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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om at afskaffe sæsonbestemte tidsomstillinger på 
en harmoniseret måde i alle medlemsstater, hvorved Kommissionen efterkommer de talrige 
opfordringer, som Parlamentet har fremsat til en sådan foranstaltning i løbet af de sidste 
mange år.

Praksissen med halvårlige tidsomstillinger, der har været foreskrevet i EU-lovgivningen i 
næsten 40 år, har for nylig mødt stor modstand fra borgerne og civilsamfundet.

Det er vigtigt at understrege, at sådanne sæsonbestemte tidsomstillinger ikke kun påvirker det 
indre markeds funktion, men også giver anledning til adskillige bekymringer vedrørende 
folkesundheden, ikke mindst i forbindelse med beskyttelsen af specifikke mindretalsgrupper, 
som påvirkes uforholdsmæssigt hårdt af, at døgnrytmen forstyrres. Undersøgelser har desuden 
vist, at antallet af ulykker og hjerteanfald stiger i dagene efter en tidsomstilling. 

Selv om det står klart, at der er behov for handling på EU-plan for at harmonisere afskaffelsen 
af sæsonbestemte tidsomstillinger, vil regler i form af en umiddelbart gældende forordning, 
der foreskriver anvendelse af enten standardtid eller sommertid i alle medlemsstater, være 
unødigt vidtrækkende og ikke tage hensyn til de forskellige behov og betingelser i de 
forskellige dele af EU. Medlemsstaterne bør derfor frit kunne vælge. Inden direktivet 
begynder at finde anvendelse, bør medlemsstaterne imidlertid få mere tid til at forberede sig 
på ændringen, som bør gennemføres på samordnet og koordineret vis.

Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke har gennemført en egentlig konsekvensanalyse 
og ikke har afholdt en fuld 12-ugers høring af offentligheden og interessenter, før den 
fremlagde forslaget om at ajourføre direktiv 2000/84/EF. Det skal understreges, at 
institutionerne i henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning har forpligtet 
sig til holdningen om, at konsekvensanalyser og høringer udgør væsentlige redskaber til at 
forbedre kvaliteten af EU-lovgivningen.

Ordføreren giver imidlertid ordføreren i det korresponderende udvalg fuldstændig ret i, at 
dette direktiv bør vedtages så hurtigt som muligt og helst inden udgangen af den nuværende 
valgperiode, så retssikkerheden garanteres, og medlemsstaterne får mulighed for at forberede 
sig godt på de kommende ændringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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under henvisning til resultaterne af den 
onlinehøring, som Europa-Kommissionen 
gennemførte i perioden 4. juli 2018 – 16. 
august 2018,

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 
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 og talrige 
borgerinitiativer, parlamentariske 
forespørgsler og en offentlig høring om 
sagen opfordrede Europa-Parlamentet i 
sin beslutning af 8. februar 2018 
Kommissionen til at foretage en 
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.

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 

(3) Harmoniserede EU-regler skal 
sikre, at det indre marked fungerer 
ordentligt med et langsigtet fokus og 
forudsigelighed og bl.a. 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, som alle har 
en betydelig indvirkning på det indre 
markeds funktion, erhvervsaktiviteterne 
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klart, om fordelene ved 
sommertidsordningen opvejer ulemperne 
ved at foretage de halvårlige 
tidsomstillinger.

og borgernes daglige liv.  Det står ikke 
klart, at der ikke er betydelige fordele ved 
at foretage de halvårlige tidsomstillinger, 
selv om talrige videnskabelige 
undersøgelser, herunder undersøgelsen 
fra Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste fra oktober 2017 om 
EU's sommertidsordning i henhold til 
direktiv 2000/84/EF har vist, at der er tale 
om negative virkninger for menneskers 
sundhed, især for visse grupper såsom 
børn og ældre, og tyder på en 
sammenhæng mellem hjertekarsygdomme 
og forstyrrelser af det indre biologiske ur. 
Fra et økonomisk perspektiv indebærer de 
halvårlige tidsomstillinger yderligere 
omkostninger og administrative byrder for 
mange sektorer.

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 
følge af, at medlemsstaterne træffer 
divergerende foranstaltninger på dette 
område. Sommertidsordningen bør derfor 
afskaffes på en koordineret måde.

(4) En offentlig høring om 
sommertidsordningen, som 
Kommissionen afholdt i juli-august 2018, 
modtog 4,6 mio. svar, hvilket er det største 
antal, der nogensinde er modtaget i 
forbindelse med nogen af Kommissionens 
høringer, og viste, at det er borgernes 
ønske at bringe de halvårlige 
tidsomstillinger til ophør. Nogle 
medlemsstater har endvidere allerede givet 
udtryk for, at de foretrækker at afskaffe 
ordningen. 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.
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Ændringsforslag 5

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 i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
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 
begrænse forstyrrelser af det indre 
markeds funktion, bl.a. hvad angår 
transportsektoren, 
kommunikationssektoren og andre 
berørte sektorer, og for at muliggøre 
samordning, bør de desuden inden 1. april 
2020 underrette Kommissionen om deres 
hensigt om at ændre deres standardtid. 
Kommissionen bør på grundlag af nævnte 
meddelelse underrette alle andre 
medlemsstater, offentligheden og 
interessenterne ved at offentliggøre 
oplysningerne på hensigtsmæssig vis og i 
god tid. Den bør også vurdere den 
indflydelse, de planlagte ændringer af 
standardtiden vil have på det indre 
markeds funktion, og foretage en 
ekspertanalyse af emnet, idet den tager 
hensyn til naturforhold samt 
sundhedsmæssige og sociale aspekter 
såvel som geografiske forskelle mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Med henblik på at sikre en 
harmoniseret gennemførelse af dette 
direktiv bør medlemsstaterne på forhånd 
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koordinere deres beslutning om de 
planlagte standardtidsintervaller. 
Kommissionen bør derfor etablere en 
koordineringsmekanisme med henblik på 
at sikre en harmoniseret og koordineret 
tilgang til tidsordninger i hele Unionen. 
Koordineringsmekanismen bør bestå af 
en udpeget repræsentant for hver 
medlemsstat og en repræsentant for 
Kommissionen.

Ændringsforslag 7

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 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.

(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. 
Dette direktiv tager 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 8

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) En tidsændring, der ikke hænger 
sammen med sæsonbestemte ændringer, 
vil føre til overgangsomkostninger, 
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navnlig med hensyn til IT-systemer inden 
for transport og andre sektorer. For at 
mindske omkostningerne ved overgangen 
væsentligt er der behov for en rimelig 
forberedelsesperiode til gennemførelsen 
af dette direktiv.

Ændringsforslag 9

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) For at sikre en samordnet og 
koordineret harmonisering af 
standardvarigheden i overensstemmelse 
med dette direktivs formål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udsættelse af datoen for 
anvendelse af dette direktiv, når 
tidsordningerne vil kunne forstyrre det 
indre markeds funktion i alvorlig grad. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør indbyrdes 
koordinere den standardtid, som de 
vælger, og som bør være så harmoniseret 
som muligt medlemsstaterne imellem med 
henblik på at undgå alt for forskellige 
tidszoner i EU, således at der sikres et 
velfungerende indre marked, og at det 
gøres forudsigeligt for de berørte borgere, 
forbrugere og sektorer.

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. Kommissionen bør 
forelægge resultaterne af denne 
overvågning i en tilstrækkeligt 
underbygget 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. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne 
fortsat foretage en sæsonbestemt ændring 
af deres standardtid. Medlemsstaterne 
meddeler denne beslutning i 
overensstemmelse med artikel 2.
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2.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2

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. Kommissionen skal derfor etablere 
en koordineringsmekanisme med henblik 
på at sikre en harmoniseret og 
koordineret tilgang til tidsordninger i hele 
Unionen. Koordineringsmekanismen skal 
bestå af en repræsentant for hver 
medlemsstat og en repræsentant for 
Kommissionen.

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

2. Medlemsstaterne underretter 
senest den 1. april 2020 Kommissionen 
om deres hensigter i henhold til artikel 1. 
Koordineringsmekanismen undersøger og 
vurderer straks den påtænkte ændrings 
potentielle indvirkning på det indre 
markeds funktionsevne for at undgå 
betydelige forstyrrelser.
3. Hvis Kommissionen på grundlag 
af den i stk. 2 omhandlede undersøgelse 
finder, at en påtænkt ændring i væsentlig 
grad vil forstyrre det indre markeds 
funktion, underretter den den pågældende 
medlemsstat herom.
4. Senest den 31. oktober 2020 
træffer medlemsstaten afgørelse om, 
hvorvidt den agter at fastholde sin hensigt 
eller ej. Den skal give en detaljeret 
forklaring på, hvordan den vil modvirke 
de negative virkninger af ændringen for 
det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 14
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Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Kommissionen overvåger i tæt 
samarbejde med den 
samordningsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 2, de planlagte 
tidsmekanismer i hele Unionen.
2. Kommissionen tildeles beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 2b for at 
udsætte datoen for anvendelse af dette 
direktiv med højst 12 måneder, hvis den 
vurderer, at de planlagte tidsordninger, 
som er blevet meddelt af medlemsstaterne, 
har potentiale til i alvorlig grad at 
forstyrre det indre markeds funktion.
3. Hvis særligt hastende tilfælde 
nødvendiggør dette, gælder proceduren i 
artikel 2c for delegerede retsakter vedtaget 
i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 2a, tillægges 
Kommissionen for en periode på 
[fastlægges senere] år fra [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].
3. Den i artikel 2a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
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bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 2a træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på [fastlægges senere] måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
underrettet Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med [fastlægges senere] måneder på 
Europa-Parlamentets eller Rådets 
initiativ."

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 c

1. Delegerede retsakter, som vedtages 
i henhold til denne artikel, træder i kraft 
straks og finder anvendelse, så længe der 
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ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. 
I meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren. 
2. Europa-Parlamentet eller Rådet 
kan efter proceduren i artikel 2b gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Ændringsforslag 17

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. I denne 
gennemførelsesrapport lægges der særlig 
vægt på virkningerne på den 
menneskelige sundhed. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen gennemfører en 
omfattende konsekvensanalyse og en cost-
benefit-analyse af afskaffelsen af de 
sæsonbestemte tidsomstillinger i EU.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2



PE632.863v02-00 14/16 AD\1177567DA.docx

DA

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 fem år efter 
vedtagelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 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 i 2020 de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Ændringsforslag 21

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 2020.
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