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Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte 
tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 
2018/0332(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0639),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0408/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
Folketinget, Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, 
om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg1,

– der henviser til resultaterne af den onlinehøring, som Europa-Kommissionen 
gennemførte i perioden 4. juli-16. august 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget 
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Retsudvalget og Udvalget for 

1 EUT C 62 af 15.2.2019, s. 305.



Andragender (A8-0169/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2018)0332

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../... om 
afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og

ud fra følgende betragtninger:

1 EUT C 62 af 15.2.2019, s. 305.
2 Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019.



(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 anvender 

omstiller i øjeblikket sommertidsordningen tiden to gange om året som fastsat i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF3 fra. 

Standardtiden omstilles til sommertid den sidste søndag i marts til den sidste søndag 

i oktober samme år.  [Ændring 1]

(2) I På baggrund af adskillige andragender, borgerinitiativer og parlamentariske 

forespørgsler opfordrede Europa-Parlamentet 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 

understregede ligeledes, at det er afgørende vigtigheden af at bevare en 

harmoniseret og koordineret tilgang til tidsordningen i hele Unionen og en ensartet 

EU-tidsordning.  [Ændring 2]

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



(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 

samt 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. [Ændring 3]

(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 en afskaffelse af ordningen. Høringen afholdt i Europa-

Kommissionens regi førte til samme konklusion. [Ændring 4]



(3b) I denne sammenhæng kan situationen for husdyravlere tjene som et eksempel på, 

hvordan sommertidsordningen oprindeligt blev anset for at være uforenelig med 

landbrugets arbejdspraksis, navnlig hvad angår den ved standardtid allerede meget 

tidlige start på arbejdsdagen. Halvårlige overgange til sommertid ansås endvidere 

for at gøre det vanskeligere at få afgrøder eller dyrene ind til markederne. Og 

endelig antoges det, at mælkeudbyttet ville blive forringet, fordi køerne ville følge 

deres naturlige malkerytme. Moderne landbrugsudstyr og -praksis har imidlertid 

revolutioneret landbruget, således at de fleste af disse betænkeligheder ikke 

længere er relevante, hvorimod der stadig er grund til bekymring med hensyn til 

dyrenes biorytme og landbrugernes arbejdsvilkår. [Ændring 5]



(4) Der foregår en livlig offentlig debat om sommertidsordningen. Omkring 4,6 

millioner borgere deltog i den offentlige høring, som Kommissionen afholdt, 

hvilket er det største antal tilkendegivelser, der nogensinde er blevet modtaget 

under en kommissionshøring. En række borgerinitiativer har desuden sat fokus på 

borgernes bekymringer over de halvårlige tidsomstillinger, og nogle medlemsstater 

har allerede givet udtryk for, at de foretrækker at afskaffe den sådanne 

sommertidsordninger. 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 og 

harmoniseret måde. [Ændring 6]

(4a) Kronobiologi viser, at den menneskelige krops biorytme påvirkes af enhver 

ændring i tiden, hvilket kan have en negativ indvirkning på menneskelig sundhed. 

Nyere videnskabelig dokumentation peger tydeligt på, at der er en forbindelse 

mellem ændringer af tid og hjerte-kar-sygdomme, inflammatorisk immunsygdom 

eller forhøjet blodtryk, der er knyttet til forstyrrelser i døgnrytmen. Visse grupper 

såsom børn og ældre er særligt sårbare. Det er derfor for at beskytte offentlig 

sundhed hensigtsmæssigt at afskaffe sæsonbestemte tidsomstillinger. [Ændring 7]



(4b) Medlemsstaternes områder, bortset fra de oversøiske territorier, er spredt over tre 

forskellige tidszoner eller standardtider, nemlig GMT, GMT+1 og GMT+2. 

Unionens betydelige nord-sydlige udstrækning betyder, at indvirkningerne af tid 

for dagslys 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 bør høre borgerne og 

relevante interessenter, før de beslutter at ændre deres tidszoner. [Ændring 8]

(4c) En række borgerinitiativer har sat fokus på borgernes bekymringer over de 

halvårlige tidsomstillinger, og medlemsstaterne bør have tid og mulighed for at 

gennemføre deres egne offentlige høringer og konsekvensanalyser for bedre at 

forstå konsekvenserne af at afskaffe sæsonbestemte tidsomstillinger i alle regioner. 

[Ændring 9]

(4d) Sommertid har medvirket til, at solnedgangstidspunktet indtræffer senere i 

sommermånederne. For mange unionsborgere er sommer indbegrebet af sollys til 

sent på aftenen. En tilbagevenden til "standardtid" vil medføre, at 

solnedgangstidspunktet indtræffer en time tidligere om sommeren, således at den 

periode af året, hvor der er dagslys til sent på aftenen, ville indskrænkes betydeligt. 

[Ændring 10]



(4e) Adskillige undersøgelser har kigget på sammenhængen mellem overgangen til 

sommertid og risikoen for hjerteanfald, forstyrrelser i kroppens rytme, 

søvnmangel, manglende koncentration og opmærksomhed, øget risiko for ulykker, 

lavere livskvalitet og endda selvmordsrater. Længere dagslys, udendørsaktiviteter 

efter arbejde eller skole og eksponering for sollys har imidlertid klart nogle positive 

virkninger på lang sigt for den generelle trivsel. [Ændring 11]

(4f) Sæsonbestemte tidsomstillinger har desuden en negativ indvirkning på 

dyrevelfærden, hvilket f.eks. ses tydeligt i landbrugssektoren, hvor malkekøernes 

mælkeproduktion påvirkes negativt. [Ændring 12]

(4g) Det er almindeligt antaget, at sæsonbestemte tidsomstillinger medfører 

energibesparelser. Det var således den primære årsag til, at de oprindeligt blev 

indført tilbage i forrige århundrede. Forskning viser imidlertid, at hvor 

sæsonbestemte tidsomstillinger kan være marginalt gavnlige for reduktion af 

energiforbruget i Unionen som helhed, er dette ikke tilfældet i samtlige 

medlemsstater. Den energi til belysning, der spares ved at skifte til sommertid, 

bliver muligvis også udlignet af et øget energiforbrug til opvarmning. Desuden 

vanskeliggøres fortolkningen af dataene af, at de er stærkt påvirket af eksterne 

faktorer såsom klimaforhold, energiforbrugeres adfærd og den igangværende 

energiomstilling. [Ændring 13]



(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. senest den 1. april 2020, såfremt 

de agter at ændre deres standardtid den sidste søndag i oktober 2021.  

[Ændring 14]



(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 (TEUF) som fortolket i overensstemmelse med Den 

Europæiske Unions Domstols faste retspraksis. [Ændring 15]

(6a) Det er nødvendigt, at der forud for beslutningen om, hvilken standardtid der skal 

anvendes i de enkelte medlemsstater, gennemføres 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 funktionsevne. 

[Ændring 16]



(6b) En tidsændring, der ikke hænger sammen med sæsonbestemte ændringer, vil føre 

til overgangsomkostninger, navnlig med hensyn til it-systemer inden for transport 

og andre sektorer. Der er for væsentligt at mindske omkostningerne ved 

overgangen behov for en rimelig forberedelsesperiode til gennemførelsen af dette 

direktiv. [Ændring 17]

(7) Dette direktiv bør anvendes fra den 1. april 2019 2021, således at den sidste 

sommertidsperiode, der er omfattet af reglerne i direktiv 2000/84/EF, begynder den 

31. marts 2019 sidste søndag i marts 2021, 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 sidste søndag i 

oktober 2021, kl. 1.00, koordineret verdenstid, således at eventuelle lignende 

permanente tidsændringer finder sted samtidig i de forskellige medlemsstater. Det er 

ønskeligt, hvis at medlemsstaterne træffer afgørelse om den standardtid, de hver især 

vil anvende fra 2019 2021, på koordineret afstemt vis. [Ændring 18]



(7a) Med henblik på at sikre en harmoniseret gennemførelse af dette direktiv bør 

medlemsstaterne samarbejde med hinanden og træffe afgørelser om deres 

påtænkte tidsordninger på afstemt og koordineret vis. Der bør derfor etableres en 

koordineringsmekanisme bestående af en udpeget repræsentant for hver 

medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Koordineringsmekanismen 

bør drøfte og vurdere den potentielle indvirkning af påtænkte afgørelser om de 

enkelte medlemsstaters standardtider på det indre markeds funktionsevne med det 

sigte at undgå betydelige forstyrrelser. [Ændring 19]

(7b) Kommissionen bør vurdere, om de planlagte tidsordninger i de forskellige 

medlemsstater har potentiale til i væsentlig grad og permanent at hæmme det indre 

markeds funktionsevne. Hvor denne vurdering ikke fører til, at medlemsstaterne 

tager deres planlagte foranstaltninger op til fornyet overvejelse, bør Kommissionen 

kunne udsætte datoen for anvendelsen af dette direktiv med højst 12 måneder og 

forelægge et forslag til retsakt, hvis det er hensigtsmæssigt. Kommissionen 

tillægges til dette formål og med henblik på at tilsikre behørig anvendelse af dette 

direktiv beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF for så vidt angår udsættelse af datoen for dette direktivs anvendelsen med 

indtil 12 måneder. [Ændring 20]



(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.

(9) Eftersom målene med dette direktiv for så vidt angår harmoniserede tidsordninger 

ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-

plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette 

direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(10) Den harmoniserede tidsordning bør anvendes i overensstemmelse med 

bestemmelserne om traktaternes territoriale anvendelsesområde som fastsat i artikel 

355 i TEUF. 

(11) Direktiv 2000/84/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:



Artikel 1

1. Medlemsstaterne må ikke foretage sæsonbestemte ændringer af deres standardtid 

eller -tider.

2. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne fortsat foretage en sæsonbestemt ændring af deres 

standardtid eller -tider i 2019 2021, forudsat at det sker den 27. oktober 2019 sidste 

søndag i oktober nævnte år, kl. 1.00, koordineret verdenstid. Medlemsstaterne 

meddeler Kommissionen denne beslutning i overensstemmelse med artikel 2 

afgørelse senest den 1. april 2020. [Ændring 21]

Artikel 2

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. Der oprettes hermed en 

koordineringsmekanisme med det formål at tilsikre en harmoniseret og 

koordineret tilgang til tidsordninger i hele Unionen. [Ændring 22]



2. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom senest en måned efter 

meddelelsen og offentliggør oplysningerne i Den Europæiske Unions Tidende. 

Koordineringsmekanismen skal bestå af en repræsentant for hver medlemsstat og 

en repræsentant for Kommissionen. [Ændring 23]

2a. Hvor en medlemsstat underretter Kommissionen om sin beslutning i henhold til 

artikel 1, stk. 2, sammentræder koordinationsmekanismen for at drøfte og vurdere 

den påtænkte ændrings potentielle indvirkning på det indre markeds 

funktionsevne med henblik på at undgå betydelige forstyrrelser. [Ændring 24]

2b. Hvor Kommissionen på grundlag af den i stk. 2a omhandlede vurdering finder, at 

den påtænkte ændring i væsentlig grad vil påvirke det indre markeds 

funktionsevne, underretter den den meddelende medlemsstat herom. [Ændring 25]

2c. Senest den 31. oktober 2020 træffer den meddelende medlemsstat afgørelse om, 

hvorvidt den fastholder sin hensigt eller ej. Hvor den meddelende medlemsstat 

beslutter at fastholde sin hensigt, giver den en detaljeret redegørelse for, hvordan 

den vil modvirke de negative virkninger, som ændringen vil afstedkomme for det 

indre markeds funktionsevne. [Ændring 26]



Artikel 3

1. Kommissionen aflægger rapport til Senest den 31. december 2025 forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om 

anvendelsen og gennemførelsen af dette direktiv senest den 31. december 2024, om 

nødvendigt ledsaget af et lovforslag til revision på grundlag af en grundig 

konsekvensanalyse, der inddrager alle relevante interessenter.  [Ændring 27]

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

2024 2025.  [Ændring 28]



Artikel 4

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. april 2019 2021 de love og 

administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De 

tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. 

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. april 2019 2021.  

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere 

regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. [Ændring 29]

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale 

retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.



Artikel 4a

1. Kommissionen overvåger i tæt samarbejde med den samordningsmekanisme, der 

er omhandlet i artikel 2, de planlagte tidsmekanismer i hele Unionen.

2. Hvor Kommissionen finder, at den påtænkte tidsordning, som medlemsstaterne 

har givet meddelelse om i henhold til artikel 1, stk. 2, med føje kan forventes i 

væsentlig grad og permanent at hindre det indre markeds funktionsevne, tillægges 

den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at udskyde 

anvendelsesdatoen for dette direktiv med højst 12 måneder og fremsætte et 

lovforslag, hvis det er hensigtsmæssigt. [Ændring 30]



Artikel 4b

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser.

2. Den i artikel 4a omhandlede beføjelse til at vedtage delegerede retsakter tillægges 

Kommissionen fra ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden] til ... [datoen for 

anvendelse af dette direktiv].

3. Den i artikel 4a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

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 4a træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 

to 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 informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. 

[Ændring 31]



Artikel 5

Direktiv 2000/84/EF ophæves med virkning fra den 1. april 2019 2021. [Ændring 32]

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


