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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med sommertid er at udnytte dagslyset. Ved at stille uret en time frem, når dagene 
bliver længere om foråret, går solen tilsvarende en time senere ned, indtil uret igen stilles 
tilbage om efteråret. Denne praksis finder anvendelse i mere end 60 lande verden over. I EU 
har medlemsstaterne en lang tradition for sommertid, og mange af dem har udviklet deres 
egne sommertidsordninger. De første forsøg på at opnå harmonisering i EU fandt sted i 
1970'erne med det formål at skabe bedre forudsætninger for et effektivt fungerende indre 
marked. 

I dag bliver den ensartede EU-dækkende anvendelse af sommertid reguleret af direktiv 
20008/84/EF, som det planlægges at ophæve. De fleste europæiske tredjelande har tilpasset 
deres sommertidsordninger til EU's. 

Der er blevet gennemført megen akademisk forskning for at undersøge fordelene og 
ulemperne ved sommertid. Det ser ud til, at sommertid er en fordel for det indre marked 
(navnlig transportsektoren), at den er befordrende for udendørsfritidsaktiviteter, og at den 
også skaber marginale besparelser i energiforbruget. Indvirkningen på andre økonomiske 
sektorer er fortsat uvis.

Det skal medgives, at det foreliggende videnskabelige dokumentationsgrundlag og 
vidensniveauet med hensyn til de mulige positive eller negative konsekvenser af sommertid 
fortsat er meget begrænset og temmelig fragmentarisk. 

Forskning inden for sundhed forbinder imidlertid sommertid med forstyrrelser af den 
menneskelige biologiske rytme ("døgnrytmen"). Der er videnskabelige resultater, der tyder 
på, at konsekvenserne for menneskets biologiske rytme kan være alvorligere end hidtil 
antaget. Der foreligger kun videnskabelige fakta i meget begrænset omfang.

Borgerne og Europa-Parlamentet har i stigende grad sat spørgsmålstegn ved, om ordningen 
med en halvårlig tidsomstilling bør fortsætte. Imidlertid har ingen af EU's regeringer anmodet 
om en ændring af de gældende regler om sommertid. Tredjelande som Rusland og senest 
Tyrkiet har afskaffet sommertid med overgangsperioder på fem år eller mere.

I sin beslutning af 8. februar 20181 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at 
foretage en vurdering af sommertidsordningen som fastsat i direktiv 2000/84/EF og, om 
nødvendigt, fremsætte et forslag om revision af dette direktiv. 

Kommissionen har ikke gennemført en konsekvensanalyse, men derimod en offentlig høring, 
der resulterede i 4,6 mio. svar – det største antal svar, der nogensinde er modtaget under en 
høring foretaget af Kommissionen – hvoraf 84 % af respondenterne gik ind for at afskaffe den 
halvårlige tidsomstilling, mens 16 % gik ind for at beholde den.

På baggrund heraf har denne udtalelse til formål at støtte idéen om, at ordningen med en 
halvårlig tidsomstilling bør afskaffes på visse betingelser.

1 Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om bestemmelser vedrørende tidsskifteordninger 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043
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Den største udfordring i forbindelse med afskaffelsen af den halvårlige tidsomstilling er at 
undgå eventuelle alvorlige forstyrrelser på det indre marked som følge af, at medlemsstaterne 
træffer divergerende foranstaltninger på dette område, og på grund af manglende kompetencer 
til at koordinere standardtiderne på europæisk plan.

Ordføreren er klar over, at EU kan bringe den halvårlige tidsomstilling til ophør, men at det 
ikke har kompetence til at indføre en standardtid i hele EU.

Ud over overvejelserne om virkningerne vil en ophævelse af direktivet om sommertid ikke 
automatisk afskaffe sommertid i hele EU. Det vil blot bringe EU-harmoniseringen til ophør 
og gøre, at spørgsmålet om sommertid igen henhører under medlemsstaternes kompetence. 
Medlemsstaterne vil frit kunne vælge deres individuelle ordninger: De kan vælge at bibeholde 
sommertid (i dens nuværende eller i en ændret form), eller de kan gøre ende på sommertid. 
Afskaffelse af sommertid vil i første omgang føre til standardtid året rundt ("vintertid"), som 
pr. definition indebærer mørkere aftener om foråret og om sommeren.

For at få sommertid året rundt vil medlemsstaterne teknisk set være nødt til at skifte tidszone. 
Imidlertid vil ukoordinerede nationale tidsordninger sandsynligvis få negative konsekvenser 
for det indre marked.

Under alle omstændigheder skal det undgås, at der opstår et kludetæppe af tidszoner som 
følge af medlemsstaternes forskellige præferencer med hensyn til at opretholde enten vinter- 
eller sommertid som standardtid, eftersom det vil gøre det indre marked mere forskelligartet.
Det vil medføre komplikationer for den grænseoverskridende handel, transport, 
kommunikation og rejseaktivitet på det indre marked og i forhold til tredjelande, der har stor 
indflydelse på luftfartsindustriens system med tidsintervaller, der anvendes til at koordinere 
flyvninger i de travleste lufthavne verden over. En ændring af tidsordningen kunne muligvis 
udnyttes af konkurrerende tredjelandes luftfartsselskaber til at skubbe europæiske 
luftfartsselskaber ud af markedet med det formål at opnå en større markedsandel uden for EU.

Med hensyn til den juridiske gennemførlighed foreslår ordføreren derfor at knytte 
ikrafttrædelsen til en forudgående konsensusaftale mellem alle EU's medlemsstater om en 
koordineringsmekanisme for en ny standardtid. Det vil være bedst at beholde de tre 
eksisterende tidszoner. Ordføreren mener, at den fælles beslutningsprocedure er den rette 
procedure at anvende på denne retsakt for at nå frem til en sådan aftale mellem 
medlemsstaterne. Den medlemsstat, der har rådsformandskabet, bør koordinere denne proces.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

 Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2
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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 
revision. Det bekræftes ligeledes i 
beslutningen, at det er afgørende at bevare 
en harmoniseret tilgang til tidsordningen i 
hele Unionen.

(2) På baggrund af adskillige 
andragender fra borgerne, 
parlamentariske forespørgsler og en 
offentlig høring om sagen opfordrede 
Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. 
februar 2018 Kommissionen til at foretage 
en grundig undersøgelse af 
sommertidsordningen som fastsat i direktiv 
2000/84/EF og, om nødvendigt, fremsætte 
forslag til en revision. Det blev ligeledes 
understreget i beslutningen, at det er 
vigtigt at bevare en harmoniseret tilgang til 
tidsordningen i hele Unionen og en samlet 
EU-tid.

Ændringsforslag 2

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, for at skabe forudsigelighed og 
vished på lang sigt og for bl.a. at undgå 
forstyrrelser i tidsplanerne for 
transportoperationer, energisektoren og 
driftsforstyrrelser i informations- og 
kommunikationssystemers funktion, højere 
udgifter til grænseoverskridende handel og 
lavere produktivitet på det indre marked 
for varer og tjenesteydelser. Overgangen 
til en ny tidsordning bør befordres 
gennem IKT-tests for at sikre en mere 
effektiv gennemførelse uden 
ekstraomkostninger for virksomhederne 
og borgerne. Selv om den videnskabelige 
dokumentation endnu ikke er helt entydig, 
har nylige videnskabelige undersøgelser 
endvidere påvist, at der kan være negative 
konsekvenser for menneskers sundhed 
ved at foretage de halvårlige 
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tidsomstillinger. I nylige undersøgelser om 
menneskers sundhed er det desuden blevet 
påpeget, at halvårlige tidsomstillinger har 
adskillige negative virkninger, og at det 
ikke er så let at tilpasse sig dem, som man 
troede.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den offentlige debat om 
sommertidsordningen er ikke ny, og der 
har siden sommertidens indførelse været 
adskillige initiativer for at afskaffe den. 
Nogle medlemsstater har afholdt 
nationale høringer, og et flertal af 
virksomheder og interesseparter har 
støttet, at ordningen blev afskaffet. Den 
høring, som Europa-Kommissionen 
indledte, førte til samme konklusion.

Begrundelse

Indførelsen af tidsomstilling havde sine modstandere i begyndelsen, men forud for det 
aktuelle forslag er der blevet gennemført en række undersøgelser og høringer, som har tilført 
den ideologiske debat en række argumenter. Det er derfor på sin plads at nævne de 
forudgående debatter og det forløb, der har ført til det aktuelle forslag.

Ændringsforslag 4
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 

(4) Der foregår en livlig offentlig debat 
om sommertidsordningen, hvilket f.eks. 
fremgår af de 4,6 mio. svar fra borgerne i 
Kommissionens offentlige høring, som 
viste, at et flertal er imod den nuværende 
ordning med sæsonbestemt tidsomstilling. 
Debatten er endnu ikke blevet ledsaget af 
en videnskabeligt underbygget 
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følge af, at medlemsstaterne træffer 
divergerende foranstaltninger på dette 
område. Sommertidsordningen bør derfor 
afskaffes på en koordineret måde.

konsekvensanalyse, som ikke er 
begrænset til en analyse af det 
eksisterende materiale om sagen. Nogle 
medlemsstater har også allerede givet 
udtryk for, at de foretrækker at afskaffe 
sommertidsordningen. Det er i lyset af 
denne udvikling nødvendigt fortsat at sikre, 
at det indre marked og borgernes 
grænseoverskridende aktiviteter fungerer 
ordentligt, og at undgå eventuelle alvorlige 
forstyrrelser på markedet som følge af, at 
medlemsstaterne træffer divergerende 
foranstaltninger på dette område. Inden for 
rammerne af den fælles 
beslutningsprocedure for dette direktiv er 
det derfor afgørende, at 
sommertidsordningen først afskaffes, efter 
at medlemsstaterne er blevet enige om at 
etablere en koordineringsmekanisme. Det 
pågældende rådsformandskab vil spille en 
central rolle i forbindelse med oprettelsen 
af denne koordineringsmekanisme. I 
denne mekanisme bør der tages hensyn til 
de tre eksisterende tidszoner i EU, når 
standardtiden fastsættes af den enkelte 
medlemsstat. Hvis medlemsstaten ændrer 
sin standardtid, bør den – uden at det 
berører dens ret til at træffe afgørelse om 
sin egen standardtid – gøre sit bedste for 
at sikre, at tidsforskellen mellem 
medlemsstaten og nabomedlemsstaterne 
ikke overstiger en time. Europa-
Kommissionen kan foretage en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
ændring af standardtiden og 
indvirkningen heraf på 
nabomedlemsstaterne og det indre 
marked.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at undgå negative 
konsekvenser for det indre markeds 
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funktion samt vanskeligheder for EU-
borgernes grænseoverskridende 
aktiviteter er det afgørende at sikre, at der 
fortsat er en geografisk logik i fordelingen 
af tidszoner i Unionen. 
Sommertidsordningen bør derfor først 
afskaffes, efter at der er gennemført en 
koordineringsproces mellem 
medlemsstaterne. Denne proces bør, 
samtidig med at den respekterer hver 
enkelt medlemsstats suveræne ret til at 
træffe afgørelse om sin egen standardtid 
og tager højde for befolkningernes 
forskellige behov i medlemsstaterne, som i 
øjeblikket spænder over tre tidszoner, 
bistå medlemsstaterne, navnlig 
nabolande, med gennem konsensus at nå 
frem til en fælles holdning om den 
standardtid, som hver enkelt medlemsstat 
vælger at anvende i fremtiden.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Nyere videnskabelige data tyder 
på, at der er en forbindelse mellem de 
halvårlige tidsomstillinger og negative 
sundhedsproblemer som f.eks. hjerte-kar-
sygdomme med relation til vores 
kronobiologi på grund af forstyrrelser af 
det indre biologiske ur.

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 

(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 
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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.

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, og for at sikre en 
koordineret tilgang, bør medlemsstaterne 
afholde sig fra at ændre standardtiden for et 
hvilket som helst område under deres 
jurisdiktion af sæsonbestemte årsager, der 
er til stede i Europa, også selv om en 
sådan ændring præsenteres som en ændret 
tidszone. For at begrænse forstyrrelser af 
bl.a. det indre marked, EU's energinet, 
transportsektoren, navnlig 
luftfartssektoren og dens system med 
tidsintervaller for start og landinger, 
kommunikationssektoren og andre berørte 
sektorer bør de desuden underrette 
Kommissionen og alle medlemsstaterne 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 
med henblik på at imødegå de 
grænseoverskridende konsekvenser af, at 
der er forskellige tidszoner i nabolande. 
Den bør desuden underrette offentligheden 
og interessenterne ved at offentliggøre 
oplysningerne.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne bør træffe deres 
afgørelse, uden at de dele af den 
europæiske transportindustri, der er 
særlig følsomme over for tidsændringer, 
herunder de europæiske luftfartsselskaber 
og lufthavne, risikerer, at deres 
konkurrenceevne svækkes i forhold til 
virksomheder fra tredjelande.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er nødvendigt, at beslutningen 
om, hvilken standardtid der skal anvendes 
i de enkelte medlemsstater, først træffes, 
efter at der er gennemført høringer og 
undersøgelser, der tager hensyn til 
borgernes præferencer, geografiske 
variationer, regionale forskelle, 
standardarbejdsordninger og andre 
faktorer, der er relevante for den enkelte 
medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor 
have tilstrækkelig tid til at undersøge 
konsekvenserne af forslaget og til at 
vælge den løsning, der bedst tjener deres 
befolkninger, under hensyntagen til det 
indre markeds rette funktion.

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) Dette direktiv bør anvendes fra den 
1. april 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 en 
forudsætning for gennemførelsen af 
denne ordning, at medlemsstaterne på 
koordineret og konsensusbaseret vis 
træffer afgørelse om den standardtid, de 
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hver især vil anvende fra 2020, og at 
medlemsstaterne opfordres til at beholde 
deres nuværende tidszone. Der kan 
oprettes et netværk af nationale 
kontaktpunkter om tidsordningen. Det er 
vigtigt at undgå de mulige 
komplikationer, der vil kunne opstå, når 
medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv. Det er derfor nødvendigt at give 
dem tilstrækkelig tid og sikre en 
harmoniseret og velkoordineret tilgang.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af dette direktiv 
bør overvåges. Kommissionen bør 
forelægge resultaterne af denne 
overvågning i en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten bør 
baseres på de oplysninger, som 
medlemsstaterne sender til Kommissionen 
i god tid, således at rapporten kan 
forelægges til en bestemt tid.

(8) Gennemførelsen af dette direktiv 
bør overvåges og være underlagt den 
koordineringsmekanisme, som 
medlemsstaterne forinden er blevet enige 
om inden for rammerne af den fælles 
beslutningsprocedure. Kommissionen bør 
forelægge resultaterne af denne 
overvågning i en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten bør 
baseres på de oplysninger, som 
medlemsstaterne sender til Kommissionen 
i god tid, således at rapporten kan 
forelægges til en bestemt tid.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

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, 
kl. 1.00, koordineret verdenstid. 
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 denne 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
2.
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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 ændringen.

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 12 
måneder før ændringen får virkning. Hvis 
en medlemsstat har givet en sådan 
meddelelse og ikke har trukket den tilbage 
senest 12 måneder før datoen for 
anvendelsen af den planlagte ændring, skal 
medlemsstaten gennemføre 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 underretter de 
øvrige medlemsstater og den brede 
offentlighed herom senest en måned efter 
meddelelsen og offentliggør oplysningerne 
i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rådet opretter en 
koordineringsmekanisme, så der opnås en 
koordineret tilgang i forbindelse med 
gennemførelsen denne artikels stk. 1 og 2.
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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 den 
31. december 2025.

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 den 30. april 2025.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den 1. april 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 1. april 2020.
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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 1. april 2020.
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