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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene de renunțare la schimbarea bianuală 
a orei, în conformitate cu opiniile exprimate de Parlamentul European în rezoluția sa 
din februarie 2018 și de către cetățeni.

Numeroase studii și rapoarte publicate demonstrează consecințele negative ale 
schimbării bianuale a orei asupra multor aspecte ale societății noastre, de la riscuri și 
probleme de sănătate cauzate de perturbarea ritmului circadian, la creșterea ratelor 
accidentelor în zilele următoare schimbării, la creșterea sarcinii administrative și a 
costurilor pentru multe sectoare economice. 

În vara anului 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică în urma 
căreia s-au colectat 4,6 de milioane de răspunsuri, dintre care 99,8 % din partea 
cetățenilor. Restul de 0,2 % din răspunsuri au fost primite de la părțile interesate sau 
întreprinderi. 84 % dintre răspunsuri au fost în favoarea renunțării la schimbarea 
bianuală a orei. Prin urmare, prezenta propunere este în concordanță cu opiniile 
exprimate de cetățeni, subliniind, în același timp, necesitatea unei abordări coerente și 
armonizate pentru a garanta funcționarea pieței interne. 

Teritoriile statelor membre ale UE sunt grupate în trei zone diferite, și anume GMT, 
GMT + 1 și GMT + 2. Prin urmare, mai mulți factori trebuie luați în considerare 
atunci când se decide cu privire la ora permanentă, cum ar fi aspectele geografice și 
zonele naturale și efectele acestora în ceea ce privește sănătatea ca o consecință a 
disponibilității luminii naturale. 

Deși statele membre sunt în continuare competente să decidă cu privire la ora lor 
standard, raportorul consideră că este necesar să se mențină o abordare armonizată 
pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita perturbările 
majore care ar cauza un „mozaic”, dacă statele membre optează pentru crearea mai 
multor modificări ale orei în întregul bloc. 

O abordare coordonată implică un calendar adecvat care va permite statelor membre 
să evalueze cu precizie efectele trecerii permanente la GMT + 1 și GMT + 2, având în 
vedere numărul de domenii care trebuie luate în considerare, cum ar fi efectele asupra 
economiei în ceea ce privește comerțul transfrontalier, comunicațiile și transporturile, 
dar și efectele asupra sănătății umane, a siguranței rutiere sau a mediului. 

Prin urmare, se propune amânarea datei de aplicare cu un an, cu scopul de a acorda 
timp suficient statelor membre pentru a-și coordona abordarea și pentru a implica în 
mod corespunzător părțile interesate și cetățenii prin organizarea de consultări publice. 

Ar trebui asigurată o coordonare adecvată prin crearea unei rețele compuse din 
reprezentanți ai fiecărui stat membru și ai Comisiei, care să acționeze ca mediator în 
cazul în care schimbarea preconizată de către un stat membru ar fi motiv de 
preocupare din partea altor state membre și ar afecta buna funcționare a pieței interne. 

Evaluarea punerii în aplicare a prezentei directive ar trebui efectuată după patru ani de 
aplicare, în loc de cei cinci ani propuși de Comisie. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În trecut, statele membre au ales să 
introducă, la nivel național, măsuri 
referitoare la ora de vară. Prin urmare, a 
fost important pentru funcționarea pieței 
interne să se stabilească, în întreaga 
Uniune, o dată și o oră comune pentru 
începutul și sfârșitul perioadei cu oră de 
vară. În conformitate cu Directiva 
2000/84/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului21, toate statele membre aplică 
în prezent măsuri referitoare la ora de vară 
din ultima duminică a lunii martie și până 
în ultima duminică a lunii octombrie a 
aceluiași an.

(1) În trecut, statele membre au ales să 
introducă, la nivel național, măsuri 
referitoare la ora de vară. Prin urmare, a 
fost important pentru funcționarea pieței 
interne să se stabilească, în întreaga 
Uniune, o dată și o oră comune pentru 
începutul și sfârșitul perioadei cu oră de 
vară pentru a coordona schimbările orare 
în statele membre. În conformitate cu 
Directiva 2000/84/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului21, toate statele 
membre aplică în prezent schimbări 
sezoniere ale ore de două ori pe an. 
Trecerea de la ora standard la ora de vară 
se face în ultima duminică a lunii martie și 
ora de vară până în ultima duminică a lunii 
octombrie a aceluiași an. 

__________________ __________________
21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO 
L 31, 2.2.2001, p. 21).

21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO 
L 31, 2.2.2001, p. 21).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei 
să efectueze o evaluare a măsurilor 

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei 
să efectueze o evaluare a schimbării 
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referitoare la ora de vară prevăzute de 
Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, 
să prezinte o propunere de revizuire a 
acesteia. Rezoluția a confirmat, de 
asemenea, că este esențial să se mențină o 
abordare armonizată în întreaga Uniune a 
măsurilor referitoare la oră.

sezoniere a orei de două ori pe an 
prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă 
este necesar, să prezinte o propunere de 
revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, 
de asemenea, că este esențial să se mențină 
o abordare armonizată în întreaga Uniune a 
măsurilor referitoare la oră, subliniind că 
numeroase studii științifice au arătat că 
există efecte negative ale schimbării 
sezoniere a orei de două ori pe an.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile 
disponibile, care subliniază importanța 
existenței unor norme armonizate la nivelul 
Uniunii în acest domeniu, pentru a se 
asigura buna funcționare a pieței interne și 
pentru a se evita, printre altele, perturbările 
legate de programarea operațiunilor de 
transport și de funcționarea sistemelor de 
informare și comunicare, costurile mai 
ridicate pentru comerțul transfrontalier sau 
productivitatea mai scăzută în privința 
bunurilor și serviciilor. Dovezile nu 
clarifică dacă beneficiile generate de 
măsurile referitoare la ora de vară depășesc 
inconvenientele legate de schimbarea orei 
de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile 
disponibile, care subliniază importanța 
existenței unor norme armonizate la nivelul 
Uniunii în acest domeniu, pentru a se 
asigura buna funcționare a pieței interne, 
sustenabilitate și predictibilitate, pentru a 
se evita, printre altele, perturbările legate 
de programarea operațiunilor de transport 
și de funcționarea sistemelor de informare 
și comunicare, costurile mai ridicate pentru 
comerțul transfrontalier sau productivitatea 
mai scăzută în privința bunurilor și 
serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă 
beneficiile generate de măsurile referitoare 
la ora de vară depășesc inconvenientele 
legate de schimbarea orei de două ori pe 
an.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Numeroase studii au subliniat 
totuși că beneficiile schimbării sezoniere a 
orei, cum ar fi economiile de energie, au 
fost supraestimate, în timp ce au fost 



PE630.406v02-00 6/15 AD\1176300RO.docx

RO

subestimate consecințele negative în 
diferite domenii, cum ar fi impactul 
asupra sănătății umane și a bioritmului 
(ritmul circadian) sau asupra capacității 
de concentrare.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă privind măsurile referitoare la ora 
de vară, iar unele state membre și-au 
exprimat deja preferința de a renunța la 
aplicarea acestor măsuri. Având în vedere 
aceste evoluții, este necesar să se asigure în 
continuare buna funcționare a pieței 
interne și să se evite orice perturbare 
semnificativă a acesteia, cauzată de 
divergențe între statele membre în acest 
domeniu. Prin urmare, este oportun să se 
renunțe în mod coordonat la măsurile 
referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă, cu un anumit număr de inițiative 
ale cetățenilor subliniind preocupările lor 
cu privire la modificările sezoniere ale 
orei de două ori pe an, iar unele state 
membre și-au exprimat deja preferința de a 
renunța la aplicarea acestor măsuri. 
Aceeași dorință de a pune capăt 
schimbării bianuale a orei a fost 
exprimată de 4,6 milioane de cetățeni, 
reprezentând 84 % dintre respondenți, în 
cadrul unei consultări publice organizate 
de Comisie în vara anului 2018. Având în 
vedere aceste evoluții, este necesar să se 
asigure buna funcționare a pieței interne și 
să se evite orice perturbare semnificativă a 
acesteia, cauzată de divergențe între statele 
membre în acest domeniu. Prin urmare, 
este oportun să se renunțe în mod 
coordonat și armonizat la schimbarea 
sezonieră a orei de două ori pe an.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Teritoriile statelor membre sunt 
grupate în trei zone de fus orar sau ore 
standard diferite, și anume GMT, GMT 
+1 și GMT +2. Întinderea amplă pe axa 
nord-sud a Uniunii Europene face ca 
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perioada de lumină să fie influențată de 
oră și să varieze pe teritoriul Uniunii. 
Prin urmare, este important ca statele 
membre să țină cont de aspectele 
geografice ale orei, și anume zonele 
naturale de fus orar și poziția geografică, 
înainte de a-și schimba propria zonă de 
fus orar. Statele membre sunt încurajate 
să consulte cetățenii și părțile interesate 
relevante înainte de a decide dacă își 
schimbă zona de fus orar.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului fiecărui stat 
membru de a decide ora standard sau orele 
standard pentru teritoriile aflate sub 
jurisdicția sa și care intră în domeniul de 
aplicare teritorială a tratatelor, precum și 
modificările ulterioare ale orei sau orelor 
respective. Cu toate acestea, pentru a se 
garanta că aplicarea măsurilor referitoare 
la ora de vară doar de către unele state 
membre nu perturbă funcționarea pieței 
interne, statele membre ar trebui să se 
abțină de la schimbarea orei standard pe 
orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din 
motive legate de schimbările sezoniere, 
prezentând această schimbare ca fiind o 
schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, 
pentru limitarea la minimum a 
perturbărilor, printre altele în sectorul 
transportului, în cel al comunicațiilor și în 
alte sectoare implicate, statele membre ar 
trebui să notifice Comisiei în timp util 
intenția lor de a-și schimba propria oră 
standard și să aplice, ulterior, schimbările 
notificate. Pe baza notificării respective, 
Comisia ar trebui să informeze toate 
celelalte state membre, astfel încât acestea 
să poată lua toate măsurile necesare. De 
asemenea, Comisia ar trebui să informeze 

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului fiecărui stat 
membru de a decide ora standard sau orele 
standard pentru teritoriile aflate sub 
jurisdicția sa și care intră în domeniul de 
aplicare teritorială a tratatelor, precum și 
modificările ulterioare ale orei sau orelor 
respective. Cu toate acestea, pentru a evita 
orice perturbare semnificativă a 
funcționării pieței interne, statele membre 
ar trebui să se abțină de la schimbarea orei 
standard pe orice teritoriu aflat sub 
jurisdicția lor din motive legate de 
schimbările sezoniere, prezentând această 
schimbare ca fiind o schimbare a zonei de 
fus orar. Mai mult, pentru limitarea la 
minimum a perturbărilor, printre altele în 
sectorul transportului, în cel al 
comunicațiilor și în alte sectoare implicate, 
statele membre care intenționează să își 
modifice ora standard ar trebui să notifice 
Comisiei și tuturor celorlalte state 
membre cel târziu cu nouă luni înainte de 
intrarea în vigoare a modificării 
preconizate și să aplice, ulterior, 
schimbările notificate. Comisia ar trebui, 
pe baza notificării respective, să evalueze 
impactul schimbării preconizate asupra 
funcționării pieței interne. De asemenea, 
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publicul larg și părțile interesate, publicând 
informațiile respective.

Comisia ar trebui să informeze publicul 
larg și părțile interesate, publicând 
informațiile respective.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a asigura implementarea 
armonizată a acestei directive, statele 
membre ar trebui să își coordoneze în 
avans decizia privind orele standard 
preconizate prin înființarea unui 
mecanism de coordonare, astfel încât să 
se evite ca statele membre să opteze 
pentru ore standard diferite în cadrul 
aceleiași zone de fus orar. Mecanismul de 
coordonare ar trebui să fie alcătuit dintr-
un reprezentant al Comisiei și un 
reprezentant desemnat pentru fiecare stat 
membru. Comisia ar trebui să faciliteze 
coordonarea și să furnizeze o evaluare a 
efectelor pe care decizia notificată le-ar 
avea asupra bunei funcționări a pieței 
interne. Decizia de a aplica sau nu 
schimbarea preconizată a orei rămâne de 
competența statelor membre, după 
consultarea celorlalte state membre și 
coordonarea cu acestea.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, este necesar să se 
renunțe la armonizarea perioadei vizate 
de măsurile referitoare la ora de vară 
prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se 
introducă norme comune care să împiedice 
statele membre să aplice sisteme diferite și 
sezoniere referitoare la oră prin 

(6) Prin urmare, este necesar să se 
abroge Directiva 2000/84/CE privind 
dispozițiile referitoare la ora de vară și să 
se introducă norme comune care să 
împiedice statele membre să aplice sisteme 
diferite și sezoniere referitoare la oră în 
viitor, precum și să se stabilească obligația 
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schimbarea propriei ore standard mai 
mult de o dată pe an, precum și să se 
stabilească obligația de notificare a 
schimbărilor dorite ale orei standard. 
Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui în mod hotărât la buna 
funcționare a pieței interne și, în 
consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 
114 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, interpretat în 
conformitate cu jurisprudența constantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

de notificare a schimbărilor dorite ale orei 
standard și de evaluarea a impactului 
acestor schimbări. Comisia și alte state 
membre ar trebui atunci să evalueze 
impactul schimbărilor preconizate asupra 
funcționării pieței interne pentru a evita 
orice perturbări semnificative. Obiectivul 
prezentei directive este deci de a contribui 
în mod hotărât la buna funcționare a pieței 
interne și, în consecință, temeiul ar trebui 
să fie articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, interpretat 
în conformitate cu jurisprudența constantă 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât 
ultima perioadă de vară care face obiectul 
dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar 
trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la 
ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 31 martie 2019. Statele membre 
care, după respectiva perioadă de vară, 
intenționează să adopte o oră standard 
corespunzătoare orei aplicate pe durata 
sezonului de iarnă în conformitate cu 
Directiva 2000/84/CE ar trebui să își 
modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora 
universală coordonată, a datei de 27 
octombrie 2019, astfel încât schimbările 
similare și de durată aplicate în diverse 
state membre să aibă loc simultan. Este de 
dorit ca statele membre să ia în mod 
concertat deciziile referitoare la orele 
standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Este important să se evite ca 
statele membre să opteze pentru ore 
standard diferite. Prin urmare, este 
necesar să li se acorde suficient timp să 
adopte o abordare armonizată și bine 
coordonată. Prezenta directivă ar trebui să 
se aplice de la 30 martie 2020, astfel încât 
ultima perioadă de vară care face obiectul 
dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar 
trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la 
ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 29 martie 2020. Statele membre 
care, după respectiva perioadă de vară, 
intenționează să adopte o oră standard 
corespunzătoare orei aplicate pe durata 
sezonului de iarnă în conformitate cu 
Directiva 2000/84/CE ar trebui să își 
modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora 
universală coordonată, a datei de 25 
octombrie 2020, astfel încât schimbările 
similare și de durată aplicate în diverse 
state membre să aibă loc simultan. Este de 
dorit ca statele membre să ia în mod 
concertat deciziile referitoare la orele 
standard pe care le vor aplica din 2020.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele 
membre pot încă să aplice o schimbare 
sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 
2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 27 octombrie 2019. Statele 
membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele 
membre pot încă să aplice o schimbare 
sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 
2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 25 octombrie 2020. Statele 
membre notifică decizia lor de a aplica sau 
nu această ultimă schimbare sezonieră a 
orei sau orelor lor standard cu șase luni 
înainte ca modificarea să producă efecte .

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia publică aceste informații 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
fără întârziere și convoacă, în termen de o 
lună de la primirea notificării, o reuniune 
în cadrul mecanismului de coordonare 
menționat la articolul 2a.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, 
dacă un stat membru decide să își schimbe 
ora sau orele standard pe orice teritoriu 
aflat sub jurisdicția sa, statul membru 
respectiv notifică acest lucru Comisiei cu 
cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în 

1. Fără a aduce atingere articolului 1, 
dacă un stat membru decide să își schimbe 
ora sau orele standard pe orice teritoriu 
aflat sub jurisdicția sa, statul membru 
respectiv notifică Comisiei și celorlalte 
state membre decizia sa de schimbare a 
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vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel 
de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 
6 luni înaintea datei vizate pentru 
schimbare, statul membru aplică 
schimbarea respectivă.

orei sau orelor standard cu cel puțin nouă 
luni înaintea datei intrării în vigoare a 
schimbării.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de 1 lună de la 
notificare, Comisia informează celelalte 
state membre cu privire la respectiva 
notificare și publică informațiile în cauză 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. Comisia publică aceste informații 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
fără întârziere și convoacă, în termen de o 
lună de la primirea notificării, o reuniune 
în cadrul mecanismului de coordonare 
menționat la articolul 2a.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
1. Prezenta directivă instituie un 
mecanism de coordonare, cu scopul de a 
asigura o abordare armonizată privind 
măsurile referitoare la oră în întreaga 
Uniune și de a consolida cooperarea 
dintre statele membre și Comisie în 
evaluarea impactului asupra funcționării 
pieței interne al oricărei decizii de a 
schimba ora sau orele standard.
2. Mecanismul de coordonare 
menționat la alineatul (1) este alcătuit 
dintr-un reprezentant pentru fiecare stat 
membru și un reprezentant al Comisiei.
3. În cazul în care un stat membru 
notifică Comisiei decizia sa în temeiul 
articolului 1 alineatul (2) sau în temeiul 
articolului 2 alineatul (1), Comisia 
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convoacă statele membre pentru a evalua 
și a discuta eventualul impact al 
schimbării avute în vedere asupra 
funcționării pieței interne, pentru a evita 
perturbări semnificative.
4. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatul (3), Comisia 
consideră că schimbarea prevăzută va 
afecta într-un mod semnificativ buna 
funcționare a pieței interne, aceasta 
informează statul membru care a transmis 
notificarea în acest sens.
5. Cu cel puțin patru luni înainte de 
data schimbării preconizate, statul 
membru care notifică decide dac își 
abrogă decizia sau o menține. În cazul în 
care decide să își mențină decizia, statul 
membru care a transmis notificarea 
furnizează o explicație a modului în care 
va aborda impactul negativ al schimbării 
asupra funcționării pieței interne.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 
2024, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive cel 
târziu la [patru ani de la data aplicării 
prezentei directive].

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile relevante cel târziu 
până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile relevante cel târziu la 
[trei ani de la data aplicării prezentei 
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directive].

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică, 
până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele dispozițiilor 
respective.

1. Statele membre adoptă și publică, 
până cel târziu la 30 martie 2020, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele dispozițiilor 
respective.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile 
respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile 
respective de la 30 martie 2020.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de 
la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de 
la 30 martie 2020.
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