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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije da se u svim državama članicama na usklađen način 
ukine pomicanje sata uvjetovano izmjenom godišnjih razdoblja, time se odazivajući na brojne 
pozive Parlamenta tijekom proteklih godina da se uvedu takve mjere.

Praksa pomicanja sata dvaput godišnje, koja se zakonodavstvom Unije propisuje već skoro 40 
godina, odnedavna je naišla na protivljenje građana i civilnog društva.

Važno je naglasiti da se takvim pomicanjem sata uvjetovanim izmjenom godišnjih razdoblja 
utječe i na funkcioniranje internog tržišta i izaziva zabrinutost za javno zdravlje, osobito u 
vezi sa zaštitom specifičnih manjinskih skupina koje su nerazmjerno pogođene poremećajem 
cirkadijalnog ritma. Nadalje, istraživanja su pokazala da se broj nesreća i srčanih udara 
povećava tijekom dana nakon pomicanja sata. 

Iako je jasno da je potrebno djelovati na razini Unije kako bi se uskladilo ukidanje pomicanja 
sata, izravno primjenjiva uredba kojom bi se propisala upotreba standardnog ili ljetnog 
računanja vremena u svim državama članicama bila bi bespotrebno suviše opsežna i njom se 
ne bi uzele u obzir različite potrebe i uvjeti u različitim dijelovima EU-a. Stoga bi se 
državama članicama trebala ostaviti mogućnost da o tome same odluče. Međutim, trebalo bi 
im se dati više vremena prije početka primjena direktive kako bi se mogle pripremiti za 
promjenu, koja bi se trebala provesti usklađenom suradnjom.

Izvjestitelj žali zbog toga što Komisija nije provela nijednu prikladnu ocjenu učinka i nije 
održala cjelovitu raspravu za javnost i dionike od 12 tjedana prije nego što je predstavila 
prijedlog izmjene i dopune Direktive 2000/84/EZ. Valja naglasiti da su se institucije 
Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva obvezale na dogovor da će 
ocjene učinka i savjetovanja biti ključna sredstva za poboljšanje kvalitete zakonodavstva 
Unije.

Ipak, izvjestitelj se u potpunosti slaže s izvjestiteljem vodećeg odbora da bi se spomenuta 
direktiva trebala usvojiti čim prije i po mogućnosti prije raspuštanja trenutačnog saziva 
Parlamenta kako bi se postigla pravna sigurnost i omogućilo državama članicama da se dobro 
pripreme za nadolazeće promjene.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u 
obzir sljedeće amandmane: 

Amandman 1

Prijedlog direktive
Pozivanje 4.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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Uzimajući u obzir rezultate internetskog 
savjetovanja koje je Europska komisija 
provela od 4. srpnja 2018. do 16. kolovoza 
2018.

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. od Komisije zatražio da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog 
Direktivom 2000/84/EZ te da, prema 
potrebi, pripremi prijedlog njezine revizije. 
U rezoluciji je potvrđeno da je ključno da 
računanje vremena u EU-u bude i dalje 
usklađeno.

(2) Uzimajući u obzir višestruke 
predstavke i inicijative građana, 
parlamentarna pitanja i javnu raspravu o 
toj temi, Europski parlament je u rezoluciji 
od 8. veljače 2018. zatražio od Komisije da 
provede procjenu ljetnog računanja 
vremena predviđenog 
Direktivom 2000/84/EZ te da, prema 
potrebi, pripremi prijedlog njezine revizije. 
U rezoluciji je potvrđeno da je ključno da 
računanje vremena u EU-u bude i dalje 
usklađeno.

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Komisija je ispitala dostupne 
dokaze, a oni upućuju na to da je važno 
da to područje bude uređeno usklađenim 
pravilima na razini Unije kako bi se 
osiguralo ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta i izbjeglo, među ostalim, 
probleme s utvrđivanjem voznih redova 
usluga prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga. Iz dokaza se ne može 
jednoznačno zaključiti nadmašuju li koristi 
ljetnog računanja vremena nedostatke 
povezane s tim što se sat pomiče dvaput 

(3) Usklađenim pravilima Unije mora 
se osigurati ispravno funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta s dugoročnom 
usredotočenošću i predvidljivošću te 
izbjeći, među ostalim, probleme s 
utvrđivanjem voznih redova usluga 
prijevoza i s funkcioniranjem 
informacijskih i komunikacijskih sustava, 
povećanje troškova u prekograničnoj 
trgovini i smanjenje produktivnosti na 
tržištu robe i usluga, što su problemi koji 
značajno utječu na ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta, 
poslovnu aktivnost i živote građana. Iz 
dokaza se ne može jednoznačno zaključiti 
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godišnje. nadmašuju li koristi ljetnog računanja 
vremena nedostatke povezane s 
pomicanjem sata dvaput godišnje, iako su 
brojna znanstvena istraživanja, 
uključujući studiju Službe Europskog 
parlamenta za istraživanja iz 
listopada 2017. o ljetnom računanju 
vremena u EU-u u skladu s Direktivom 
2000/84/EZ ukazala na postojanje 
negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, 
posebice kod određenih skupina kao što 
su djeca i starije osobe, te na vezu s 
kardiovaskularnim bolestima zbog 
narušavanja cirkadijskog ritma. S 
gospodarskog stajališta, pomicanje sata 
dva puta godišnje podrazumijeva dodatne 
troškove i administrativna opterećenja za 
mnoge sektore.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) O ljetnom se računanju vremena 
vodi intenzivna javna rasprava, a neke su 
države članice već izrazile želju za 
njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

(4) U vezi s javnim savjetovanjem o 
ljetnom računanju vremena koje je održala 
od srpnja do kolovoza 2018. Komisija je 
zaprimila 4,6 milijuna odgovora, što je 
najveći broj odgovora ikad zaprimljenih u 
nekom savjetovanju Komisije i upućuje da 
građani preferiraju zaustavljanje 
pomicanja sata dvaput godišnje. Nadalje, 
neke su države članice također već izrazile 
želju za njegovim ukidanjem. S obzirom na 
navedeno nužno je i dalje štititi ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći 
eventualne znatne poremećaje koji bi mogli 
nastati zbog različitog računanja vremena u 
državama članicama. Stoga je primjereno 
koordinirano ukinuti ljetno računanje 
vremena.

Amandman 5

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nikoje države 
članice da odluči koje će standardno 
vrijeme ili vremena primjenjivati na 
područjima pod svojom nadležnošću 
obuhvaćenima teritorijalnim područjem 
primjene iz Ugovorâ niti da to standardno 
vrijeme ili vremena mijenja. Međutim, 
kako bi se osiguralo da ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta ne bi 
bilo narušeno ni ako bi ljetno računanje 
vremena primjenjivale samo neke države 
članice, države članice ne bi ni na kojem 
području pod svojom nadležnošću smjele 
mijenjati standardno vrijeme uslijed 
izmjene godišnjih razdoblja, neovisno o 
tome je li promjena iskazana kao 
promjena vremenske zone. Nadalje, kako 
bi se izbjegli poremećaji u, među ostalim, 
prometu, komunikacijama i drugim 
obuhvaćenim sektorima, države članice 
trebale bi pravovremeno obavijestiti 
Komisiju o tome da namjeravaju 
promijeniti svoje standardno vrijeme i 
potom provesti promjene o kojima su 
obavijestile. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala obavijestiti sve ostale 
države članice kako bi mogle poduzeti sve 
potrebne mjere. Usto, tu bi informaciju 
trebala objaviti i tako s njom upoznati i 
javnost i dionike.

(5) Ovom se Direktivom ne bi trebalo 
dovoditi u pitanje pravo nijedne države 
članice, u skladu s načelom 
supsidijarnosti, da odluči koje će 
standardno vrijeme ili vremena 
primjenjivati na područjima pod svojom 
nadležnošću obuhvaćenima teritorijalnim 
područjem primjene iz Ugovorâ niti da to 
standardno vrijeme ili vremena mijenja. 
Države članice trebale bi obavijestiti 
Komisiju do 1. travnja 2020. o tome da 
namjeravaju promijeniti svoje standardno 
vrijeme kako bi se izbjegli poremećaji u 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta 
povezani, među ostalim, s prometom, 
komunikacijama i drugim obuhvaćenim 
sektorima, i kako bi se omogućila 
koordinacija. Komisija bi na temelju te 
obavijesti trebala objaviti tu informaciju 
na prikladan i pravovremeni način i tako 
s njom upoznati i javnost i dionike. 
Trebala bi i ocijeniti utjecaj planiranih 
promjena standardnog vremena na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i 
provesti stručnu analizu te teme, 
uzimajući u obzir prirodne, zdravstvene i 
socijalne aspekte te geografske razlike 
među državama članicama.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5a) Države članice trebale bi unaprijed 
koordinirati svoju odluku o predviđenim 
standardnim vremenima radi 
osiguravanja usklađene provedbe ove 
Direktive. Stoga bi Komisija trebala 
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uspostaviti mehanizam za koordinaciju u 
cilju osiguranja usklađenog pristupa 
računanju vremena diljem Unije. 
Koordinacijski mehanizam trebao bi se 
sastojati od po jednog imenovanog 
predstavnika svake države članice i jednog 
predstavnika Komisije.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice svoje standardno vrijeme 
mijenjaju više od jednom godišnje i da, 
posljedično, drukčije slijedom izmjene 
godišnjih razdoblja računaju vrijeme, te 
kako bi se uvela obveza obavješćivanja o 
planiranim promjenama standardnog 
vremena. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

(6) Stoga je potrebno prestati s 
usklađivanjem razdoblja obuhvaćenog 
ljetnim računanjem vremena kako je 
utvrđeno Direktivom 2000/84/EZ i uvesti 
zajednička pravila kako bi se izbjeglo da 
države članice mijenjaju svoje standardno 
vrijeme. Cilj je ove Direktive jasno 
pridonijeti neometanom funkcioniranju 
unutarnjeg tržišta te bi se ona stoga trebala 
temeljiti na članku 114. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, kako je 
dosljedno tumačen sudskom praksom Suda 
Europske unije.

Amandman 8

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) Promjena računanja vremena koja 
nije povezana s izmjenom godišnjih doba 
dovesti će to troškova prijelaza, osobito u 
pogledu informatičkih sustava u 
prometnom sektoru i drugim sektorima. 
Kako bi se znatno smanjili troškovi 
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prijelaza potrebno je razuman rok 
pripreme za provedbu ove Direktive.

Amandman 9

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Direktiva bi se trebala 
primjenjivati od 1. travnja 2019. pa bi 
posljednje razdoblje ljetnog računanja 
vremena koje podliježe pravilima iz 
Direktive 2000/84/EZ trebalo u svakoj 
državi članici započeti 31. ožujka 2019. u 
1.00 ujutro prema koordiniranom 
svjetskom vremenu. Države članice koje 
nakon tog razdoblja ljetnog računanja 
vremena namjeravaju primjenjivati 
standardno vrijeme koje odgovara 
zimskom računanju vremena u skladu s 
Direktivom 2000/84/EZ trebale bi svoje 
standardno vrijeme promijeniti 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu kako 
bi se slične i trajne promjene u različitim 
državama članicama odvile istodobno. 
Poželjno je da države članice surađuju pri 
odlučivanju o standardnom vremenu koje 
će svaka od njih primjenjivati od 2019.

(7) Kako bi se osigurao zajednički i 
koordinirani pristup usklađivanju 
standardnog vremena Komisiji bi trebalo 
delegirati ovlast za donošenje akata u 
skladu s člankom 290. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije u pogledu 
odgađanja datuma primjene ove Direktive 
budući da bi razlike u računanju vremena 
mogle ozbiljno narušile pravilno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 
Posebno je važno da Komisija tijekom 
svojeg pripremnog rada provede 
odgovarajuća savjetovanja, uključujući sa 
stručnjacima, te da se ona provedu u 
skladu s načelima utvrđenima u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 
izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 
Osobito, s ciljem osiguravanja 
ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 
delegiranih akata, Europski parlament i 
Vijeće primaju sve dokumente istodobno 
kada i stručnjaci iz država članica te 
njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup 
sastancima stručnih skupina Komisije 
koji se odnose na pripremu delegiranih 
akata.

Amandman 10

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Države članice trebale bi 
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međusobno koordinirati standardna 
vremena za koja se opredijele, koja bi 
među državama članicama trebala biti što 
usklađenija kako bi se izbjegle pretjerano 
različite vremenske zone u Europskoj 
uniji te tako osiguralo ispravno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje 
mora biti predvidivo za predmetne 
građane, potrošače i sektore.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće 
bi se trebalo temeljiti na informacijama 
koje države članice Komisiji dostave 
dovoljno rano kako bi se izvješće moglo 
predstaviti u utvrđenom roku.

(8) Provedbu ove Direktive trebalo bi 
pratiti. Komisija bi o rezultatima tog 
praćenja trebala podnijeti dovoljno 
utemeljeno izvješće Europskom 
parlamentu i Vijeću. Izvješće bi se trebalo 
temeljiti na informacijama koje države 
članice Komisiji dostave dovoljno rano 
kako bi se izvješće moglo predstaviti u 
utvrđenom roku.

Amandman 12

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu svoje standardno 
vrijeme odnosno standardna vremena 
prilagoditi izmjeni godišnjih razdoblja 
2019., pod uvjetom da to učine 27. 
listopada 2019. u 1.00 ujutro prema 
koordiniranom svjetskom vremenu. 
Države članice obavješćuju o toj odluci u 
skladu s člankom 2.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., 
države članice mogu i dalje primjenjivati 
sezonske promjene svojeg standardnog 
vremena. Države članice obavješćuju o toj 
odluci u skladu s člankom 2.

Amandman 13
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Prijedlog direktive
Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje članak 1., 
ako država članica odluči promijeniti 
svoje standardno vrijeme odnosno 
standardna vremena na bilo kojem 
području pod svojom nadležnošću, 
Komisiju o tome obavješćuje najmanje 
šest mjeseci prije nego što se promjena 
počne primjenjivati. Ako država članica 
dostavi takvu obavijest, a ne povuče je 
najmanje šest mjeseci prije datuma 
previđene promjene, država članica dužna 
je provesti tu promjenu.

1. Komisija uspostavlja mehanizam 
za koordinaciju u cilju osiguranja 
usklađenog i koordiniranog pristupa 
računanju vremena diljem Unije. 
Koordinacijski mehanizam sastoji se od 
po jednog imenovanog predstavnika svake 
države članice i jednog predstavnika 
Komisije.

2. Komisija u roku od jednog mjeseca 
od dostave obavijesti o tome izvješćuje 
druge države članice te tu informaciju 
objavljuje u Službenom listu Europske 
unije.

2. Države članice obavješćuju 
Komisiju o odlukama u skladu s člankom 
1. do 1. travnja 2020. U okviru 
mehanizma za koordinaciju bez odgode se 
raspravlja i procjenjuje učinak predviđene 
promjene vremena na funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta kako bi se izbjegli 
znatni poremećaji.
3. Ako Komisija na temelju procjene 
iz stavka 2. smatra da će predviđena 
promjena znatno utjecati na 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta, o tome 
obavješćuje državu članicu koja joj je 
poslala obavijest.
4. Države članice najkasnije do 31. 
listopada 2020. odlučuju hoće li ustrajati 
u svojoj namjeri ili ne. Ona dostavlja 
detaljno objašnjenje kako će se 
suprotstaviti negativnom utjecaju 
promjene na funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta.

Amandman 14

Prijedlog direktive
Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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Članak 2.a 
1. Komisija u uskoj suradnji s 
mehanizmom za koordinaciju iz članka 2. 
prati predviđeno računanje vremena 
diljem Unije.
2. Komisija je ovlaštena donositi 
delegirane akte u skladu s člankom 2.b. u 
svrhu odgađanja datuma primjene ove 
Direktive, za najviše 12 mjeseci, u 
slučajevima kad utvrdi da bi predviđeno 
računanje vremena o kojem su je 
izvijestili države članice moglo narušiti 
ispravno funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta.
3. Ako to zahtijevaju krajnje hitni 
razlozi, na delegirane akte donesene na 
temelju ovog članka primjenjuje se 
postupak predviđen u članku 2.c.

Amandman 15

Prijedlog direktive
Članak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.
1. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata dodjeljuje se Komisiji podložno 
uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 2.a.. dodjeljuje se Komisiji 
na razdoblje od [još nije odlučeno] godina 
počevši od [datuma stupanja na snagu ove 
Direktive].
3. Europski parlament ili Vijeće u 
svakom trenutku mogu opozvati 
delegiranje ovlasti iz članka 2.a. Odlukom 
o opozivu prestaje vrijediti delegiranje 
ovlasti navedeno u toj odluci. Opoziv 
počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana 
od dana objave spomenute odluke u 
Službenom listu Europske unije ili na 
kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. 
On ne utječe na valjanost delegiranih 
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akata koji su već na snazi.
4. Prije donošenja delegiranog akta 
Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 
je imenovala svaka država članica u 
skladu s načelima utvrđenima u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 
izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5. Čim donese delegirani akt, 
Komisija ga istodobno priopćuje 
Europskom parlamentu i Vijeću.
6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 2.a stupa na snagu samo ako ni 
Europski parlament ni Vijeće u roku od 
[još nije odlučeno] mjeseca od priopćenja 
tog akta Europskom parlamentu i Vijeću 
na njega ne podnesu nikakav prigovor ili 
ako su prije isteka tog roka i Europski 
parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da 
neće podnijeti prigovore. Taj se rok 
produljuje za [još nije odlučeno] mjeseca 
na inicijativu Europskog parlamenta ili 
Vijeća.

Amandman 16

Prijedlog direktive
Članak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.c

1. Delegirani akti doneseni na 
temelju ovog članka stupaju na snagu bez 
odgode i primjenjuju se sve dok nije 
podnesen nikakav prigovor u skladu sa 
stavkom 2. Prilikom priopćenja 
delegiranog akta Europskom parlamentu 
i Vijeću navode se razlozi za primjenu 
hitnog postupka. 
2. Europski parlament ili Vijeće 
mogu uložiti prigovor na neki delegirani 
akt u skladu s postupkom iz članka 2.b. U 
takvom slučaju Komisija bez odgode 
stavlja dotični akt izvan snage nakon što 
joj Europski parlament ili Vijeće priopće 
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svoju odluku o podnošenju prigovora.

Amandman 17

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2024.

1. Komisija izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće o provedbi ove 
Direktive najkasnije do 31. prosinca 2025. 
U tom izvješću o provedbi naglašavaju se 
učinci po ljudsko zdravlje. 

Amandman 18

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Komisija provodi opsežnu 
procjenu učinka i analizu troškova i 
koristi u pogledu ukidanja pomicanja sata 
uvjetovanog izmjenom godišnjih 
razdoblja.

Amandman 19

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja 2024.

2. Države članice dostavljaju 
relevantne informacije Komisiji najkasnije 
do 30. travnja pet godina nakon usvajanja 
ove Direktive.

Amandman 20

Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice najkasnije do 1. travnja 
2019. donose i objavljuju zakone i druge 
propise koji su potrebni radi usklađivanja s 
ovom Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 2020. donose 
i objavljuju zakone i druge propise koji su 
potrebni radi usklađivanja s ovom 
Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman 21

Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 1. travnja 2019.

Direktiva 2000/84/EZ stavlja se izvan 
snage s učinkom od 2020.
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