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RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években a nyári időszámítás igen vitatott téma volt. A polgároktól, az Európai 
Parlamenttől és egyes uniós tagállamoktól érkező számos kérelem arra késztette a Bizottságot, 
hogy döntsön a jelenlegi uniós nyári időszámítás működésének vizsgálatáról, és értékelje, 
hogy ezt meg kell-e változtatni vagy sem.

Az uniós nyári időszámítás azt jelenti, hogy az órákat minden uniós tagállamban évente 
kétszer átállítják, hogy az évszakok során változó mennyiségű természetes fényt a lehető 
legjobban kihasználják. Március utolsó vasárnapjának reggelén az órákat egy órával előre 
állítjuk, majd október utolsó vasárnapjának reggelén egy órával vissza, visszatérve így a 
standard időhöz.

A nyári időszámításhoz kapcsolódó egészségügyi problémák köre igen széles, felölel rövid 
távú (azaz az óraátállítást követő napokban tapasztalható) és hosszú távú, valamint pozitív és 
negatív hatásokat egyaránt. Az óraátállítás miatt a biológiai óra megzavarása által okozott, az 
emberi egészségre gyakorolt hatások azonban még nem egyértelműek, és további mélyreható 
kutatásokra van szükség az óraátállításhoz való alkalmazkodás folyamata tekintetében.

A nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló nyilvános konzultáció során az 
összes válaszadó többsége (76%) azt állította, hogy negatív tapasztalata van a téli és a nyári 
időszámítás közötti átállással kapcsolatban. E válaszok 43%-a egészségügyi problémákhoz és 
egészséggel kapcsolatos aggodalmakhoz fűződött, 20%-a pedig az energiamegtakarítás 
hiányával indokolt.

E negatív tapasztalatok fényében a Bizottság úgy döntött, hogy figyelembe veszi a nyári 
időszámítás potenciálisan káros egészségügyi hatásait, amelyek számos tanulmány és vita 
tárgyát képezték. Néhány tanulmány vizsgálja a nyári időszámításra való átállás és a 
szívinfarktus kockázata, a biológiai ritmus megszakadása, az alváshiány, a koncentráció és a 
figyelem hiánya, a balesetek kockázatának növekedése, az élettel való elégedettség 
alacsonyabb szintje és az öngyilkosságok száma közötti összefüggést.

Bár a lehetséges negatív hatások listája hosszú, egyes tanulmányok egyértelmű pozitív hosszú 
távú hatásokat állapítanak meg az általános jólét tekintetében, ami a hosszabb nappaloknak, a 
munkavégzést vagy iskolát követő kültéri tevékenységeknek és a napfénynek való 
kitettségnek köszönhető.

Bár én személy szerint örömmel fogadom a Bizottság új kezdeményezését, és elfogadom az 
uniós nyári időszámítás egyes lehetséges egészségügyi hatásait, a tagállamok érdekeinek 
megfelelően a tagállamok mérlegelési jogkörében kell hagyni az óraátállítással kapcsolatos 
választások nagy részét.

Ezért szándékomban áll jelezni a javaslat egyes egészséggel kapcsolatos szempontjait, 
megemlítve néhány figyelembe vehető pozitív és negatív elemet, ugyanakkor tartózkodok 
attól, hogy döntéseket kényszerítsek a tagállamokra. Természetesen pozitívan szeretnék 
hozzáállni az Európai Bizottság javaslatához, de ahhoz, hogy az egészségügyi politika 
keretében összhangban álljunk a szubszidiaritás elvével, lehetővé kell tennünk, hogy a 
tagállamok harmonizált módon hozzák meg saját határozataikat.
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Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy még ha egyértelmű végső döntést hoznánk is, 
különösen annak köszönhetően, hogy ez a jogszabályalkotás a végéhez közeledik, meg kell 
vizsgálnunk az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos empirikus bizonyítékokat. A konkrét 
kérdéssel kapcsolatos összes hozzáférhető adat valódi és őszinte vizsgálata és összegyűjtése 
azonban nem segíti elő feladatunkat egy olyan döntés meghozatalában, amelyet 
tudományosan bizonyított érvek egyértelműen alátámasztanak. Határozott véleményem az, 
hogy ki kell fejeznünk a fennmaradó munka lezárására irányuló szándékot, tekintettel az 
európai polgárok által egyértelműen kifejtett akaratra, ugyanakkor el kell ismernünk 
nyilvánvaló korlátainkat – a szűkösen rendelkezésre álló empirikus adatokat és a tagállamok 
közös álláspontjának hiányát. Ezen okokból helyénvalónak tűnik, hogy fontolóra vegyük a 
folyamatban lévő tárgyalások némi halasztását, mivel dolgozni csak konkrétabb adatok és a 
tagállamok egyértelműbb üzenete alapján tudunk, melyek tudatják velünk és iránymutatást 
nyújtanak beteljesületlen elvárásaik vonatkozásában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, és 
elkerülhetők legyenek egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
növekedése, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. A 
bizonyítékok alapján nem egyértelmű, 
hogy a nyári időszámításra vonatkozó 
rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az 
évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó 
kellemetlenségeket.

(3) A Bizottság megvizsgálta a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok 
alapján fontos, hogy a kérdéses területet 
harmonizált uniós szabályok rendezzék 
annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
belső piac megfelelő működése, a hosszú 
távú állandóság és kiszámíthatóság és 
elkerülhetők legyenek egyebek mellett a 
szállítási műveletek ütemezését vagy az 
információs és kommunikációs rendszerek 
működését érintő zavarok, a határokon 
átnyúló kereskedelem költségeinek 
növekedése, illetve az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termelékenység visszaesése. A 
bizonyítékok alapján nem teljesen 
egyértelmű, hogy a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezések előnyei 
ellensúlyoznák az évi kétszeri 
óraátállításhoz kapcsolódó 
kellemetlenségeket, és az eredmények 



AD\1177975HU.docx 5/15 PE631.995v03-00

HU

területenként eltérnek egymástól.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(4) A nyári időszámításról élénk 
nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok 
már kifejezésre juttatták, hogy szívesen 
megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását. E fejlemények fényében 
továbbra is védelmezni szükséges a belső 
piac megfelelő működését, és el kell 
kerülni, hogy a tagállamok között a szóban 
forgó területen megfigyelhető különbségek 
miatt e működésben jelentős zavarok 
következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt módon megszüntetni a nyári 
időszámítás alkalmazását.

(4) A nyári időszámításról élénk 
nyilvános vita folyik, amint az a Bizottság 
nyilvános konzultációs eljárása során a 
polgároktól kapott 4,6 millió válaszból is 
egyértelműen kiderült, amelyben a 
válaszadók egyértelmű többsége ellenezte 
az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást. 
Az óraátállítás megszüntetésének fő okai 
az emberi egészségre gyakorolt hatások 
(43%), melyet az energiamegtakarítás 
hiánya követ (20%). Bár a nyilvános 
konzultációban részt vevők 70%-a 
egyetlen tagállamból származott, egyes 
tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy 
szívesen megszüntetnék a vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását. Néhány 
tagállam parlamentje felszólítja 
kormányát, hogy lépjen fel az 
évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások 
ellen az EU-ban. Nemzeti jogalkotási 
kezdeményezések indultak az évszakokhoz 
kapcsolódó óraátállítások 
megszüntetésére. E fejlemények fényében 
továbbra is védelmezni szükséges a belső 
piac megfelelő működését, és el kell 
kerülni, hogy a tagállamok között a szóban 
forgó területen megfigyelhető különbségek 
miatt e működésben jelentős zavarok 
következzenek be. Indokolt tehát 
összehangolt módon megszüntetni a nyári 
időszámítás alkalmazását.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió tagállamainak 
területei a tagállamok tengerentúli 
területei kivételével három különböző 
időzónába vannak besorolva, ezek a GMT, 
a GMT+1 és a GMT+2. Az Európai Unió 
nagymértékű észak–déli kiterjedése azt 
jelenti, hogy a hivatalos idő nappali 
fényre gyakorolt hatása Unió-szerte 
jelentősen eltérő. Ennélfogva fontos, hogy 
a tagállamok időzónáik módosítása előtt 
figyelembe vegyék az idő, azaz a 
természetes időzónák és a földrajzi 
elhelyezkedés földrajzi szempontjait. A 
tagállamoknak konzultálniuk kell 
polgáraikkal és az érintettekkel, mielőtt 
megváltoztatnák időzónájukat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A nyári időszámítás lehetővé tette, 
hogy a nyári hónapok során később jöjjön 
el a napnyugta. Számos európai polgár 
számára a nyár egyet jelent a késő estig 
rendelkezésre álló természetes fénnyel. A 
„standard” időhöz való visszatérés azt 
eredményezné, hogy a napnyugta nyáron 
egy órával korábban érkezne, és erősen 
lecsökkenne az az időszak, amikor késő 
este is van természetes fény.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Számos tanulmány vizsgálta a 
nyári időszámításra való átállás és a 
szívinfarktus kockázata, a biológiai ritmus 
megszakadása, az alváshiány, a 
koncentráció és a figyelem hiánya, a 
balesetek kockázatának növekedése, az 
élettel való elégedettség alacsonyabb 
szintje és az öngyilkosságok száma közötti 
összefüggést. A hosszabb nappalok, a 
munkavégzést vagy iskolát követő kültéri 
tevékenységeknek és a napfénynek való 
kitettség azonban egyértelműen pozitív 
hosszú távú hatásokat gyakorol az 
általános jólétre.

Módosítás6Irányelvre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A kronobiológia szerint az emberi 
test bioritmusára hatást gyakorol minden 
időváltozás, és ez károsan hathat az 
egészségre. Míg a legtöbb ember esetében 
néhány napot vesz igénybe az új 
változásokhoz való alkalmazkodás, 
bizonyos kronotípusok esetében több hétre 
vagy akár hosszabb időre van szükség. 
Bizonyos csoportok – például a gyermekek 
és az idősek – különösen kiszolgáltatottak. 
A tavaszi óraátállítás különösen komoly, 
mivel egyes tanulmányok például azt 
sugallják, hogy az óraátállítást követő első 
két napban magasabb az iszkémiás 
agyvérzések aránya. Összefüggés van 
továbbá az óraátállítások és a szív- és 
érrendszeri betegségek között, amelyek az 
óraátállítások által a cirkadián ritmusban 
okozott zavarokhoz kapcsolódnak.

Módosítás7Irányelvre irányuló javaslat
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4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Az évszakokhoz kapcsolódó 
óraátállítások kedvezőtlen hatással 
vannak az állatok jólétére is, ami a 
mezőgazdaságban is nyilvánvaló, például 
a tehenek kevesebbet tejelnek.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) Széles körben feltételezik, hogy az 
évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások 
energiamegtakarítást eredményeznek. A 
múlt században valóban ez volt az 
óraátállítás eredeti bevezetésének fő oka. 
A kutatások azonban azt mutatják, hogy 
míg az évszakokhoz kapcsolódó 
óraátállítás az Unió egészében 
elhanyagolható mértékben csökkentheti 
az energiafogyasztást, nem minden 
tagállamban ez a helyzet. A nyári 
időszámításra való átállás révén a 
világításon megtakarított 
energiamennyiséget ellensúlyozhatja a 
fűtési célú megnövekedett 
energiafogyasztás. Ráadásul az 
eredményeket nehéz értelmezni, mivel 
azokat külső tényezők, például a 
meteorológia, az energiafelhasználók 
magatartása és a folyamatban lévő 
energetikai átállás erősen befolyásolják.

Módosítás9Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 

(5) Ez az irányelv nem sértheti az 
egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy 
döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a 
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Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a 
belső piac működését az, hogy csak néhány 
tagállam alkalmazza a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezéseket, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy az évszakok váltakozásához 
kapcsolódó okokból változtassák meg a 
joghatóságuk alá tartozó bármely területen 
a standard időt, még akkor is, ha az adott 
változás egy másik időzónába való 
átlépésként jelenik meg. Emellett a – 
többek között a közlekedési, a 
kommunikációs és más érintett 
ágazatokban jelentkező – zavarok 
minimalizálása érdekében a tagállamoknak 
megfelelő időben be kell jelenteniük a 
Bizottságnak a standard idejük 
megváltoztatására irányuló szándékukat, és 
azt követően be kell vezetniük a bejelentett 
változtatásokat. A Bizottságnak a szóban 
forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a 
többi tagállamot, hogy azok megtehessék a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak 
emellett az információ közzététele útján 
tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az 
érdekelt feleket is.

Szerződések területi hatálya alá eső 
területekre vonatkozó standard időről vagy 
időkről, valamint az ilyen időt vagy időket 
érintő további változásokról. Annak 
érdekében azonban, hogy ez ne zavarja 
meg a belső piac működését, a 
tagállamoknak kell megegyezniük a 
standard idő lehetséges 
megváltoztatásáról a többi tagállammal, 
és adott esetben összehangolt 
megközelítést kell elfogadniuk. Annak 
elkerülése érdekében, hogy csak néhány 
tagállam alkalmazza a nyári időszámításra 
vonatkozó rendelkezéseket, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy az évszakok váltakozásához 
kapcsolódó okokból változtassák meg a 
joghatóságuk alá tartozó bármely területen 
a standard időt, még akkor is, ha az adott 
változás egy másik időzónába való 
átlépésként jelenik meg. Emellett a – 
többek között a közlekedési, a 
kommunikációs és más érintett 
ágazatokban jelentkező – zavarok 
minimalizálása érdekében a tagállamoknak 
megfelelő időben be kell jelenteniük a 
Bizottságnak a standard idejük 
megváltoztatására irányuló szándékukat, és 
azt követően be kell vezetniük a bejelentett 
változtatásokat. A Bizottságnak a szóban 
forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a 
többi tagállamot, hogy azok megtehessék a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak 
emellett az információ közzététele útján 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
nagyközönséget és az érdekelt feleket is, 
miután a tagállamoktól származó 
valamennyi értesítést megkapta.

Módosítás10Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása és az 
érintett ágazatok, polgárok és fogyasztók 
szempontjából kiszámíthatóvá tétele 
érdekében össze kell hangolniuk egymás 
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között az általuk választott standard 
időket, amelyeket lehetőség szerint 
maradéktalanul össze kell hangolni a 
tagállamok között, hogy elkerüljék a 
túlságosan eltérő időzónákat az Unióban. 
Bár jogilag nem lehet arra kötelezni a 
tagállamokat, hogy egy meghatározott 
időzónát válasszanak, minden erőfeszítést 
meg kell tenni a szükségtelen 
komplikációk elkerülése érdekében. Ezért 
a tagállamoknak konzultálniuk kell 
egymással és a Bizottsággal az 
évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 
megszüntetésére vonatkozó 
határozataikról. E célból minden tagállam 
kijelöl egy képviselőt, aki konzultál a 
Bizottsággal és a többi tagállammal.

Módosítás11Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvet 2019. április 1-jétől 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2019. március 31-
én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2019. 
október 27-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
Kívánatos, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től 
milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7) Az irányelvet 2020. március 30-tól 
kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK 
irányelv szabályainak hatálya alá tartozó 
utolsó nyári időszámítási időszak 
valamennyi tagállamban 2020. március 30-
án, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor 
kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek az említett nyári időszámítási 
időszakot követően olyan standard időt 
kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK 
irányelv szerint a téli időszakban 
alkalmazott időnek felel meg, 2020. 
október 25-én, az egyeztetett világidő 
szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a 
standard idejüket, hogy a különböző 
tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós 
változtatásokra azonos időben kerüljön sor. 
Kívánatos, hogy a tagállamok egymással 
egyeztetve döntsenek arról, hogy 2020-tól 
milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás12Irányelvre irányuló javaslat
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1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nem alkalmaznak az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő 
változtatásokat.

1. A tagállamok nem alkalmaznak az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő 
változtatásokat.

2. Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 
27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

2. Az (1) bekezdés ellenére a 
tagállamok végrehajthatnak egy, az 
évszakokhoz kapcsolódó, a standard 
idejüket vagy időiket érintő változtatást 
2020-ban, amennyiben ezt 2020. október 
25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 
órakor teszik meg. A tagállamok a 2. 
cikknek megfelelően bejelentik ezt a 
döntésüket.

Módosítás13Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 és 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, ezt a változás hatálybalépése 
előtt legalább 6 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen 
bejelentést tett, és nem vonta azt vissza 
legalább 6 hónappal a tervezett változás 
dátuma előtt, akkor a tagállam köteles 
végrehajtani a változtatást.

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó 
valamely területen megváltoztatja a 
standard időt, ezt a változás hatálybalépése 
előtt legalább 6 hónappal bejelenti a 
Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen 
bejelentést tett, és nem vonta azt vissza 
legalább 6 hónappal a tervezett változás 
dátuma előtt, akkor a tagállam köteles 
végrehajtani a változtatást.

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
határozat meghozatala előtt a tagállamok 
konzultálnak az összes többi tagállammal. 
A Bizottság elősegíti ezt a konzultációt. 
Minden tagállam kijelöl egy képviselőt, 
aki a Bizottsággal és a többi tagállammal 
folytatott konzultációért felel.

Módosítás14Irányelvre irányuló javaslat
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2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a bejelentéstől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról 
a tagállamokat, és közzéteszi az 
információt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(2) A Bizottság a bejelentéstől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról 
a tagállamokat, és közzéteszi az 
információt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. A Bizottság emellett 
haladéktalanul tájékoztatja a 
nagyközönséget, miután a tagállamoktól 
származó valamennyi értesítést megkapta.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2024. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról.

(1) A Bizottság legkésőbb hét évvel 
ezen irányelv elfogadását követően 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2024. 
április 30-ig a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a releváns információkat.

(2) A tagállamok legkésőbb hét évvel 
ezen irányelv elfogadását követően április 
30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják 
a releváns információkat.

Módosítás17Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-
jéig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

A tagállamok legkésőbb 2020. március 30-
ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Módosítás18Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-
jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. március 
30-tól alkalmazzák.

Módosítás19Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Módosítás20Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-
jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. március 30-
ával hatályát veszti.
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