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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scopul orei de vară este de a valorifica lumina naturală. Prin darea ceasului cu o oră înainte 
primăvara, când zilele devin mai lungi, se amână apusul soarelui cu durata acestei ore, până în 
momentul în care ceasul se dă înapoi din nou în toamnă. Această practică se aplică în peste 60 
de țări din întreaga lume. În UE, statele membre au o lungă tradiție în ceea ce privește trecerea 
la ora de vară, iar multe dintre ele și-au dezvoltat propriile sisteme de aplicare a acestei 
practici. Încercările de armonizare la nivelul UE au început în anii 1970, pentru a facilita 
funcționarea eficace a pieței interne. 

În prezent, Directiva 2000/84/CE, a cărei abolire este prevăzută, reglementează aplicarea 
uniformă la nivelul UE a trecerii la ora de vară. Majoritatea țărilor terțe europene și-au aliniat 
schemele lor pentru ora de vară cu cele ale UE. 

Numeroase studii academice au fost dedicate examinării beneficiilor și inconvenientelor 
legate de trecerea la ora de vară. Se pare că orarul de vară aduce beneficii pieței interne (în 
special sectorului transporturilor) și activităților recreative în aer liber și generează, de 
asemenea, economii marginale în ceea ce privește consumul de energie. Impactul asupra altor 
sectoare economice rămâne neclar.

Trebuie recunoscut faptul că dovezile științifice disponibile și gradul de cunoaștere cu privire 
la posibilele implicații pozitive sau negative ale trecerii la ora de vară sunt în continuare foarte 
limitate și destul de fragmentate. 

Cu toate acestea, cercetarea în domeniul sănătății asociază trecerea la ora de vară cu 
perturbarea bioritmului uman (ritmul circadian). Rezultatele științifice sugerează că efectul 
asupra bioritmului uman ar putea fi mai grav decât se credea anterior. Datele științifice sunt 
disponibile doar într-o măsură foarte limitată.

Sistemul care impune schimbarea orei de două ori pe an a fost pus din ce în ce mai mult sub 
semnul întrebării de către cetățeni și Parlamentul European. Cu toate acestea, niciun guvern al 
UE nu a solicitat o modificare a actualelor dispoziții referitoare la trecerea la ora de vară. Țări 
terțe precum Rusia sau, mai recent, Turcia au eliminat această practică, aplicând perioade de 
tranziție de cinci ani și mai mult.

În rezoluția sa din 8 februarie 20181, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o 
evaluare a dispozițiilor referitoare la orarul de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, 
dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. 

Comisia Europeană nu a desfășurat o evaluare de impact, ci o consultare publică în cadrul 
căreia au fost primite aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri, cel mai mare număr de 
răspunsuri primite vreodată în cadrul consultărilor Comisiei, dintre care 84 % au fost în 
favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an, iar 16 % au fost în favoarea 
menținerii schimbării orei.

1 Rezoluția Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la dispozițiile privind schimbarea orei 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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În acest context, prezentul aviz urmărește să sprijine ideea că dispozițiile privind schimbarea 
bianuală a orei ar trebui eliminate în anumite condiții.
Principala provocare a eliminării schimbării bianuale a orei este de a evita orice perturbare 
majoră a pieței interne cauzată de divergențele dintre statele membre în acest domeniu și lipsa 
de competențe de coordonare a orarelor standard la nivel european.

Raportorul pentru aviz este conștient de faptul că UE poate pune capăt modificărilor bianuale 
ale orei, dar nu are competența de a impune o oră standard în întreaga UE.

Dincolo de considerațiile privind efectele, abrogarea Directivei privind ora de vară nu ar 
elimina automat ora de vară în întreaga UE. Aceasta ar pune capăt doar armonizării la nivelul 
UE și ar readuce problema orarului de vară la nivelul de competență al statelor membre. 
Statele membre ar avea libertatea de a decide cu privire la schemele lor individuale de orar: 
acestea ar putea opta pentru menținerea orarului de vară (pe baza programării actuale sau a 
uneia modificate) sau pentru eliminarea acestuia. Eliminarea orarului de vară ar avea ca 
rezultat, în primul rând, utilizarea unei ore standard pe tot parcursul anului („ora de iarnă”), 
ceea ce presupune, prin definiție, seri mai întunecoase primăvara și vara.

Pentru a obține ora de vară pe tot parcursul anului, statele membre ar trebui să modifice din 
punct de vedere tehnic zonele de fus orar. Cu toate acestea, existența unor dispoziții naționale 
necoordonate privind ora ar avea probabil repercusiuni negative asupra pieței interne.

În orice caz, trebuie evitat un mozaic de zone orare ca urmare a preferinței diferite a statelor 
membre de a păstra ora de iarnă sau de vară ca oră standard, deoarece acest lucru ar face ca 
piața internă să fie mai divergentă.
Aceasta ar face ca comerțul transfrontalier, transporturile, comunicarea și călătoriile să fie mai 
complicate pe piața internă și cu țările terțe, determinând un impact major asupra sistemului 
de sloturi din industria aeronautică, utilizat pentru coordonarea zborurilor din cele mai 
aglomerate aeroporturi din întreaga lume. Schimbarea orei ar putea fi utilizată de companiile 
aeriene concurente din țări terțe pentru a scoate companiile aeriene europene de pe piață, 
pentru a obține o cotă mai mare de piață în afara UE.

Prin urmare, în ceea ce privește fezabilitatea juridică, raportorul pentru aviz propune ca 
intrarea în vigoare a unui acord consensual preventiv între toate statele membre ale UE să fie 
corelată cu un mecanism de coordonare pentru o nouă oră standard. Soluția optimă ar fi să se 
păstreze intacte cele trei zone de fus orare existente. Raportorul pentru aviz consideră că 
procedura de codecizie pentru acest act legislativ este instrumentul pentru a ajunge la un 
acord între statele membre. Statul membru responsabil de președinția Consiliului coordonează 
acest proces.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

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 
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.

(2) Având în vedere mai multe petiții 
ale cetățenilor, întrebările parlamentare și 
o audiere publică pe această temă, în 
rezoluția sa din 8 februarie 2018, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei 
să efectueze o evaluare temeinică a 
măsurilor 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 subliniat, 
de asemenea, importanța menținerii unei 
abordări armonizate în întreaga Uniune a 
măsurilor referitoare la oră și a unui orar 
unitar la nivelul Uniunii.

Amendamentul 2

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, 
previzibilitate și siguranță pe termen lung 
și pentru a se evita, printre altele, 
perturbările legate de programarea 
operațiunilor de transport, de sectorul 
energetic și de funcționarea sistemelor de 
informare și comunicare, costurile mai 
ridicate pentru comerțul transfrontalier sau 
productivitatea mai scăzută în privința 
bunurilor și serviciilor. Tranziția către un 
nour sistem orar ar trebui să fie facilitată 
printr-o testare TIC pentru o punere în 
aplicare eficace, fără costuri suplimentare 
pentru întreprinderi și cetățeni. În plus, 
deși dovezile științifice nu sunt încă pe 
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deplin concludente, studii științifice 
recente au evidențiat posibilele efecte 
negative asupra sănătății umane, legate 
de schimbarea orei de două ori pe an. 
Conform studiilor recente privind 
sănătatea umană, a fost subliniat, de 
asemenea, faptul că schimbarea orei de 
două ori pe an are mai multe efecte 
negative și că adaptarea nu este atât de 
ușoară cum se crede.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dezbaterea publică privind 
măsurile referitoare la ora de vară nu este 
nouă și, de la introducerea orei de vară, 
au existat mai multe inițiative care au 
vizat renunțarea la această practică. 
Unele state membre au organizat 
consultări naționale și majoritatea 
întreprinderilor și a părților interesate au 
sprijinit renunțarea la această practică. 
Consultarea inițiată de Comisia 
Europeană a condus la aceeași concluzie.

Justificare

Introducerea schimbării orei a avut adversari la început, însă actuala propunere urmează 
unei serii de studii și consultări care aduc argumente în dezbaterea ideologică. În acest scop, 
se cuvine să se menționeze dezbaterile anterioare și procesul care a condus la actuala 
propunere.

Amendamentul 4
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 

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă privind măsurile referitoare la ora 
de vară, astfel cum demonstrează cele 4,6 
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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.

milioane de răspunsuri de la cetățeni în 
cadrul consultării publice organizate de 
Comisie, majoritatea fiind împotriva 
sistemului actual cu schimbarea sezonieră 
a orei. Aceasta nu a fost încă însoțită de o 
evaluare de impact motivată științific, 
care să nu se limiteze la analizarea 
materialelor existente pe această temă. De 
asemenea, unele state membre și-au 
exprimat deja preferința de a renunța la 
aplicarea acestor măsuri. Având în vedere 
aceste evoluții, este necesar să se mențină 
în continuare buna funcționare a pieței 
interne, precum și activitățile 
transfrontaliere ale cetățenilor și să se 
evite orice perturbare semnificativă a 
acesteia, cauzată de divergențe între statele 
membre în acest domeniu. Prin urmare, 
este imperativ, în cadrul procedurii de 
codecizie pentru prezenta directivă, să se 
pună capăt dispozițiilor referitoare la 
orarul de vară numai după ce statele 
membre vor fi ajuns în prealabil la un 
acord în privința unui mecanism de 
coordonare. Președinția în exercițiu a 
Consiliului are un rol esențial în 
instituirea acestui mecanism de 
coordonare. Acest mecanism ar trebui să 
țină seama de cele trei zone de fus orar 
existente ale UE la stabilirea orei 
standard de către fiecare stat membru. În 
cazul în care un stat membru efectuează o 
astfel de schimbare și fără a aduce 
atingere dreptului său de a decide asupra 
orei sale standard, acesta va depune toate 
eforturile pentru a se asigura că diferența 
de fus orar dintre acesta și statele membre 
învecinate nu depășește o oră. Comisia 
Europeană poate efectua o evaluare a 
impactului în ceea ce privește schimbarea 
planificată a orei standard și efectul 
acesteia asupra statelor membre 
învecinate și asupra pieței interne.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a evita consecințele 
negative pentru funcționarea pieței 
interne, precum și dificultățile privind 
activitățile transfrontaliere pentru 
cetățenii UE, este esențial să se asigure o 
continuare a logicii geografice în ceea ce 
privește distribuția zonelor de fus orar din 
Uniune. Prin urmare, încetarea măsurilor 
referitoare la ora de vară ar trebui să fie 
precedată de un proces de coordonare 
realizat de statele membre. Respectând în 
același timp dreptul suveran al fiecărui 
stat membru de a decide cu privire la 
propria oră standard și ținând seama de 
nevoile diferite ale populațiilor din statele 
membre, care se întind în prezent peste 
trei zone de fus orar, acest proces va ajuta 
statele membre, în special țările 
învecinate, să adopte în mod consensual o 
poziție comună cu privire la ora standard 
pe care fiecare stat membru va alege să o 
aplice în viitor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Dovezile științifice recente 
sugerează o legătură între schimbarea 
orei de două ori pe an și problemele de 
sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, 
legate de cronobiologie prin 
cronodisrupție internă.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să (5) Prezenta directivă nu ar trebui să 
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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 
publicul larg și părțile interesate, publicând 
informațiile respective.

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 și pentru a asigura o abordare 
coordonată, 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 
prezente în Europa, prezentând această 
schimbare ca fiind o schimbare a zonei de 
fus orar. Mai mult, pentru limitarea la 
minimum a perturbărilor printre altele pe 
piața internă, în rețelele energetice ale 
UE, în sectorul transportului, în special în 
transportul aerian și în sistemul său 
stabilit de sloturi pentru decolări și 
aterizări, în cel al comunicațiilor și în alte 
sectoare implicate, statele membre ar trebui 
să notifice Comisiei și tuturor statelor 
membre 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 pentru a contracara 
impactul transfrontalier cauzat de 
diferențele de fus orar dintre țări 
învecinate. De asemenea, 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) Statele membre ar trebui să ia 
decizia fără a periclita competitivitatea în 



PE632.025v02-00 10/16 AD\1177409RO.docx

RO

raport cu societăți din țări terțe ale 
industriilor europene de transport 
deosebit de sensibile la schimbările de 
oră, cum ar fi companiile aeriene și 
aeroporturile europene.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Decizia privind ora standard care 
se va aplica în fiecare stat membru trebuie 
să fie precedată de consultări și studii 
care să țină seama de preferințele 
cetățenilor, de variațiile geografice, de 
diferențele regionale, de formulele 
standard de lucru și de alți factori 
relevanți pentru statul membru în cauză. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
dispună de timp suficient pentru a analiza 
impactul propunerii și pentru a alege 
soluția care servește cel mai bine 
populațiilor lor, luând în considerare în 
același timp buna funcționare a pieței 
interne.

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 

(7) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice de la 1 aprilie 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 
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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.

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 o 
condiție necesară pentru punerea în 
aplicare a acestui regim ca statele membre 
să adopte în mod coordonat și consensual 
deciziile privind ora standard pe care o vor 
aplica din 2020, statele membre fiind 
încurajate să rămână în zona lor de fus 
orar actuală. Ar putea fi creată o rețea de 
puncte naționale de contact privind 
măsurile referitoare la oră. Este 
important să se evite posibilele complicații 
care ar putea apărea la punerea în 
aplicare a prezentei directive de către 
statele membre. Prin urmare, este necesar 
ca acestora să li se ofere timp suficient și 
să se asigure o abordare armonizată și 
bine coordonată.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentei 
directive ar trebui monitorizată. Rezultatele 
acestei monitorizări ar trebui prezentate de 
Comisie într-un raport către Parlamentul 
European și Consiliu. Raportul respectiv ar 
trebui să fie bazat pe informațiile puse la 
dispoziția Comisiei de către statele membre 
în timp util pentru a permite prezentarea 
raportului la momentul specificat.

(8) Punerea în aplicare a prezentei 
directive ar trebui monitorizată și face 
obiectul mecanismului de coordonare 
convenit în prealabil între statele membre 
în cadrul acestei proceduri de codecizie. 
Rezultatele acestei monitorizări ar trebui 
prezentate de Comisie într-un raport către 
Parlamentul European și Consiliu. Raportul 
respectiv ar trebui să fie bazat pe 
informațiile puse la dispoziția Comisiei de 
către statele membre în timp util pentru a 
permite prezentarea raportului la momentul 
specificat.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
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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 această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

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 
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.

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 12 luni înaintea datei intrării în 
vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel 
de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 12 
luni înaintea datei vizate pentru schimbare, 
statul membru aplică schimbarea 
respectivă.

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

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a dispune de o abordare 
coordonată în ceea ce privește punerea în 
aplicare a alineatelor (1) și (2) de la 
prezentul articol, Consiliul instituie un 
mecanism de coordonare.

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. Până cel târziu la 31 decembrie 
2025, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a 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 
până la 30 aprilie 2025.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Statele membre adoptă și publică, până cel 
târziu la 1 aprilie 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.
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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 1 aprilie 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 1 aprilie 2020.
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