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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Letní čas byl zaveden s cílem co nejvíce využít přirozeného denního světla. Posunutím 
ručiček o jednu hodinu vpřed se jarní dny prodlouží, neboť slunce zapadá o hodinu později, 
a to až do chvíle, kdy na podzim hodiny opět nastavíme zpět. Tento postup je běžný ve více 
než 60 zemích světa. V členských státech EU je letní čas již dlouhodobou tradicí a řada států 
si v této souvislosti vytvořila vlastní režim. První pokusy o harmonizaci na úrovni EU, která 
měla usnadnit efektivní fungování vnitřního trhu, sahají do 70. let 20. století. 

V současné době upravuje jednotné používání letního času v EU směrnice 2000/84/ES, jejíž 
zrušení se navrhuje. Většina evropských třetích zemí sladila své režimy letního času s 
režimem EU. 

Přínosy a nevýhodami letního času se zabývala celá řada akademických výzkumných studií. 
Zdá se, že letní čas představuje přínos pro vnitřní trh (zejména odvětví dopravy) a venkovní 
volnočasové aktivity a přináší také nepatrné úspory spotřeby energie. Dopad na jiná 
hospodářská odvětví však zůstává nejasný.

Je třeba připustit, že vědecké důkazy, které jsou k dispozici, a odborné poznatky o možných 
pozitivních či negativních dopadech letního času jsou stále velmi omezené a poněkud 
útržkovité. 

Zdravotní výzkum však spojuje letní čas s narušením lidského biorytmu (tzv. „cirkadiálního 
rytmu“). Výsledky výzkumu naznačují, že dopad na přirozený biorytmus lidského organismu 
může být vážnější, než se doposud předpokládalo. K dispozici je však jen velmi málo 
vědeckých údajů.

Systém pololetního střídání času stále častěji zpochybňují občané i Evropský parlament. 
Žádná z vlád členských států EU však dosud nepožadovala změnu stávajících ustanovení 
o letním času. Třetí země, jako je Rusko nebo v poslední době Turecko, letní čas zrušily 
s přechodným obdobím pěti nebo více let.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. února 20181 požádal Komisi, aby posoudila 
úpravu letního času stanovenou směrnicí 2000/84/ES a v případě potřeby předložila návrh 
na její revizi. 

Evropská komise neprovedla posouzení dopadů, ale uspořádala veřejnou konzultaci, během 
níž obdržela 4,6 milionu odpovědí – nejvíce odpovědí, co kdy Komise při konzultaci obdržela 
–, v nichž se 84 % respondentů vyslovilo pro zrušení pololetních změn času, zatímco 16 % 
chtělo střídání času ponechat.

V tomto kontextu chce toto stanovisko podpořit myšlenku, že by mělo být střídání letního 
a zimního času za určitých podmínek zrušeno.
Největší výzvou zrušení střídání času je zabránit jakémukoli výraznému narušení vnitřního 
trhu, k němuž by mohlo dojít v důsledku rozdílností mezi členskými státy v této oblasti 
a nedostatku pravomocí koordinovat standardní čas na evropské úrovni.

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o úpravě času (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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Navrhovatel si je vědom skutečnosti, že EU může ukončit pololetní střídání času, ale nemá 
žádnou pravomoc stanovit standardní čas v celé EU.

Vedle úvah o dopadech je třeba si uvědomit, že zrušení směrnice o letním času by nevedlo 
k automatickému zrušení letního času v celé EU. Znamenalo by pouze ukončení harmonizace 
na úrovni EU a otázka letního času by se vrátila zpět do pravomoci členských států. Členské 
státy by mohly svobodně rozhodovat o svých individuálních časových režimech a mohly by 
se rozhodnout pro zachování letního času (v rámci stávajícího nebo pozměněného režimu 
letního času), nebo pro jeho zrušení. Zrušení letního času by v prvé řadě znamenalo zachování 
standardního („zimního“) času po celý rok, což v podstatě znamená, že by se na jaře a v létě 
dříve stmívalo.

Pro zavedení celoročního letního času by členské státy musely technicky vzato změnit časové 
pásmo. Nekoordinovaná vnitrostátní opatření by však mohla mít negativní dopady na vnitřní 
trh.

V každém případě je nutné zabránit tomu, aby v důsledku odlišných preferencí členských 
států, které by se rozhodly buď pro letní, nebo pro zimní čas, vznikla nepřehledná šachovnice 
časových pásem, která by vedla k nejednotnosti vnitřního trhu.
Tato situace by zkomplikovala přeshraniční obchod, dopravu, komunikaci a cestování v rámci 
vnitřního trhu i se třetími zeměmi a měla by závažný dopad na systém letištních časů pro 
koordinaci letů na nejvytíženějších letištích na celém světě. Změny času by mohly využít 
konkurenční letecké společnosti ze třetích zemí k tomu, aby vytlačily evropské letecké 
společnosti z trhu, a získaly tak větší podíl na trhu mimo EU.

Pokud jde o právní proveditelnost, navrhovatel proto navrhuje, aby se vstup směrnice 
v platnost propojil se vstupem v platnost předcházející konsenzuální dohody uzavřené mezi 
všemi členskými státy EU o koordinačním mechanismu pro nový standardní čas. 
Nejvhodnější by bylo ponechat stávající tři časová pásma tak, jak jsou. Navrhovatel se 
domnívá, že postup spolurozhodování o tomto právním předpisu by měl posloužit jako nástroj 
k nalezení takovéto dohody mezi členskými státy. Tento postup by měl koordinovat členský 
stát, který právě předsedá Radě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropský parlament ve svém (2) Na základě několika petic od 
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usnesení ze dne 8. února 2018 vyzval 
Komisi, aby posoudila úpravu letního času 
stanovenou směrnicí 2000/84/ES a aby v 
případě potřeby předložila návrh na její 
revizi. Usnesení zároveň potvrdilo, že je 
nezbytné, aby byl harmonizovaný přístup 
k úpravě času zachován v celé Unii.

občanů, parlamentních otázek a 
veřejného slyšení v této věci Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 8. 
února 2018 vyzval Komisi, aby důkladně 
posoudila úpravu letního času stanovenou 
směrnicí 2000/84/ES a v případě potřeby 
předložila návrh na její revizi. Usnesení 
zároveň zdůraznilo, že je důležité, aby byl 
v celé Unii zachován harmonizovaný 
přístup k úpravě času a jednotný časový 
režim EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu a zabránilo se mimo jiné narušení 
plánování dopravních činností a fungování 
informačních a komunikačních systémů, 
vyšším nákladům na přeshraniční obchod 
či nižší produktivitě v oblasti zboží a 
služeb. Z důkazů jednoznačně nevyplývá, 
zda výhody úpravy letního času převažují 
nad nevýhodami spojenými se změnou 
času dvakrát ročně.

(3) Komise přezkoumala dostupné 
důkazy, které poukazují na důležitost 
harmonizace pravidel Unie v této oblasti, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu, aby byla zaručena předvídatelnost a 
dlouhodobá jistota a zabránilo se mimo 
jiné narušení plánování dopravních 
činností, energetického odvětví 
a fungování informačních a komunikačních 
systémů, vyšším nákladům na přeshraniční 
obchod či nižší produktivitě v oblasti zboží 
a služeb. Přechod na nový časový systém 
by mělo usnadnit testování z hlediska IKT, 
aby tento systém mohl být účinně 
prováděn bez dalších nákladů pro podniky 
a občany. Navíc, ačkoli vědecké důkazy 
zatím nejsou úplně přesvědčivé, vědecké 
studie z poslední doby poukazují na 
možné negativní účinky na lidské zdraví 
spojené se změnou času dvakrát ročně. 
Nedávné studie týkající se lidského zdraví 
poukázaly rovněž na to, že změna času 
dvakrát ročně má různé negativní účinky 
a přizpůsobení není tak snadné, jak se 
obecně domníváme.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Veřejná diskuse o úpravě letního 
času není nová a od zavedení letního času 
bylo na ukončení jeho využívání 
zaměřeno několik iniciativ. V některých 
členských státech se uskutečnily 
konzultace na vnitrostátní úrovni a 
většina podniků a zúčastněných stran 
ukončení využívání letního času 
podpořila. Konzultace zahájená 
Evropskou komisí vedla ke stejnému 
závěru.

Odůvodnění

Zavedení změny času mělo na počátku své odpůrce, ale stávající návrh následuje řadu studií 
a konzultací, které do ideologické diskuse vnášejí argumenty. Za tímto účelem je vhodné 
zmínit předchozí diskuse a postup, který k současnému návrhu vedl.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse a některé členské státy již 
daly najevo, že upřednostňují, aby tato 
úprava přestala být používána. S ohledem 
na tento vývoj je nezbytné i nadále zajistit 
řádné fungování vnitřního trhu a zabránit 
jeho významnému narušení v důsledku 
rozdílnosti mezi členskými státy v této 
oblasti. Je tudíž vhodné, aby se úprava 
letního času koordinovaně ukončila.

(4) O úpravě letního času se vede živá 
veřejná diskuse, o čemž svědčí 4,6 milionu 
odpovědí občanů v rámci veřejné 
konzultace, kterou uspořádala Komise a v 
níž se proti stávajícímu systému sezónních 
změn času vyslovila většina respondentů. 
Ta zatím není doprovázena vědecky 
podloženým posouzením dopadů, které by 
se neomezovalo na analýzu stávajícího 
materiálu k této záležitosti. Některé 
členské státy již daly také najevo, že 
upřednostňují, aby tato úprava přestala být 
používána. S ohledem na tento vývoj je 
nezbytné i nadále zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a přeshraničních aktivit 
občanů a zabránit jejich významnému 
narušení v důsledku rozdílnosti mezi 
členskými státy v této oblasti. Je tudíž 
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naprosto zásadní, aby se v rámci postupu 
spolurozhodování o této směrnici 
ukončila úprava letního času pouze tehdy, 
pokud předtím členské státy uzavřou 
dohodu ohledně  koordinačního 
mechanismu. Při vytváření tohoto 
koordinačního mechanismu sehrává 
vedoucí úlohu příslušné předsednictví 
Rady. Tento mechanismus by měl při 
stanovení standardního času každým 
členským státem zohlednit tři stávající 
časová pásma EU. Pokud členský stát 
provede tuto změnu a aniž je dotčeno jeho 
právo rozhodnout o standardním čase, 
vyvine maximální úsilí s cílem zajistit, aby 
časový rozdíl mezi ním a sousedními 
členskými státy nepřekročil jednu hodinu. 
Evropská komise může provést posouzení 
dopadů v souvislosti s plánovanou 
změnou standardního času a jejím 
dopadem na sousední členské státy 
a vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby se zabránilo negativním 
dopadům na fungování vnitřního trhu, 
jakož i potížím při přeshraničních 
aktivitách občanů EU, je nezbytné ve věci 
rozdělení časových pásem v Unii zajistit 
zachování zeměpisné logiky. Z toho 
důvodu by ukončení letní úpravy času měl 
předcházet postup koordinace členskými 
státy. Tento postup pomůže členským 
státům, zejména sousedícím zemím, 
dosáhnout konsensuálním způsobem 
společného postoje ohledně standardního 
času, který každý členský stát bude chtít 
v budoucnosti používat, a to při 
respektování svrchovaného práva každého 
členského státu rozhodovat o svém 
standardním čase a s přihlédnutím k 
různým potřebám obyvatelstva v 
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členských státech, které se v současné 
době dělí do tří časových pásem.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Nedávné vědecké důkazy 
naznačují souvislost mezi střídáním času 
dvakrát ročně a negativními zdravotními 
problémy, jako jsou kardiovaskulární 
onemocnění, spojenými s chronobiologií 
prostřednictvím narušení vnitřního 
biologického rytmu.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zajistilo, že používání úpravy 
letního času jen některými z členských 
států nenaruší fungování vnitřního trhu, 
měly by se členské státy zdržet změny 
standardního času na určitém území 
spadajícím do jejich pravomoci z důvodů 
souvisejících se sezónními změnami, ať už 
by změna byla vydávána za změnu 
časového pásma. Aby se navíc 
minimalizovalo narušení mimo jiné 
v oblasti dopravy, komunikací a v dalších 
dotčených odvětvích, měly by členské státy 
Komisi včas oznámit svůj záměr změnit 
standardní čas a následně tyto oznámené 
změny uplatnit. Komise by na základě 
uvedeného oznámení měla informovat 
všechny členské státy, aby mohly přijmout 

(5) Touto směrnicí by nemělo být 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
rozhodovat o standardním čase nebo 
časech ve vztahu k územím, která spadají 
do jejich pravomoci a územní působnosti 
Smluv, a o dalších příslušných změnách. 
Aby se však zajistilo, že používání úpravy 
letního času jen některými z členských 
států nenaruší fungování vnitřního trhu a že 
bude zajištěn koordinovaný přístup, měly 
by se členské státy zdržet změny 
standardního času na určitém území 
spadajícím do jejich pravomoci z důvodů 
souvisejících se sezónními změnami, k 
nimž v Evropě dochází, ať už by změna 
byla vydávána za změnu časového pásma. 
Aby se navíc minimalizovalo narušení 
mimo jiné v oblasti vnitřního trhu, 
energetických sítí EU, dopravy, a zejména 
letecké dopravy a jejího zavedeného 
systému letištních časů pro vzlety a 
přistání, komunikací a v dalších dotčených 
odvětvích, měly by členské státy Komisi a 
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veškerá nezbytná opatření. Rovněž by měla 
tyto informace zveřejnit, a informovat tak 
širokou veřejnost a zúčastněné strany.

všem členským státům včas oznámit svůj 
záměr změnit standardní čas a následně 
tyto oznámené změny uplatnit. Komise by 
na základě uvedeného oznámení měla 
informovat všechny ostatní členské státy, 
aby mohly přijmout veškerá nezbytná 
opatření ke zmírnění přeshraničního 
dopadu rozdílů v časových pásmech mezi 
sousedními zeměmi. Rovněž by měla tyto 
informace zveřejnit, a informovat tak 
širokou veřejnost a zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy by měly přijmout své 
rozhodnutí, aniž by ohrozily 
konkurenceschopnost evropských 
dopravních odvětví, která jsou obzvláště 
citlivá na změny času, jako jsou evropské 
letecké společnosti a letiště, ve srovnání s 
podniky ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Rozhodnutí o tom, jaký standardní 
čas se má v každém členském státě použít, 
musí předcházet konzultace a studie, které 
zohlední preference občanů, zeměpisné 
rozdíly, regionální rozdíly, standardní 
pracovní podmínky a další faktory 
relevantní pro daný členský stát. Členské 
státy by proto měly mít dostatek času na 
to, aby dopad návrhu analyzovaly a zvolily 
řešení, které bude jeho obyvatelstvu 
sloužit nejlépe, a zároveň zohlednily řádné 
fungování vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla použít 
ode dne 1. dubna 2019, a poslední období 
letního času, na něž se vztahují pravidla 
směrnice 2000/84/ES, by tudíž v každém 
členském státě mělo začít v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 31. 
března 2019. Členské státy, které po tomto 
období letního času zamýšlejí přijmout 
standardní čas odpovídající času, který je 
používán v zimním období v souladu se 
směrnicí 2000/84/ES, by měly změnit svůj 
standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Je žádoucí, aby členské 
státy přijaly rozhodnutí o standardním 
čase, který každý z nich uplatní od roku 
2019, ve vzájemné shodě.

(7) Tato směrnice by se měla použít 
ode dne 1. dubna 2020, a poslední období 
letního času, na něž se vztahují pravidla 
směrnice 2000/84/ES, by tudíž v každém 
členském státě mělo začít v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 29. 
března 2020. Členské státy, které po tomto 
období letního času zamýšlejí přijmout 
standardní čas odpovídající času, který je 
používán v zimním období v souladu se 
směrnicí 2000/84/ES, by měly změnit svůj 
standardní čas v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020 tak, aby podobné a trvalé změny 
prováděné v různých členských státech 
nastaly současně. Podmínkou pro zavedení 
tohoto režimu je, že členské státy přijmou 
společné rozhodnutí na základě dohody 
o standardním čase, který každý z nich 
uplatní od roku 2020, přičemž členské 
státy by měly být podněcovány k tomu, aby 
zachovaly své stávající časové pásmo. 
Mohla by být vytvořena síť vnitrostátních 
kontaktních míst pro úpravu času. Je 
důležité vyhnout se možným komplikacím, 
ke kterým by mohlo při provádění této 
směrnice členskými státy dojít. Je proto 
nezbytné poskytnout jim dostatečný čas a 
zajistit harmonizovaný a dobře 
koordinovaný přístup.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Provádění této směrnice by mělo 
být monitorováno. Výsledky tohoto 
monitorování by měla Komise předložit ve 
zprávě Evropskému parlamentu a Radě. 
Zpráva by měla být vypracována na 

(8) Provádění této směrnice by mělo 
být monitorováno a podléhá 
koordinačnímu mechanismu, na němž se 
předem dohodly členské státy v rámci 
tohoto postupu spolurozhodování. 
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základě informací, které jednotlivé členské 
státy včas poskytnou Komisi, aby mohla 
zprávu předložit ve stanovené lhůtě.

Výsledky tohoto monitorování by měla 
Komise předložit ve zprávě Evropskému 
parlamentu a Radě. Zpráva by měla být 
vypracována na základě informací, které 
jednotlivé členské státy včas poskytnou 
Komisi, aby mohla zprávu předložit ve 
stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2019, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 27. 
října 2019. Členské státy toto rozhodnutí 
oznámí v souladu s článkem 2.

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy použít sezonní změnu svého 
standardního času nebo časů i v roce 2020, 
pokud tak učiní v 1:00 hodin 
koordinovaného světového času dne 25. 
října 2020. Členské státy toto rozhodnutí 
oznámí v souladu s článkem 2.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí to Komisi nejméně 6 měsíců před 
tím, než změna nabude účinku. Členský 
stát, který učinil takové oznámení a nestáhl 
je zpět nejméně 6 měsíců před datem 
předpokládané změny, tuto změnu použije.

1. Aniž je dotčen článek 1, pokud se 
členský stát rozhodne změnit svůj 
standardní čas nebo časy na jakémkoli 
území spadajícím do jeho pravomoci, 
oznámí to Komisi nejméně 12 měsíců před 
tím, než změna nabude účinku. Členský 
stát, který učinil takové oznámení a nestáhl 
je zpět nejméně 12 měsíců před datem 
předpokládané změny, tuto změnu použije.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od tohoto 2. Do jednoho měsíce od tohoto 
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oznámení o něm Komise informuje ostatní 
členské státy a dané informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

oznámení o něm Komise informuje ostatní 
členské státy a širokou veřejnost a dané 
informace zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byl při provádění odstavců 1 
a 2 tohoto článku zajištěn koordinovaný 
přístup, zřídí Rada koordinační 
mechanismus.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice do 31. prosince 2024.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice do 31. prosince 2025.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace do 30. dubna 2024.

2. Členské státy poskytnou Komisi 
příslušné informace do 30. dubna 2025.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2019. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2020. 
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Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 
2019.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 
2020.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. dubna 2019.

Směrnice 2000/84/ES se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. dubna 2020.
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