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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie om in alle lidstaten op 
geharmoniseerde manier een einde te maken aan de omschakeling tussen winter- en 
zomertijd, waarmee het gehoor geeft aan het Parlement en zijn talrijke verzoeken om 
dergelijke maatregelen in de afgelopen jaren.

De praktijk waarbij de klok tweemaal per jaar wordt verzet, zoals de wetgeving van de Unie 
al bijna veertig jaar voorschrijft, stuit de laatste tijd op veel verzet van burgers en 
maatschappelijke organisaties.

Het is belangrijk te benadrukken dat dergelijke omschakelingen tussen winter- en zomertijd 
niet alleen van invloed zijn op de werking van de interne markt, maar ook bezwaarlijk zijn 
voor de volksgezondheid, niet in de laatste plaats met betrekking tot de bescherming van 
specifieke minderheden, die onevenredig worden getroffen door de verstoring van de 
biologische klok. Uit studies is daarnaast gebleken dat het aantal ongevallen en hartaanvallen 
toeneemt in de dagen na het verzetten van de klok. 

Hoewel het duidelijk is dat maatregelen op het niveau van de Unie nodig zijn om het einde 
van omschakelingen tussen winter- en zomertijd te harmoniseren, zouden regels in de vorm 
van een rechtstreeks toepasselijke verordening die het gebruik van de standaardtijd of de 
zomertijd in alle lidstaten voorschrijven, nodeloos verstrekkend zijn en geen rekening houden 
met de verschillende behoeften en omstandigheden in de verschillende delen van de EU. Het 
moet de lidstaten daarom vrij staan hun eigen keuze te maken. Zij moeten echter meer tijd 
krijgen voordat de richtlijn van toepassing wordt, om zich voor te bereiden op de verandering, 
die gecoördineerd moet worden uitgevoerd.

De rapporteur betreurt het dat de Commissie geen behoorlijke effectbeoordeling heeft 
uitgevoerd en geen volledige, 12 weken durende raadpleging van het publiek en van 
belanghebbenden heeft gehouden, voordat zij het voorstel tot actualisering van 
Richtlijn 2000/84/EG indiende. Er zij op gewezen dat de instellingen in het interinstitutioneel 
akkoord "Beter wetgeven" overeengekomen zijn dat effectbeoordelingen en raadplegingen 
essentiële instrumenten zijn om de kwaliteit van de wetgeving van de Unie te verbeteren.

Niettemin is de rapporteur het volledig eens met de rapporteur in de bevoegde commissie dat 
deze richtlijn zo snel mogelijk moet worden aangenomen, bij voorkeur vóór het einde van de 
huidige zittingsperiode, om rechtszekerheid te waarborgen en om de lidstaten in staat te 
stellen zich goed voor te bereiden op de komende veranderingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de resultaten van de 
onlineraadpleging die door de Europese 
Commissie is uitgevoerd tussen 4 juli 
2018 en 16 augustus 2018

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft de 
beschikbare informatie onderzocht en 
daaruit blijkt dat geharmoniseerde EU-
regels belangrijk zijn om de goede 
werking van de interne markt te 
waarborgen en ter voorkoming van, onder 
meer, verstoringen in de planning van 
vervoersactiviteiten en de werking van IT- 
en communicatiesystemen, extra kosten 

(3) Geharmoniseerde EU-regels 
moeten de goede werking van de interne 
markt waarborgen, waarbij wordt gezorgd 
voor voorspelbaarheid en focus op de 
lange termijn, en moeten onder meer 
verstoringen voorkomen in de planning 
van vervoersactiviteiten en de werking van 
IT- en communicatiesystemen, evenals 
extra kosten voor grensoverschrijdende 
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voor grensoverschrijdende handel, of een 
daling van de productiviteit voor goederen 
en diensten. Op basis van die gegevens 
kan geen eenduidig antwoord worden 
gegeven op de vraag of de voordelen van 
de zomertijd opwegen tegen de nadelen 
van de halfjaarlijkse omschakeling tussen 
winter- en zomertijd.

handel, of een daling van de productiviteit 
voor goederen en diensten, kwesties die 
een aanzienlijke invloed hebben op de 
goede werking van de interne markt, 
bedrijfsactiviteiten en het leven van 
burgers. Er bestaat geen afdoend bewijs 
dat de halfjaarlijkse omschakeling tussen 
winter- en zomertijd geen aanzienlijke 
voordelen biedt, hoewel talrijke 
wetenschappelijke studies, waaronder de 
studie van de Onderzoeksdienst van het 
Europees Parlement van oktober 2017 
over de uit Richtlijn 2000/84/EG 
voortvloeiende zomertijd, aantonen dat er 
negatieve gevolgen bestaan voor de 
volksgezondheid, met name voor groepen 
als kinderen en ouderen, en laten zien dat 
er een verband kan bestaan met hart- en 
vaatziekten vanwege de verstoring van de 
biologische klok. Vanuit economisch 
oogpunt leidt de halfjaarlijkse 
omschakeling tot extra kosten en 
administratieve lasten voor vele sectoren.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Over de zomertijd woedt een 
levendig publiek debat en sommige 
lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij 
er voorstander van zijn de huidige regeling 
op te heffen. In het licht van deze 
ontwikkelingen is het noodzakelijk de 
goede werking van de interne markt te 
blijven garanderen en te voorkomen dat 
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige 
verstoringen zouden leiden. Daarom moet 
de zomertijd op een gecoördineerde manier 
worden opgeheven.

(4) De Commissie ontving bij de in 
juli en augustus 2018 gehouden openbare 
raadpleging over de zomertijd 4,6 miljoen 
reacties, het grootste aantal reacties dat 
ooit door de Commissie werd ontvangen. 
Hieruit bleek dat de burgers er 
voorstander van zijn de omschakeling 
tussen zomer- en wintertijd te schrappen. 
Sommige lidstaten hebben eveneens te 
kennen gegeven dat zij er voorstander van 
zijn de huidige regeling op te heffen. In het 
licht van deze ontwikkelingen is het 
noodzakelijk de goede werking van de 
interne markt te blijven garanderen en te 
voorkomen dat verschillen tussen de 
lidstaten tot ernstige verstoringen zouden 
leiden. Daarom moet de zomertijd op een 
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gecoördineerde manier worden opgeheven.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan het recht van elke lidstaat om te 
bepalen welke standaardtijd of -tijden van 
toepassing is of zijn op de gebieden die 
onder zijn jurisdictie vallen en tot de 
territoriale werkingssfeer van de Verdragen 
behoren, en te beslissen over verdere 
wijzigingen daarvan. Om te vermijden dat 
de werking van de interne markt zou 
worden verstoord omdat slechts enkele 
lidstaten de zomertijd toepassen, mogen 
de lidstaten seizoensveranderingen niet 
inroepen als reden om de standaardtijd in 
een bepaald gebied dat onder hun 
jurisdictie valt te wijzigen of een 
dergelijke wijziging niet voorstellen als 
een verandering van tijdzone. Om 
verstoringen in onder meer vervoer, 
communicatie en andere betrokken 
sectoren, zo veel mogelijk te beperken, 
dienen zij de Commissie tijdig in kennis te 
stellen van hun voornemen om hun 
standaardtijd te wijzigen en vervolgens de 
aangemelde wijzigingen toe te passen. De 
Commissie moet alle andere lidstaten op 
basis van die kennisgeving informeren, 
zodat zij de nodige maatregelen kunnen 
nemen. Zij moet die informatie ook 
publiceren ten behoeve van het grote 
publiek en de belanghebbenden.

(5) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan het recht van elke lidstaat om, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, te bepalen welke 
standaardtijd of -tijden van toepassing is of 
zijn op de gebieden die onder zijn 
jurisdictie vallen en tot de territoriale 
werkingssfeer van de Verdragen behoren, 
en te beslissen over verdere wijzigingen 
daarvan. Om verstoringen in de werking 
van de interne markt in verband met onder 
meer vervoer, communicatie en andere 
betrokken sectoren, zo veel mogelijk te 
beperken, en om coördinatie mogelijk te 
maken, dienen zij de Commissie uiterlijk 
op 1 april 2020 in kennis te stellen van 
hun voornemen om hun standaardtijd te 
wijzigen. De Commissie moet, op basis 
van die kennisgeving, die informatie op 
passende en tijdige wijze publiceren ten 
behoeve van alle andere lidstaten, het 
grote publiek en de belanghebbenden. Zij 
moet tevens de effecten van de beoogde 
wijzigingen van de standaardtijd op de 
werking van de interne markt beoordelen 
en een deskundige analyse hierover 
uitvoeren, rekening houdend met natuur-, 
gezondheids- en sociale aspecten alsook 
geografische verschillen tussen de 
lidstaten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5 bis) Met het oog op de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, moeten de lidstaten hun 
besluiten over de beoogde standaardtijden 
vooraf onderling afstemmen. De 
Commissie moet daarom een 
coördinatiemechanisme vaststellen, met 
het oog op een geharmoniseerde en 
gecoördineerde aanpak van 
tijdsregelingen in de hele Unie. Het 
coördinatiemechanisme moet bestaan uit 
één aangewezen vertegenwoordiger per 
lidstaat en één vertegenwoordiger van de 
Commissie.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Een verandering van tijd die 
losstaat van seizoensverschuivingen 
brengt overgangskosten met zich mee, met 
name voor IT-systemen in de 
vervoerssector en andere sectoren. Om de 
overgangskosten aanzienlijk te 
verminderen, is een redelijke 
voorbereidingsperiode vereist voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn vanaf 1 april 2019, zodat op 31 maart 
2019 om 01.00 uur UTC overeenkomstig 
Richtlijn 2000/84/EG in alle lidstaten voor 
het laatst de zomertijd ingaat. Lidstaten 
die voornemens zijn na die 
zomertijdperiode over te schakelen op een 
standaardtijd die overeenstemt met de tijd 
die overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG 
in het winterseizoen wordt toegepast, 
dienen hun standaardtijd op 27 oktober 
2019 om 01.00 uur UTC aan te passen, 
zodat vergelijkbare en blijvende 
wijzigingen in de verschillende lidstaten 
gelijktijdig plaatsvinden. Het is wenselijk 
dat de lidstaten hun beslissingen over de 
standaardtijd die elke lidstaat vanaf 2019 
zal toepassen, coördineren.

(7) Om een gezamenlijke en 
gecoördineerde harmonisatie van de 
standaardtijd te waarborgen, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze richtlijn, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
betreffende de verschuiving van de datum 
van toepassing van deze richtlijn, in het 
geval dat tijdsregelingen de goede werking 
van de interne markt ernstig zouden 
kunnen verstoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
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deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten hun keuze 
voor een standaardtijd onderling 
coördineren en daarbij een zo groot 
mogelijke onderlinge harmonisatie 
nastreven, om zo te zeer uiteenlopende 
tijdzones in de EU te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat de interne markt goed 
functioneert en voorspelbaar is voor de 
betrokken burgers, consumenten en 
sectoren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moet worden toegezien op de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De 
resultaten van dat toezicht moeten door de 
Commissie worden gepresenteerd in een 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad. Dat verslag moet worden opgesteld 
op basis van informatie die door de 
lidstaten aan de Commissie wordt 
meegedeeld binnen een termijn die haar in 
staat stelt tijdig verslag uit te brengen.

(8) Er moet worden toegezien op de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De 
resultaten van dat toezicht moeten door de 
Commissie worden gepresenteerd in een 
voldoende onderbouwd verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad. Dat 
verslag moet worden opgesteld op basis 
van informatie die door de lidstaten aan de 
Commissie wordt meegedeeld binnen een 
termijn die haar in staat stelt tijdig verslag 
uit te brengen.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor opteren in 2019 een laatste 
maal over te schakelen op de wintertijd, 
namelijk op 27 oktober 2019 om 01.00 
uur UTC. De lidstaten delen dit besluit 
mee overeenkomstig artikel 2.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor opteren een omschakeling 
tussen de winter- en zomertijd toe te 
passen. De lidstaten delen dit besluit mee 
overeenkomstig artikel 2.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 1 stelt elke 
lidstaat die besluit de standaardtijd of -
tijden op zijn grondgebied te wijzigen de 
Commissie daar uiterlijk 6 maanden voor 
het tijdstip waarop de wijziging ingaat van 
in kennis. Een lidstaat die een dergelijke 
kennisgeving heeft gedaan en deze niet 
uiterlijk 6 maanden vóór de datum van de 
geplande wijziging heeft ingetrokken, past 
de aangekondigde wijziging toe.

1. De Commissie stelt een 
coördinatiemechanisme vast, met het oog 
op een geharmoniseerde en 
gecoördineerde aanpak van 
tijdsregelingen in de hele Unie. Het 
coördinatiemechanisme bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en één 
vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Binnen één maand na ontvangst 
van de kennisgeving stelt de Commissie de 
andere lidstaten daarvan in kennis en 
maakt zij die informatie bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

2. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk op 1 april 2020 hun intenties mee 
overeenkomstig artikel 1. Binnen het 
coördinatiemechanisme worden 
onverwijld de potentiële effecten van de 
beoogde wijziging op de werking van de 
interne markt besproken en beoordeeld, 
om ernstige verstoringen te voorkomen.
3. Indien de Commissie op basis van 
de in lid 2 bedoelde beoordeling van 
oordeel is dat een beoogde wijziging de 
werking van de interne markt aanzienlijk 
zal verstoren, brengt zij de betrokken 
lidstaat hiervan op de hoogte.
4. Uiterlijk op 31 oktober 2020 
besluit de lidstaat om al dan niet vast te 
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houden aan zijn voornemen. Hij licht in 
detail toe hoe de negatieve effecten van de 
wijziging op de werking van de interne 
markt zullen worden aangepakt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
1. De Commissie zal, in nauwe 
samenwerking met het in artikel 2 
bedoelde coördinatiemechanisme, 
nauwlettend toezicht houden op de 
geplande tijdsregelingen in de hele Unie.
2. De Commissie is bevoegd, 
overeenkomstig artikel 2 ter, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de datum 
van toepassing van deze richtlijn te 
verschuiven, met niet meer dan 12 
maanden, indien zij van oordeel is dat de 
geplande tijdsregelingen waarvan zij door 
de lidstaten in kennis is gesteld de 
werking van de interne markt ernstig 
zouden kunnen verstoren.
3. Indien dit om dwingende redenen 
van urgentie vereist is, is de in 
artikel 2 quater neergelegde procedure 
van toepassing op overeenkomstig dit 
artikel vastgestelde gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
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Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De bevoegdheid om de in de 
artikel 2 bis bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend gedurende een 
periode van [nog te bepalen] jaar, te 
rekenen vanaf de [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 2 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een intrekkingsbesluit 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Voordat de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, 
raadpleegt zij de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
geeft zij daarvan gelijktijdig kennis aan 
het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 2 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van [nog te bepalen] maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met [nog te bepalen] maanden 
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verlengd.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 quater

1. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure. 
2. Het Europees Parlement of de 
Raad kan overeenkomstig de in 
artikel 2 ter bedoelde procedure bezwaar 
maken tegen een gedelegeerde handeling. 
In dat geval trekt de Commissie de 
handeling onmiddellijk in na de 
kennisgeving van het besluit waarbij het 
Europees Parlement of de Raad bezwaar 
maakt.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt uiterlijk op 
31 december 2024 aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

1. De Commissie brengt uiterlijk op 
31 december 2025 aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. In dit 
uitvoeringsverslag wordt bijzondere 
nadruk gelegd op de gevolgen voor de 
volksgezondheid. 
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie voert een 
alomvattende effectbeoordeling en kosten-
batenanalyse uit met betrekking tot de 
afschaffing van de omschakeling tussen 
winter- en zomertijd in de EU.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op 30 april 2024 de 
relevante informatie.

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op 30 april van het 
vijfde jaar nadat deze richtlijn is 
vastgesteld de relevante informatie.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen uiterlijk op 1 april 
2019 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten stellen uiterlijk in 2020 de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast om aan deze richtlijn te 
voldoen en maken deze binnen deze 
termijn bekend. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken 
met ingang van 1 april 2019.

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken 
met ingang van 2020.
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