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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Európskej komisie ukončiť zmenu času vykonávanú dvakrát 
ročne v súlade s názormi, ktoré vyjadrili tak občania, ako aj Európsky parlament 
vo svojom uznesení z februára 2018.

Uverejnené boli viaceré štúdie a správy, ktoré poukazujú na negatívne dôsledky 
zmeny času vykonávanej dvakrát ročne v mnohých aspektoch našej spoločnosti, od 
zdravotných rizík a problémov spôsobených narušením cirkadiálneho rytmu až po 
zvýšenú mieru nehodovosti v dňoch nasledujúcich po zmene, zvýšenú administratívnu 
záťaž a vyššie náklady v mnohých odvetviach hospodárstva. 

Európska komisia usporiadala v lete 2018 verejnú konzultáciu, počas ktorej zozbierala 
4,6 milióna odpovedí, z ktorých 99,8 % pochádzalo od občanov. Zvyšných 0,2 % 
odpovedí poskytli zainteresované strany alebo podniky. Výsledok tejto konzultácie bol 
v prospech ukončenia zmeny času dvakrát ročne, ktoré preferuje 84 % opýtaných. 
Súčasný návrh je preto v súlade s názormi, ktoré vyjadrili občania, pričom zároveň 
zdôrazňuje potrebu jednotného a harmonizovaného prístupu v záujme zabezpečenia 
fungovania vnútorného trhu. 

Územia členských štátov EÚ sú rozdelené do troch rôznych časových pásiem 
koordinovaného svetového času (UTC), a to UTC, UTC+1 a UTC+2. Pri rozhodovaní 
o trvalom časovom režime treba preto zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú 
geografické aspekty a prirodzené časové pásma a ich vplyv na zdravie vzhľadom na 
dostupnosť denného svetla.   

Hoci členské štáty majú aj naďalej právomoc rozhodovať o svojom štandardnom čase, 
spravodajca považuje za potrebné zachovať harmonizovaný prístup k úprave času, aby 
sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu a predišlo závažným narušeniam, 
ktoré by viedli k vytvoreniu nesúrodej spleti, ak sa členské štáty rozhodnú v rámci 
celej EÚ zaviesť rôzne 60-minútové zmeny času.  

Koordinovaný prístup zahŕňa vytvorenie primeraného harmonogramu, ktorý členským 
štátom umožní presne posúdiť, aký vplyv by mal trvalý prechod na UTC+1 a UTC+2 
vzhľadom na počet oblastí, ktoré sa majú zohľadniť, napríklad vplyv na hospodárstvo 
z hľadiska cezhraničného obchodu, komunikácií a dopravy, ale aj vplyv na ľudské 
zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo životné prostredie. 

Preto sa navrhuje odložiť dátum začatia uplatňovania o jeden rok, aby sa členským 
štátom poskytol dostatočný čas na koordináciu svojich prístupov a riadne zapojenie 
príslušných zainteresovaných strán a občanov prostredníctvom organizovania 
verejných konzultácií 

Riadna koordinácia by sa mala zabezpečiť zriadením siete zloženej zo zástupcov z 
každého členského štátu a Komisie, ktorá by pôsobila ako sprostredkovateľ v prípade, 
ak by zmena času plánovaná jedným členským štátom vyvolala obavy u iných 
členských štátov a mohla by ovplyvniť riadne fungovanie vnútorného trhu. 

Hodnotenie vykonávania tejto smernice by sa malo uskutočniť po štyroch rokoch jej 
uplatňovania, a nie po piatich rokoch, ako navrhuje Komisia. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty sa v minulosti 
rozhodli zaviesť úpravu letného času na 
vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre 
fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby 
sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a 
čas začiatku a konca obdobia letného času. 
V súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/84/ES21 všetky 
členské štáty v súčasnosti uplatňujú úpravu 
letného času od poslednej nedele v marci 
do prvej nedele v októbri toho istého roka.

(1) Členské štáty sa v minulosti 
rozhodli zaviesť úpravu letného času na 
vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre 
fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby 
sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a 
čas začiatku a konca obdobia letného času, 
aby sa koordinovala zmena času 
v členských štátoch. V súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2000/84/ES21 všetky členské štáty v 
súčasnosti uplatňujú sezónne zmeny času 
vykonávané dvakrát ročne. Štandardný 
čas sa v poslednú nedeľu v marci mení na 
letný čas, ktorý sa uplatňuje do prvej 
nedele v októbri toho istého roka. 

__________________ __________________
21 Smernica 2000/84/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o 
úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 
2.2.2001, s. 21).

21 Smernica 2000/84/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o 
úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 
2.2.2001, s. 21).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala úpravu letného 
času stanovenú v smernici 2000/84/ES a 
podľa potreby skoncipovala návrh jej 

(2) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala sezónne zmeny 
času vykonávané dvakrát ročne stanovené 
v smernici 2000/84/ES a podľa potreby 
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revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú 
potrebu zachovania harmonizovanej 
koncepcie časovej úpravy na celom území 
Únie.

skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom 
potvrdil zásadnú potrebu zachovania 
harmonizovanej koncepcie časovej úpravy 
na celom území Únie, pričom zdôraznil, že 
mnohé vedecké štúdie poukazujú na to, 
že sezónne zmeny času vykonávané 
dvakrát ročne majú negatívne účinky.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, 
okrem iného, narušeniam časového 
harmonogramu dopravných operácií a 
fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či 
výhody úpravy letného času prevažujú nad 
nevýhodami spojenými so zmenou času 
dvakrát do roka.

(3) Komisia preskúmala dostupné 
dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť 
harmonizovaných pravidiel Únie v tejto 
oblasti v záujme zaručenia riadneho 
fungovanie vnútorného trhu, dlhodobého 
výhľadu a predvídateľnosti s cieľom 
zabrániť, okrem iného, narušeniam 
časového harmonogramu dopravných 
operácií a fungovania komunikačných a 
informačných systémov, vyšším nákladom 
v cezhraničnom obchode či nižšej 
produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či 
výhody úpravy letného času prevažujú nad 
nevýhodami spojenými so zmenou času 
dvakrát do roka.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Početné štúdie však poukazujú na 
to, že výhody sezónnej zmeny času, ako 
úspora energie, sa preceňovali, zatiaľ čo 
jej negatívne vplyvy v rôznych oblastiach, 
napríklad na ľudské zdravie a biorytmus 
(cirkadiálny rytmus) alebo napríklad na 
schopnosť sústrediť sa, sa podceňovali.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia a niektoré členské 
štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť 
uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s 
týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť 
riadne fungovanie vnútorného trhu a 
zabrániť jeho citeľným narušeniam 
spôsobeným rozdielmi medzi členskými 
štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné 
koordinovaným spôsobom ukončiť 
uplatňovanie úpravy letného času.

(4) Prebieha živá verejná diskusia, v 
ktorej určitý počet občianskych iniciatív 
zdôrazňuje svoje obavy vyplývajúce zo 
sezónnych zmien času vykonávaných 
dvakrát ročne, a niektoré členské štáty už 
vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie 
tejto úpravy. Rovnakú ochotu ukončiť 
sezónne zmeny času vykonávané dvakrát 
ročne vyjadrilo v rámci verejnej 
konzultácie, ktorú v lete 2018 uskutočnila 
Komisia, 4,6 milióna občanov, čo 
predstavuje 84 % respondentov. V 
súvislosti s týmito trendmi je potrebné 
zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu 
a zabrániť jeho citeľným narušeniam 
spôsobeným rozdielmi medzi členskými 
štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné 
koordinovaným a harmonizovaným 
spôsobom ukončiť sezónne zmeny času 
vykonávané dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Územia členských štátov sú 
zoskupené v troch rôznych časových 
pásmach alebo štandardných časoch, t. j. 
UTC, UTC +1 a UTC +2. Vzhľadom na 
to, že Európska únia sa rozprestiera na 
rozsiahlom území zo severu na juh, vplyv 
denného svetla v závislosti od úpravy času 
sa medzi členskými štátmi líši. Je preto 
dôležité, aby členské štáty pred zmenou 
svojho časového pásma zvážili 
geografické aspekty času, t. j. prirodzené 
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časové pásma a geografickú polohu. 
Členské štáty sa vyzývajú, aby pred 
prijatím rozhodnutia o zmene svojich 
časových pásiem uskutočnili konzultácie s 
občanmi a príslušnými zainteresovanými 
stranami.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Touto smernicou by nemalo byť 
dotknuté právo každého členského štátu 
rozhodovať o štandardnom čase alebo 
časoch na územiach pod jeho právomocou, 
na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť 
zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak 
s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného 
času uplatňovaná len v niektorých 
členských štátoch nenarúšala fungovanie 
vnútorného trhu, by členské štáty nemali 
meniť štandardný čas na územiach pod 
svojou právomocou z dôvodu sezónnej 
zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali 
ako zmenu časového pásma. Navyše, s 
cieľom minimalizovať narušenia okrem 
iného v doprave, komunikáciách a iných 
dotknutých sektoroch, mali by Komisii v 
náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel 
zmeniť svoj štandardný čas a následne 
uplatniť oznámené zmeny. Komisia by 
mala na základe uvedeného oznámenia 
informovať všetky ostatné členské štáty, 
aby mohli prijať všetky potrebné 
opatrenia. Takisto by mala informovať 
širokú verejnosť a zainteresované strany a 
na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5) Touto smernicou by nemalo byť 
dotknuté právo každého členského štátu 
rozhodovať o štandardnom čase alebo 
časoch na územiach pod jeho právomocou, 
na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť 
zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak 
s cieľom zabrániť akýmkoľvek závažným 
narušeniam vnútorného trhu by členské 
štáty nemali meniť štandardný čas na 
územiach pod svojou právomocou z 
dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto 
zmenu prezentovali ako zmenu časového 
pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať 
narušenia okrem iného v doprave, 
komunikáciách a iných dotknutých 
sektoroch, by členské štáty, ktoré 
zamýšľajú zmeniť svoj štandardný čas, 
mali svoj úmysel oznámiť Komisii a 
všetkým ostatným členským štátom 
najneskôr 9 mesiacov pred nadobudnutím 
účinnosti plánovanej zmeny a následne 
oznámené zmeny zaviesť. Komisia by 
mala na základe takéhoto oznámenia 
posúdiť vplyv plánovanej zmeny času na 
fungovanie vnútorného trhu. Takisto by 
mala informovať širokú verejnosť a 
zainteresované strany a na tento účel danú 
informáciu uverejniť.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V záujme zabezpečenia 
harmonizovaného vykonávania tejto 
smernice by členské štáty mali vopred 
koordinovať svoje rozhodnutie 
o plánovanom štandardnom čase 
prostredníctvom vytvorenia mechanizmu 
koordinácie s cieľom zabrániť tomu, aby 
si členské štáty zvolili rôzny štandardný 
čas v rámci časového pásma. 
Mechanizmus koordinácie by mal 
pozostávať zo zástupcu Komisie a jedného 
určeného zástupcu každého členského 
štátu. Komisia by mala uľahčiť 
koordináciu a poskytnúť posúdenie 
účinkov oznámeného rozhodnutia 
na riadne fungovanie vnútorného trhu. 
Rozhodnutie uplatniť alebo neuplatniť 
plánovanú zmenu času po konzultácii s 
ďalšími členskými štátmi a v koordinácii s 
nimi naďalej zostáva v právomoci 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Preto je potrebné ukončiť 
harmonizáciu obdobia, na ktoré sa 
vzťahuje úprava letného času podľa 
smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné 
pravidlá, ktorými sa členským štátom 
zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové 
úpravy prostredníctvom zmeny svojho 
štandardného času viac ako jedenkrát za 
rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť 
plánované zmeny štandardného času. 
Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim 
spôsobom prispieť k bezproblémovému 
fungovaniu vnútorného trhu a z toho 
dôvodu by mala byť založená na článku 
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ako sa vykladá v súlade s ustálenou 

(6) Preto je potrebné zrušiť smernicu 
2000/84/ES o úprave letného času a 
zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa 
členským štátom zabráni uplatňovať rôzne 
sezónne časové úpravy svojho 
štandardného času, ako aj stanoviť 
povinnosť oznámiť plánované zmeny 
štandardného času a posúdiť ich vplyv. 
Komisia a ostatné členské štáty by potom 
mali posúdiť vplyv plánovanej zmeny na 
fungovanie vnútorného trhu, aby sa 
predišlo akýmkoľvek závažným 
narušeniam. Cieľom tejto smernice je teda 
rozhodujúcim spôsobom prispieť k 
bezproblémovému fungovaniu vnútorného 
trhu a z toho dôvodu by mala byť založená 
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judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. na článku 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s 
ustálenou judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné 
obdobie letného času podľa pravidiel 
smernice 2000/84/ES vo všetkých 
členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 
1.00 ráno koordinovaného svetového času. 
Členské štáty, ktoré po uvedenom období 
letného času plánujú prijať štandardný čas 
zodpovedajúci času v zimnom ročnom 
období v súlade so smernicou 2000/84/ES, 
by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. 
októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného 
svetového času, aby sa podobné a trvalé 
zmeny v rôznych členských štátoch 
vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské 
štáty prijali rozhodnutia o štandardnom 
čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať 
od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7) Je dôležité zabrániť tomu, aby sa 
členské štáty rozhodli pre rozdielne 
štandardné časy. Preto je potrebné 
ponechať im dostatok času na prijatie 
harmonizovaného a dobre 
koordinovaného prístupu. Táto smernica 
by sa mala uplatňovať od 30. marca 2020, 
aby sa posledné obdobie letného času 
podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo 
všetkých členských štátoch začalo 
29. marca 2020 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty, ktoré po uvedenom období letného 
času plánujú prijať štandardný čas 
zodpovedajúci času v zimnom ročnom 
období v súlade so smernicou 2000/84/ES, 
by mali zmeniť svoj štandardný čas 25. 
októbra 2020 o 1.00 ráno koordinovaného 
svetového času, aby sa podobné a trvalé 
zmeny v rôznych členských štátoch 
vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské 
štáty prijali rozhodnutia o štandardnom 
čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať 
od roku 2020, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 
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časov v roku 2019 za predpokladu, že tak 
urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 
článkom 2.

časov v roku 2020 za predpokladu, že tak 
urobia 25. októbra 2020 o 1.00 ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia svoje rozhodnutie uplatniť 
alebo neuplatniť túto poslednú sezónnu 
zmenu času svojho štandardného času 
alebo časov 6 mesiacov pred 
nadobudnutím právoplatnosti tejto zmeny.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia túto informáciu 
bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku 
Európskej únie a do 1 mesiaca od prijatia 
oznámenia zvolá stretnutie v rámci 
mechanizmu koordinácie uvedeného v 
článku 2a.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj 
štandardný čas alebo časy na akomkoľvek 
území pod svojou právomocou, oznámi 
túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť 
mesiacov pred tým, ako daná zmena 
nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát 
takúto skutočnosť oznámil a dané 
oznámenie nestiahol najneskôr šesť 
mesiacov pred dátumom plánovanej 
zmeny, členský štát predmetnú zmenu 
uplatní.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj 
štandardný čas alebo časy na akomkoľvek 
území vo svojej právomoci, oznámi 
Komisii a ostatným členským štátom svoje 
rozhodnutie zmeniť svoj štandardný čas 
alebo časy na akomkoľvek území vo svojej 
právomoci najneskôr 9 mesiacov pred 
nadobudnutím právoplatnosti danej 
zmeny.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
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Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do jedného mesiaca od 
doručenia oznámenia o ňom informuje 
ostatné členské štáty a uverejní danú 
informáciu v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

2. Komisia bezodkladne uverejní 
danú informáciu v Úradnom vestníku 
Európskej únie a do jedného mesiaca od 
prijatia oznámenia zvolá stretnutie v rámci 
mechanizmu koordinácie uvedeného v 
článku 2a.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
1. Touto smernicou sa vytvára 
mechanizmus koordinácie s cieľom 
zabezpečiť harmonizovaný prístup k 
úprave času v rámci Únie a posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
Komisiou pri posudzovaní vplyvu všetkých 
rozhodnutí zmeniť štandardný čas alebo 
časy na fungovanie vnútorného trhu.
2. Mechanizmus koordinácie 
uvedený v odseku 1 tvorí jeden zástupca 
každého členského štátu a jeden zástupca 
Komisie.
3. Ak členský štát oznámi Komisii 
svoje rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2 
alebo podľa článku 2 ods. 1, Komisia 
zvolá členské štáty, aby posúdili a 
prediskutovali potenciálny vplyv 
plánovanej zmeny na fungovanie 
vnútorného trhu s cieľom predísť 
výrazným narušeniam.
4. Ak sa Komisia na základe 
posúdenia uvedeného v odseku 3 
domnieva, že plánovaná zmena bude mať 
závažný vplyv na riadne fungovanie 
vnútorného trhu, informuje o tom 
oznamujúci členský štát.
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5. Oznamujúci členský štát sa 
najmenej 4 mesiace pred dátumom 
plánovanej zmeny rozhodne, či svoje 
rozhodnutie zruší alebo zachová. Ak sa 
oznamujúci členský štát rozhodne 
zachovať svoje rozhodnutie, poskytne 
vysvetlenie toho, ako zmierni negatívny 
vplyv tejto zmeny na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade podá správu o vykonávaní tejto 
smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1. Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade podá správu o vykonávaní tejto 
smernice najneskôr do [štyri roky od 
dátumu uplatňovania tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty Komisii poskytnú 
relevantné informácie najneskôr do 30. 
apríla 2024.

2. Členské štáty Komisii poskytnú 
relevantné informácie najneskôr do [3 roky 
od dátumu uplatňovania tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia 
najneskôr do 30. marca 2020 zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 30. marca 2020.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s 
účinnosťou od 30. marca 2020.
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