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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objetivo da hora de verão é tirar partido da luz natural do dia. Ao adiantarmos o relógio 
uma hora quando os dias se tornam mais longos na primavera, o pôr do sol é 
consequentemente adiado também uma hora, até o relógio voltar a ser atrasado uma hora no 
outono. Esta prática é aplicada em mais de 60 países em todo o mundo. Na UE, os Estados-
Membros têm uma longa tradição de hora de verão, tendo muitos deles desenvolvido o seu 
próprio regime. As tentativas de harmonização da UE tiveram início na década de 1970, a fim 
de facilitar o funcionamento eficaz do mercado interno. 

Atualmente, a aplicação uniforme da hora de verão em toda a UE é regida pela Diretiva 
2000/84/CE, a qual se pretende revogar. A maioria dos países terceiros europeus alinhou os 
seus regimes de hora de verão pelo da UE. 

Grande parte da investigação académica foi investida na análise dos benefícios e dos 
inconvenientes da hora de verão. Aparentemente, a hora de verão beneficia o mercado interno 
(nomeadamente o setor dos transportes) e as atividades de lazer ao ar livre, para além de gerar 
poupanças marginais no consumo de energia. O impacto noutros setores económicos 
continua, portanto, a ser pouco claro.

É necessário admitir que a base científica disponível e o estado dos conhecimentos no que se 
refere às possíveis implicações positivas ou negativas da hora de verão são ainda muito 
limitados e bastante fragmentados. 

No entanto, a investigação no domínio da saúde associa a hora de verão a perturbações no 
biorritmo humano («ritmo circadiano»). Os estudos científicos sugerem que os efeitos no 
biorritmo humano podem ser mais graves do que se pensava. Os dados científicos disponíveis 
são muito limitados.

O sistema de mudança da hora duas vezes por ano tem sido cada vez mais posto em causa 
pelos cidadãos e pelo Parlamento Europeu. No entanto, nenhum governo da UE solicitou uma 
alteração das atuais disposições relativas à hora de verão. Países terceiros, como a Rússia ou, 
mais recentemente, a Turquia, aboliram a hora de verão, prevendo períodos de transição de 
cinco ou mais anos.

Na sua Resolução de 8 de fevereiro de 20181, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que 
procedesse a uma avaliação das disposições relativas à hora de verão previstas na 
Diretiva 2000/84/CE e, se adequado, apresentasse uma proposta de revisão. 

A Comissão Europeia não realizou uma avaliação de impacto, mas antes uma consulta 
pública, que gerou cerca de 4,6 milhões de respostas (o maior número de respostas recebidas 
no âmbito de uma consulta da Comissão), 84 % das quais são a favor da abolição da mudança 
da hora duas vezes por ano, enquanto 16 % defendem a sua manutenção.

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de fevereiro de 2018, sobre as disposições relativas à mudança de hora 
(2017/2968(RSP)), P8_TA(2018)0043.
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Neste contexto, o presente projeto de parecer procura apoiar a ideia de que as disposições 
relativas à mudança da hora duas vezes por ano devem ser revogadas sob determinadas 
condições.
O principal desafio inerente à supressão da mudança da hora duas vezes por ano consiste em 
evitar qualquer perturbação grave do mercado interno causada pelas divergências entre os 
Estados-Membros nesta matéria e pela falta de competência para coordenar as horas legais ao 
nível europeu.

O relator está ciente de que a UE pode pôr termo às mudanças de hora bianuais, mas não tem 
competência para impor uma hora legal em toda a UE.

Para além das considerações sobre os efeitos, a revogação da diretiva relativa à hora de verão 
não aboliria automaticamente a hora de verão em toda a UE. Apenas poria termo à 
harmonização à escala da UE e voltaria a inserir a questão na esfera de competências dos 
Estados-Membros. Estes passariam a ser livres de decidir sobre os seus próprios regimes de 
hora, podendo optar por manter a hora de verão (tabela de hora de verão atualmente em vigor 
ou alterada) ou por abolir este regime. A supressão da hora de verão teria como resultado, em 
primeiro lugar, a aplicação da hora legal durante todo o ano («hora de inverno»), o que, por 
definição, implicaria finais de dia mais escuros na primavera e no verão.

Para aplicarem a hora de verão durante todo o ano, os Estados-Membros seriam obrigados, do 
ponto de vista técnico, a mudar de fuso horário. No entanto, a não coordenação das 
disposições nacionais nesta matéria teria provavelmente repercussões negativas no mercado 
interno.

De qualquer modo, deve ser evitada uma multiplicidade de fusos horários devido às diferentes 
preferências dos Estados-Membros em manter a hora de inverno ou a hora de verão como 
hora legal, uma vez que tal tornaria o mercado interno mais divergente.
Tal complicaria o comércio, os transportes, a comunicação e as viagens transfronteiras dentro 
do mercado interno e entre a União e os países terceiros e teria importantes repercussões no 
sistema de faixas horárias do setor da aviação utilizado para coordenar os voos nos aeroportos 
mais movimentados em todo o mundo. A mudança de hora poderia ser utilizada pelas 
companhias aéreas de países terceiros concorrentes com o objetivo de empurrarem as 
companhias aéreas europeias para fora do mercado, a fim de conquistarem uma maior quota 
de mercado fora da UE.

No âmbito da viabilidade jurídica, o relator propõe, por conseguinte, associar a entrada em 
vigor a um acordo prévio e consensual entre todos os Estados-Membros da UE relativo a um 
mecanismo de coordenação para uma nova hora legal. Seria melhor manter intactos os três 
fusos horários existentes. O relator considera que o processo de codecisão relativo ao presente 
ato legislativo constitui o instrumento mais adequado para alcançar o acordo entre os Estados-
Membros. O Estado-Membro que assegura a Presidência do Conselho deve coordenar este 
processo.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na sua resolução de 8 de fevereiro 
de 2018, o Parlamento Europeu convidou 
a Comissão a proceder a uma avaliação do 
regime da hora de verão previsto na 
Diretiva 2000/84/CE e, se necessário, 
apresentar uma proposta de revisão. A 
resolução confirmou igualmente a 
importância de manter uma abordagem 
harmonizada das disposições da União 
relativas à hora.

(2) Na sequência de numerosas 
petições de cidadãos, perguntas 
parlamentares e uma audição pública 
sobre a matéria, o Parlamento Europeu, 
pela sua resolução de 8 de fevereiro de 
2018, convidou a Comissão a proceder a 
uma avaliação exaustiva do regime da hora 
de verão previsto na Diretiva 2000/84/CE 
e, se necessário, apresentar uma proposta 
de revisão. A resolução realçou igualmente 
a importância de manter uma abordagem 
harmonizada às disposições da União 
relativas à hora legal e a um regime 
horário uniforme na UE.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno e evitar, nomeadamente, 
perturbações na programação das 
operações de transporte e no 
funcionamento dos sistemas de informação 
e comunicação, custos mais elevados para 
o comércio transfronteiras ou menor 
produtividade na prestação de bens e 

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno, criar previsibilidade e segurança 
a longo prazo e evitar, nomeadamente, 
perturbações na programação das 
operações de transporte, no setor da 
energia e no funcionamento dos sistemas 
de informação e comunicação, custos mais 
elevados para o comércio transfronteiras ou 
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serviços. Os elementos factuais não são 
conclusivos quanto ao facto de os 
benefícios das disposições relativas à hora 
de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

menor produtividade na prestação de bens 
e serviços. A transição para um novo 
regime horário deverá ser facilitada pela 
realização de ensaios com as TIC, tendo 
em vista uma aplicação eficaz, sem custos 
adicionais para as empresas e para os 
cidadãos. Além disso, embora os dados 
científicos ainda não sejam totalmente 
conclusivos, estudos científicos recentes 
puseram em evidência os possíveis efeitos 
negativos para a saúde humana 
associados à mudança da hora duas vezes 
por ano. Os recentes estudos sobre a saúde 
humana também têm mostrado que a 
mudança da hora duas vezes por ano tem 
vários efeitos negativos e que a adaptação 
não é tão fácil como se pensava.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O debate público sobre os regimes 
da hora de verão não é novo, tendo 
surgido, desde a introdução da hora de 
verão, várias iniciativas que procuraram 
pôr termo a esta prática. Alguns 
Estados-Membros realizaram consultas a 
nível nacional e uma maioria das 
empresas e das partes interessadas 
apoiaram a cessação desta prática. A 
consulta iniciada pela Comissão Europeia 
conduziu à mesma conclusão.

Justificação

A introdução da mudança de hora teve opositores na fase inicial, mas a presente proposta 
surge na sequência de estudos e consultas que introduzem argumentos concretos no debate 
ideológico. Por conseguinte, é oportuno mencionar os debates anteriores e o processo que 
conduziu à presente proposta.
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Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Decore atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão e alguns Estados-Membros já 
manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio. Por 
conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições 
relativas à hora de verão.

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão, como o ilustram os 4,6 milhões de 
respostas de cidadãos à consulta pública 
realizada pela Comissão, em que a 
maioria dos participantes se manifestou 
contra o atual sistema de mudança 
sazonal da hora. O debate não foi ainda 
acompanhado de uma avaliação de 
impacto de base científica que não se 
limite a analisar o material existente na 
matéria. Alguns Estados-Membros 
também já manifestaram a sua preferência 
por pôr termo a tal regime. Tendo em conta 
esta situação, é necessário continuar a 
preservar o bom funcionamento do 
mercado interno, bem como as atividades 
transfronteiras dos cidadãos, e evitar 
perturbações significativas causadas por 
divergências entre os Estados-Membros 
neste domínio. Por conseguinte, é 
indispensável, no contexto do processo de 
codecisão para a presente diretiva, que o 
regime da hora de verão só seja abolido se 
os Estados-Membros chegarem a acordo 
quanto a um mecanismo de coordenação. 
A Presidência do Conselho tem um papel 
fundamental a desempenhar na criação 
deste mecanismo de coordenação. O 
mecanismo deverá ter em conta os três 
fusos horários existentes na UE quando 
cada um dos Estados-Membros definir a 
hora legal. Se um Estado-Membro fizer 
essa mudança, e sem prejuízo do seu 
direito de decidir sobre a sua hora legal, 
deverá envidar todos os esforços para 
garantir que a diferença entre a sua hora 
legal e a dos Estados-Membros vizinhos 
não seja superior a uma hora. A 
Comissão Europeia poderá realizar uma 
avaliação de impacto sobre os efeitos da 
projetada alteração da hora legal nos 
Estados-Membros vizinhos e no mercado 
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interno.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de evitar consequências 
negativas para o funcionamento do 
mercado interno, bem como dificuldades 
nas atividades transfronteiriças para os 
cidadãos da UE, é essencial garantir a 
permanência de uma lógica geográfica na 
distribuição dos fusos horários na União. 
Por conseguinte, a abolição dos regimes 
da hora de verão deverá ser precedida de 
um processo de coordenação entre os 
Estados-Membros. O processo, ao mesmo 
tempo que respeita o direito soberano de 
cada Estado-Membro de decidir sobre a 
sua hora legal e tem em conta as 
diferentes necessidades das populações 
nos Estados-Membros, que atualmente 
abrangem três fusos horários, ajudará os 
Estados-Membros, em especial os países 
vizinhos, a chegarem, por consenso, a 
uma posição comum sobre a hora legal 
que cada Estado-Membro optará por 
aplicar no futuro.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Dados científicos recentes 
apontam para a existência de uma relação 
entre a mudança semestral da hora e 
determinados problemas de saúde, como 
doenças cardiovasculares, que na 
cronobiologia assumem a forma de 
cronodisrupção interna.
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Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada 
Estado-Membro decidir sobre a hora legal 
ou as horas ou legais a aplicar nos 
territórios sob a sua jurisdição e abrangidos 
pelo âmbito de aplicação territorial dos 
Tratados, e posteriores alterações. No 
entanto, a fim de assegurar que a aplicação 
das disposições relativas à hora de verão 
por alguns Estados-Membros não perturba 
o funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a sua 
jurisdição por razões relacionadas com 
variações sazonais, apresentando essa 
mudança como uma mudança de fuso 
horário. Além disso, a fim de minimizar as 
perturbações, nomeadamente nos setores 
dos transportes, comunicações e outros 
setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, subsequentemente, 
aplicar as alterações notificadas. Com base 
nessa notificação, a Comissão informará 
todos os Estados-Membros, para que 
possam tomar todas as medidas 
necessárias. Do mesmo modo, divulgará 
essa informação ao público e às partes 
interessadas.

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada 
Estado-Membro decidir sobre a hora legal 
ou as horas ou legais a aplicar nos 
territórios sob a sua jurisdição e abrangidos 
pelo âmbito de aplicação territorial dos 
Tratados, e posteriores alterações. No 
entanto, a fim de assegurar que a aplicação 
das disposições relativas à hora de verão 
por alguns Estados-Membros não perturba 
o funcionamento do mercado interno e de 
garantir uma abordagem coordenada, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a sua 
jurisdição por razões relacionadas com 
variações sazonais, presentes na Europa, 
apresentando essa mudança como uma 
mudança de fuso horário. Além disso, a 
fim de minimizar as perturbações, 
nomeadamente no mercado interno, nas 
redes de energia da UE, nos setores dos 
transportes, em particular no setor da 
aviação, com o seu sistema estabelecido 
de faixas horárias para as aterragens e 
descolagens, comunicações e outros 
setores afetados, devem notificar a 
Comissão e todos os Estados-Membros, 
em tempo útil, da sua intenção de mudar a 
hora legal e, subsequentemente, aplicar as 
alterações notificadas. Com base nessa 
notificação, a Comissão informará todos os 
Estados-Membros, para que possam tomar 
todas as medidas necessárias para atenuar 
o impacto transfronteiriço provocado 
pelos diferentes fusos horários entre 
países vizinhos. Do mesmo modo, 
divulgará essa informação ao público e às 
partes interessadas.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros devem tomar 
a sua decisão sem comprometer a 
competitividade do setor europeu dos 
transportes, particularmente sensível a 
mudanças horárias, como as companhias 
aéreas e os aeroportos europeus, 
relativamente às empresas de países 
terceiros.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A decisão sobre a hora legal a 
aplicar em cada Estado-Membro exige a 
realização prévia de consultas e estudos 
que tenham em conta as preferências dos 
cidadãos, as variações geográficas, as 
diferenças regionais, os regimes laborais 
mais comuns e outros fatores pertinentes 
para o Estado-Membro em causa. Por 
conseguinte, os Estados-Membros 
deverão dispor de tempo suficiente para 
analisar o impacto da proposta e optar 
pela solução que melhor sirva as suas 
populações, tendo simultaneamente em 
conta o bom funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2019, de modo a que 
o último período da hora de verão sujeito 
às regras da Diretiva 2000/84/CE terá 
início, em todos os Estados-Membros, à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2020, de modo a que 
o último período da hora de verão sujeito 
às regras da Diretiva 2000/84/CE terá 
início, em todos os Estados-Membros, à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
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Coordenado, do dia 31 de março de 2019.  
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 27 de outubro de 2019, 
a fim de que todas as mudanças de hora 
definitivas nos vários Estados-Membros 
ocorram em simultâneo. É desejável que os 
Estados-Membros tomem as decisões 
relativamente à hora legal que tencionam 
aplicar a partir de 2019 de forma 
concertada.

Coordenado, do dia 29 de março de 2020. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 25 de outubro de 2020, 
a fim de que todas as mudanças de hora 
definitivas nos vários Estados-Membros 
ocorram em simultâneo. A aplicação desta 
disposição requer que os Estados-
Membros tomem as decisões relativamente 
à hora legal que tencionam aplicar a partir 
de 2020 de forma concertada e consensual, 
que encoraje os Estados-Membros a 
manterem o seu fuso horário atual. 
Poderia ser criada uma rede de pontos de 
contacto nacionais sobre o regime 
horário. Importa evitar que ocorram 
complicações durante a aplicação da 
presente diretiva pelos Estados-Membros. 
Por conseguinte, é necessário que estes 
disponham de tempo suficiente e, ainda, 
garantir uma abordagem harmonizada e 
bem coordenada.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A aplicação da presente diretiva 
deve ser objeto de acompanhamento. Os 
resultados desse acompanhamento devem 
ser apresentados num relatório da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Para que possa ser apresentado 
dentro do prazo fixado, o relatório deve 
basear-se nas informações 
disponibilizadas, em tempo útil, pelos 
Estados-Membros à Comissão.

(8) A aplicação da presente diretiva 
deve ser objeto de acompanhamento e é 
abrangida pelo mecanismo de 
coordenação previamente acordado entre 
os Estados-Membros no âmbito do 
presente processo de codecisão. Os 
resultados desse acompanhamento devem 
ser apresentados num relatório da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Para que possa ser apresentado 
dentro do prazo fixado, o relatório deve 
basear-se nas informações 
disponibilizadas, em tempo útil, pelos 
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Estados-Membros à Comissão.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2019, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 27 de 
outubro de 2019.  Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2020, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 25 de 
outubro de 2020. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 1.º, se um Estado-Membro decidir 
proceder à mudança da respetiva(s) hora(s) 
legal(is) em qualquer território sob a sua 
jurisdição, deve notificar a Comissão pelo 
menos seis meses antes da mudança 
produzir efeitos. Sempre que um Estado-
Membro tenha feito essa notificação e não 
a tenha retirado pelo menos seis meses 
antes da data da mudança prevista, essa 
mudança deve ser efetivada.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 
1.º, se um Estado-Membro decidir proceder 
à mudança da(s) respetiva(s) hora(s) 
legal(is) em qualquer território sob a sua 
jurisdição, deve notificar a Comissão pelo 
menos 12 meses antes da mudança 
produzir efeitos. Sempre que um Estado-
Membro tenha feito essa notificação e não 
a tenha retirado pelo menos 12 meses antes 
da data da mudança prevista, essa mudança 
deve ser efetivada.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
os outros Estados-Membros e publica essa 

2. No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
os outros Estados-Membros e o público em 
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informação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

geral, e publica essa informação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para garantir uma abordagem 
coordenada na aplicação dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo, o Conselho deve criar um 
mecanismo de coordenação.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro de 2024. 

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro de 2025.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril de 2024. 

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril de 2025.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2019, as 
disposições legislativas, regulamentares e 

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2020, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
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administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva.  Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2019. 

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2020.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2019.

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2020.



AD\1177409PT.docx 15/16 PE632.025v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Abolição das mudanças de hora sazonais

Referências COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

TRAN
13.9.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

ITRE
13.9.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Sven Schulze
25.10.2018

Exame em comissão 23.1.2019

Data de aprovação 19.2.2019

Resultado da votação final +:
–:
0:

48
7
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-
Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop 
Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, 
Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf 
Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław 
Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs 
Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba 
Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, 
Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, 
Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen 
Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, 
Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle 
Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, 
Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Eleonora Evi, Luigi Morgano



PE632.025v02-00 16/16 AD\1177409PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

48 +

ALDE Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve 
Wierinck

ECR Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF Christelle Lechevalier

PPE Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, 
Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul 
Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter 
Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan 
Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos 
Zorrinho

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7 -

ALDE Dominique Riquet

ECR Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF Angelo Ciocca

S&D Edouard Martin

2 0

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


