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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на въвеждането на лятното часово време е извличането на полза от естествената 
дневна светлина. Чрез връщането на часовника с един час напред – тъй като през 
пролетта дните стават по-дълги – слънцето залязва с този един час по-късно в периода 
до есента, когато часовникът се връща отново назад. Тази практика се прилага в над 60 
държави по света. В ЕС държавите членки имат дългогодишна традиция на прилагане 
на лятното часово време и много от тях са разработили собствени схеми за използване 
на дневната светлина през лятото. Опити за хармонизация в рамките на ЕС започнаха 
през 70-те години на миналия век, като целта беше да се улесни ефективното 
функциониране на вътрешния пазар.

Понастоящем Директива 2000/84/ЕО, чиято отмяна се предвижда, урежда единното 
прилагане на лятното часово време в ЕС. Много трети държави в Европа 
хармонизираха своето лятно часово време с това на ЕС.

Проведени бяха редица академични проучвания с цел изследване на предимствата и 
недостатъците на лятното часово време. Изглежда, че лятното часово време е 
благоприятно за вътрешния пазар (по-специално транспортния сектор) и за 
развлекателни дейности на открито, като освен това генерира незначителни икономии 
на енергия. Отражението върху други икономически сектори обаче все още не е ясно.

Трябва да се признае, че наличната научна доказателствена база и съвременните 
познания по отношение на възможните положителни или отрицателни последици от 
лятното часово време са все още много ограничени и по-скоро откъслечни.

Научните изследвания в областта на здравеопазването, обаче, свързват лятното часово 
време с нарушаване на човешкия биоритъм („циркаден ритъм“). Нови научни 
изследвания сочат, че отражението върху човешкия биоритъм може би е по-сериозно, 
отколкото се е считало досега. Научните факти, които са на разположение, са много 
ограничени.

Гражданите и Европейският парламент все повече поставят под въпрос системата на 
промяна на часовото време два пъти годишно. Въпреки това нито едно правителство от 
ЕС не призова за промяна на действащите разпоредби за лятното часово време. Трети 
държави като Русия, а наскоро и Турция, премахнаха лятното часово време, като 
предвидиха преходни периоди от пет, дори повече години.

В своята резолюция от 8 февруари 2018 г.1 Европейският парламент призова Комисията 
да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в 
Директива 2000/84/ЕО, и по целесъобразност да изготви предложение за 
преразглеждане.

Европейската комисия не извърши оценка на въздействието, но проведе обществена 
консултация, в рамките на която бяха получени около 4,6 млн. отговора. Това е най-

1 Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно разпоредбите за промяна на 
часовото време (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043
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големият брой отговори, получавани досега при провеждана от Комисията 
консултация. 84% от респондентите подкрепиха преустановяването на промяната на 
часовото време два пъти годишно, а 16% изразиха желание тя да бъде запазена.

В този контекст целта на настоящото становище е да подкрепи идеята, че прилагането 
на разпоредбите за промяна на часовото време два пъти годишно следва да бъде 
преустановено при определени условия.
Основното предизвикателство по отношение на преустановяването на промяната на 
часовото време два пъти годишно е да се избегнат сериозни сътресения на вътрешния 
пазар, предизвикани от различията между държавите членки в тази област и от липсата 
на правомощия за координиране на стандартните часови времена на европейско 
равнище.

Докладчикът по становище е наясно с факта, че ЕС може да сложи край на промяната 
на часовото време два пъти годишно, но не разполага с правомощия да наложи 
стандартно часово време в целия ЕС.

Независимо от съображенията относно последиците отмяната на Директивата относно 
лятното часово време не би премахнала автоматично лятното часово време в целия ЕС. 
Тя ще сложи край на хармонизацията в целия ЕС и ще върне въпроса за лятното часово 
време обратно в компетентността на държавите членки. Държавите членки ще имат 
свободата да решават самостоятелно относно своите индивидуални времеви режими: те 
може да изберат да запазят лятното часово време (с настоящия или с изменен график за 
лятно часово време) или да го премахнат. Премахването на лятното часово време ще 
доведе на първо място до целогодишно стандартно време („зимно часово време“), което 
означава, че през пролетта и лятото вечерите ще са по-тъмни.

За да се постигне целогодишно лятно часово време, ще трябва технически държавите 
членки да променят времевите зони. Липсата на координация на часовите времена на 
национално равнище обаче вероятно ще има отрицателни последици за вътрешния 
пазар.

Във всеки случай трябва да се избягва разнообразие от часови зони вследствие на 
различните предпочитания на държавите членки за запазване на зимното или лятното 
часово време като стандартно часово време, тъй като това би направило вътрешния 
пазар по-разнороден.
То би усложнило трансграничната търговия, транспорта, комуникацията и движението 
в рамките на вътрешния пазар и трети държави и би оказало значително отрицателно 
въздействие върху системата от слотове на въздухоплавателната промишленост, 
използвана за координиране на полетите на най-натоварените летища по света. 
Промяната на часовото време може да се използва от конкурентни авиокомпании от 
трети държави да изтласкат от пазара европейските авиокомпании, за да получат по-
голям пазарен дял извън ЕС.

В областта на правната осъществимост докладчикът по становище предлага влизането 
в сила да се обвърже с предварително консенсусно споразумение между всички 
държави – членки на ЕС, относно механизъм за координация за ново стандартно часово 
време. Най-добре би било трите съществуващи часови зони да останат непроменени. 
По отношение на този законодателен акт докладчикът по становище счита процедурата 
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за съвместно вземане на решения за подходящ инструмент за постигане на това 
споразумение между държавите членки. Държавата членка, която води 
председателството на Съвета, координира този процес.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В своята резолюция от 8 
февруари 2018 г. Европейският 
парламент призова Комисията да 
извърши оценка на разпоредбите 
относно лятното часово време, 
предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и, 
ако е необходимо, да изготви 
предложение за нейното 
преразглеждане. В посочената 
резолюция също така бе потвърдено, че 
е от съществено значение да се запази 
хармонизиран подход по отношение на 
часовото време в рамките на Съюза.

(2) Въз основа на изложеното в 
редица петиции на граждани, 
парламентарни въпроси и публични 
изслушвания по въпроса, в своята 
резолюция от 8 февруари 2018 г. 
Европейският парламент призова 
Комисията да извърши задълбочена 
оценка на разпоредбите относно 
лятното часово време, предвидени в 
Директива 2000/84/ЕО, и ако е 
необходимо, да изготви предложение за 
нейното преразглеждане. В посочената 
резолюция също така бе подчертано, че 
е важно да се запази хармонизиран 
подход по отношение на часовото време 
в рамките на Съюза, а така също и 
единен за ЕС режим на часовото 
време.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията проучи наличните 
доказателства, в които се подчертава 
значението на наличието на 

(3) Комисията проучи наличните 
доказателства, в които се подчертава 
значението на наличието на 
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хармонизирани правила на Съюза в тази 
област, за да се осигури правилното 
функциониране на вътрешния пазар и да 
се избягват и да се избегнат, наред с 
другото, нарушения при изготвянето на 
графиците на транспортните операции и 
функционирането на информационните 
и комуникационните системи, по-
високите разходи за трансгранична 
търговия или по-ниската 
производителност при стоките и 
услугите. Липсват убедителни 
доказателства за това до каква степен 
с въвеждането на лятното часово 
време се преодоляват неудобствата, 
свързани със смяната на часовото време 
два пъти годишно.

хармонизирани правила на Съюза в тази 
област, за да се осигури правилното 
функциониране на вътрешния пазар, да 
се създаде предвидимост и 
дългосрочна сигурност и да се 
избягват, наред с другото, нарушения 
при изготвянето на графиците на 
транспортните операции, в енергийния 
сектор и във функционирането на 
информационните и комуникационните 
системи, по-високите разходи за 
трансгранична търговия или по-ниската 
производителност при стоките и 
услугите. Преминаването към нова 
часова система следва да бъде 
улеснено чрез тестване в областта на 
ИКТ с цел ефективно прилагане без 
допълнителни разходи за 
предприятията и гражданите. Освен 
това, въпреки че научните 
доказателства все още не са напълно 
убедителни, последните научни 
проучвания посочват възможните 
отрицателни въздействия върху 
човешкото здраве, свързани със 
смяната на часовото време два пъти 
годишно. В неотдавнашните 
проучвания, отнасящи се до 
човешкото здраве, се посочва също 
така, че промените на часовото 
време два пъти годишно имат 
различни отрицателни въздействия и 
че приспособяването към тези 
промени не е толкова лесно, колкото 
се е предполагало.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Обществените дискусии 
относно лятното часово време не са 
нищо ново, а след неговото въвеждане 
е имало няколко инициативи за 
преустановяване на тази практика. 
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Някои държави членки проведоха 
национални консултации и по-
голямата част от предприятията и 
заинтересованите лица подкрепиха 
преустановяването на тази 
практика. Консултацията по 
инициатива на Европейската 
комисия доведе до същото 
заключение.

Обосновка

Въвеждането на промяна на часовото време имаше противници в началото, но 
настоящото предложение е резултат от различни проучвания и консултации, които 
допълват идеологическите разисквания с аргументи. За тази цел е целесъобразно да 
бъдат упоменати предишните разисквания и процесът, който доведе до настоящото 
предложение.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По въпроса за лятното часово 
време се води разгорещен обществен 
дебат, като някои държави членки вече 
изразиха предпочитанието си този 
режим да бъде преустановен. Предвид 
тези обстоятелства е необходимо да се 
запази правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се избегнат 
всякакви значителни смущения в него, 
причинени от различията между 
държавите членки в тази област. Ето 
защо е целесъобразно да се пристъпи 
към координирано прекратяване на 
използването на лятно часово време.

(4) По въпроса за лятното часово 
време се води разгорещен обществен 
дебат, което се вижда от факта, че 
4,6 милиона граждани са отговорили в 
обществената консултация, 
проведена от Комисията, като 
повечето от тях са против 
действащата система на сезонни 
промени на часовото време. Това все 
още не е придружено от научно 
обоснована оценка на въздействието, 
която да не се ограничава до анализа 
на съществуващи материали в тази 
област. Някои държави членки също 
така вече изразиха предпочитанието си 
този режим да бъде преустановен. 
Предвид тези обстоятелства е 
необходимо да се запази правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
както и на трансграничните 
дейности на гражданите, и да се 
избегнат всякакви значителни смущения 
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в тях, причинени от различията между 
държавите членки в тази област. Ето 
защо е наложително в рамките на 
използваната за тази директива 
процедура на съвместно вземане на 
решения да се пристъпи към 
прекратяване на използването на лятно 
часово време единствено ако преди 
това държавите членки са 
постигнали споразумение относно 
механизъм за координиране. 
Съответното председателство на 
Съвета ще има водеща роля в 
създаването на този механизъм за 
координиране. Този механизъм следва 
да отчита трите съществуващи 
часови зони в ЕС при определянето на 
стандартното време от всяка 
държава членка. Когато държава 
членка предприеме такава промяна и 
без да се засяга нейното право да вземе 
решение относно своето стандартно 
време, тя ще положи всички усилия, 
за да гарантира, че разликата във 
времето между нея и съседните 
държави членки не надвишава един 
час. Европейската комисия може да 
извърши оценка на въздействието на 
планираната промяна на 
стандартното време и на 
въздействието ѝ върху съседните 
държави членки и вътрешния пазар.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да се избегнат отрицателни 
последици за функционирането на 
вътрешния пазар, както и трудности 
при трансграничните дейности за 
гражданите на ЕС, от ключово 
значение е да се гарантира, че при 
разпределението на часовите зони в 
Съюза продължава да се съблюдава 
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географският принцип. Поради това 
прекратяването на лятното часово 
време следва да бъде предшествано от 
процес на координиране между 
държавите членки. Процесът ще 
помогне на държавите членки, по-
специално на съседните държави, да 
постигнат по съгласуван начин обща 
позиция относно стандартното 
часово време, което всяка държава 
членка ще избере да прилага в бъдеще, 
като същевременно се зачита 
суверенното право на всяка държава 
членка да взема решения относно 
своето стандартно часове време и се 
вземат предвид различните нужди на 
населението в държавите членки, 
които понастоящем се простират в 
общо три часови зони.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Последните научни данни 
показват връзка между системата на 
промяна на часа два пъти годишно и 
здравословни проблеми, свързани с 
хронобиологията чрез нарушения в 
циркадния ритъм, например сърдечно-
съдови заболявания.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Директивата не засяга правото на 
всяка държава членка да взема решения 
относно своето стандартно часово време 
или времена за териториите под нейната 
юрисдикция и попадащи в 

(5) Директивата не засяга правото на 
всяка държава членка да взема решения 
относно своето стандартно часово време 
или времена за териториите под нейната 
юрисдикция и попадащи в 
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териториалния обхват на Договорите, 
както и относно допълнителни промени 
на това време. С цел обаче да се 
гарантира, че прилагането на 
разпоредбите за лятното часово време 
от някои държави членки няма да 
наруши функционирането на вътрешния 
пазар, държавите членки следва да се 
въздържат от промяна на стандартното 
часово време на която и да било 
територия под тяхната юрисдикция от 
съображения, свързани със сезонната 
смяна на часовото време, дори тези 
промени да бъдат представени като 
промяна на часовата зона. Освен това, с 
цел да бъдат сведени до минимум 
смущенията в транспорта, 
далекосъобщенията и други засегнати 
сектори, те следва да нотифицират пред 
Комисията планираната промяна на 
стандартното им часово време и 
впоследствие да приложат 
нотифицираните промени. Въз основа 
на тази нотификация Комисията следва 
да информира всички останали държави 
членки, така че те да могат да вземат 
всички необходими мерки. Тя следва да 
информира и обществеността и 
заинтересованите страни, като 
публикува тази информация.

териториалния обхват на Договорите, 
както и относно допълнителни промени 
на това време. С цел обаче да се 
гарантира, че прилагането на 
разпоредбите за лятното часово време 
от някои държави членки няма да 
наруши функционирането на вътрешния 
пазар, както и за да се гарантира 
координиран подход, държавите членки 
следва да се въздържат от промяна на 
стандартното часово време на която и да 
било територия под тяхната юрисдикция 
от съображения, свързани със сезонната 
смяна на часовото време, дори тези 
промени да бъдат представени като 
промяна на часовата зона, извършвана в 
Европа. Освен това, с цел да бъдат 
сведени до минимум смущенията, наред 
с другото в сектора на вътрешния 
пазар, енергийните мрежи на ЕС, 
транспорта, преди всичко в сектора на 
въздушния транспорт и неговата 
установена система от слотове за 
излитане и кацане, в сектора на 
далекосъобщенията и други засегнати 
сектори, те следва да нотифицират пред 
Комисията планираната промяна на 
стандартното си часово време и 
впоследствие да приложат 
нотифицираните промени. Въз основа 
на тази нотификация Комисията следва 
да информира всички останали държави 
членки, така че те да могат да вземат 
всички необходими мерки, за да 
противодействат на 
трансграничното въздействие, 
причинено от разликите в часовото 
време между съседни държави. Тя 
следва да информира и обществеността 
и заинтересованите страни, като 
публикува тази информация.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Държавите членки следва да 
вземат своето решение, без да 
излагат на риск 
конкурентоспособността на 
предприятия от европейския 
транспортен сектор, които са 
особено чувствителни към промени 
във времето, като например 
европейските авиокомпании и 
летища, по отношение на 
предприятия от трети държави.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Решението кое стандартно 
часово време да бъде приложено във 
всяка една държава членка изисква 
предварителни консултации и 
проучвания, които да се съобразят с 
предпочитанията на гражданите, 
географското разнообразие и 
регионалните различия, 
стандартните режими на работа и 
други фактори, които са от значение 
за конкретната държава членка. 
Поради това държавите членки 
следва да разполагат с достатъчно 
време да анализират вероятното 
въздействие на предложението и да 
изберат най-подходящото решение за 
своето население, като същевременно 
вземат предвид доброто 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага от 1 април 2019 г., така че 
във всяка държава членка последният 
период на лятно часово време съгласно 
правилата от Директива 2000/84/ЕО 
следва да започне на 31 март 2019 г. в 
1.00 ч. координирано универсално 
време. Държавите членки, които след 
изтичането на посочения период на 
лятно часово време предвиждат да 
приемат стандартно часово време, 
съответстващо на времето, прилагано 
през зимния сезон в съответствие с 
Директива 2000/84/ЕО, следва да 
променят своето стандартно часово 
време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време, така 
че сходните и трайни промени в 
различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Желателно е 
държавите членки да вземат 
съгласувано решенията за стандартното 
часово време, което всяка от тях ще 
прилага от 2019 г. нататък.

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага от 1 април 2020 г., така че 
във всяка държава членка последният 
период на лятно часово време съгласно 
правилата от Директива 2000/84/ЕО 
следва да започне на 29 март 2020 г. в 
1.00 ч. координирано универсално 
време. Държавите членки, които след 
изтичането на посочения период на 
лятно часово време предвиждат да 
приемат стандартно часово време, 
съответстващо на времето, прилагано 
през зимния сезон в съответствие с 
Директива 2000/84/ЕО, следва да 
променят своето стандартно часово 
време на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време, така 
че сходните и трайни промени в 
различните държави членки да бъдат 
извършени едновременно. Условие за 
прилагането на тази уредба е 
държавите членки да вземат 
съгласувано и в дух на консенсус 
решенията за стандартното часово 
време, което всяка от тях ще прилага от 
2020 г. нататък, като държавите 
членки се насърчават да запазят 
часовата зона, която понастоящем е 
в сила за тях. Може да бъде създадена 
мрежа от национални звена за 
контакт относно часовото време. 
Важно е да бъдат избегнати 
вероятни усложнения, които биха 
могли да възникнат при прилагането 
от страна на държавите членки на 
настоящата директива. Поради това 
е необходимо да им се предостави 
достатъчно време и да се гарантира 
хармонизиран и добре координиран 
подход.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изпълнението на настоящата 
директива следва да бъде наблюдавано. 
Резултатите от това наблюдение следва 
да бъдат представени от Комисията в 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета. Този доклад следва да се 
основава на информацията, 
предоставена на Комисията от 
държавите членки своевременно, така че 
докладът да може да бъде представен в 
определения срок.

(8) Изпълнението на настоящата 
директива следва да бъде наблюдавано 
и подлежи на механизма за 
координация, договорен 
предварително между държавите 
членки в рамките на тази процедура 
на съвместно вземане на решение. 
Резултатите от това наблюдение следва 
да бъдат представени от Комисията в 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета. Този доклад следва да се 
основава на информацията, 
предоставена на Комисията от 
държавите членки своевременно, така че 
докладът да може да бъде представен в 
определения срок.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки могат да 
направят сезонна промяна на своето 
стандартно часово време или времена 
през 2019 г., при условие че я извършат 
на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време. 
Държавите членки нотифицират 
посоченото решение съгласно 
предвиденото в член 2.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки могат да 
направят сезонна промяна на своето 
стандартно часово време или времена 
през 2020 г., при условие че я извършат 
на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. 
координирано универсално време. 
Държавите членки нотифицират 
посоченото решение съгласно 
предвиденото в член 2.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 1, ако дадена държава членка реши 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 1, ако дадена държава членка реши 
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да промени своето стандартно часово 
време или времена на която и да било 
територия под нейната юрисдикция, тя 
нотифицира Комисията най-малко 6 
месеца, преди промяната да породи 
действие. Когато дадена държава членка 
е направила такава нотификация и не я е 
оттеглила най-малко 6 месеца преди 
датата на предвидената промяна, 
държавата членка прилага тази промяна.

да промени своето стандартно часово 
време или времена на която и да било 
територия под нейната юрисдикция, тя 
нотифицира Комисията най-малко 12 
месеца, преди промяната да породи 
действие. Когато дадена държава членка 
е направила такава нотификация и не я е 
оттеглила най-малко 12 месеца преди 
датата на предвидената промяна, 
държавата членка прилага тази промяна.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В едномесечен срок от 
нотификацията Комисията информира 
останалите държави членки за нея и 
публикува тази информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. В едномесечен срок от 
нотификацията Комисията информира 
останалите държави членки и 
широката общественост за нея и 
публикува тази информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да има координиран подход 
при прилагането на параграфи 1 и 2 
от настоящия член, Съветът 
установява механизъм за 
координация.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и Съвета за 
изпълнението на настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2024 г.

1. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и Съвета за 
изпълнението на настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2025 г.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
на Комисията съответната информация 
най-късно до 30 април 2024 г.

2. Държавите членки предоставят 
на Комисията съответната информация 
най-късно до 30 април 2025 г.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2019 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2020 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 
2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 
2020 г.
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Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, 
считано от 1април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, 
считано от 1април 2020 г.
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