, zodat 
op 29 maart 2020 om 01.00 uur UTC 
overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG in 
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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.

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 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 hun besluit om al 
dan niet een laatste maal over te 
schakelen op de wintertijd, 6 maanden 
voor het tijdstip waarop de wijziging 
ingaat, mee.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie maakt die 
informatie onverwijld bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
organiseert binnen 1 maand na ontvangst 
van de kennisgeving een vergadering in 
het kader van het in artikel 2 bis bedoelde 
coördinatiemechanisme.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

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 en de andere lidstaten uiterlijk 
9 maanden voor het tijdstip waarop de 
wijziging ingaat in kennis van zijn besluit 
om de standaardtijd of -tijden op zijn 
grondgebied te wijzigen.

Amendement 14

Voorstel 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 
Publicatieblad van de Europese Unie.

2. De Commissie maakt die 
informatie onverwijld bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
organiseert binnen 1 maand na ontvangst 
van de kennisgeving een vergadering in 
het kader van het in artikel 2 bis bedoelde 
coördinatiemechanisme.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
1. Bij deze richtlijn wordt een 
coördinatiemechanisme ingesteld om een 
geharmoniseerde benadering te 
waarborgen met betrekking tot 
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tijdsregelingen in de hele Unie, alsook om 
de lidstaten en de Commissie beter te laten 
samenwerken bij de beoordeling van de 
effecten van een besluit om de 
standaardtijd of -tijden te wijzigen op de 
werking van de interne markt.
2. Het in lid 1 bedoelde 
coördinatiemechanisme bestaat uit een 
vertegenwoordiger per lidstaat en een 
vertegenwoordiger van de Commissie.
3. Wanneer een lidstaat de 
Commissie in kennis stelt van zijn besluit 
overeenkomstig artikel 1, lid 2, of 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, nodigt de 
Commissie de lidstaten uit om de 
mogelijke gevolgen van de geplande 
wijziging voor de werking van de interne 
markt te beoordelen en te bespreken, om 
aanzienlijke verstoringen te voorkomen.
4. Indien de Commissie op basis van 
de in lid 3 bedoelde beoordeling van 
oordeel is dat de geplande wijziging de 
goede werking van de interne markt 
aanzienlijk zal aantasten, brengt zij de 
kennisgevende lidstaat hiervan op de 
hoogte.
5. Uiterlijk 4 maanden vóór de datum 
van de geplande wijziging, besluit de 
kennisgevende lidstaat of hij zijn besluit 
intrekt of handhaaft. Indien de 
kennisgevende lidstaat besluit om zijn 
besluit te handhaven, voorziet hij in een 
toelichting waarin wordt ingegaan op de 
negatieve effecten van de wijziging op de 
interne markt.

Amendement 16

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 

1. De Commissie brengt uiterlijk [4 
jaar na de datum van toepassing van deze 
richtlijn] aan het Europees Parlement en de 
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tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn.

Amendement 17

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 [3 jaar na de datum 
van toepassing van deze richtlijn] de 
relevante informatie.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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 19

Voorstel voor een richtlijn
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 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
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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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