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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účelom letného času je ťažiť z prirodzeného denného svetla. Posunutím času o hodinu 
dopredu, keď sa predlžuje svetlo na jar, sa západ slnka oddiali o túto hodinu, a to až dovtedy, 
kým sa čas na jeseň opäť neprestaví naspäť. Tento postup sa uplatňuje vo viac ako 60 
krajinách na celom svete. V EÚ majú členské štáty dlhú tradíciu letného času (LČ) a mnohé z 
nich vyvinuli svoje vlastné systémy LČ. Pokusy o harmonizáciu na úrovni EÚ sa začali v 70. 
rokoch 20. storočia, aby sa uľahčilo efektívne fungovanie vnútorného trhu. 

V súčasnosti smernica 2000/84/ES, ktorá sa má podľa návrhu zrušiť, upravuje jednotné 
uplatňovanie LČ v celej EÚ. Väčšina európskych tretích krajín zosúladila svoje systémy 
letného času so systémom letného času EÚ. 

Veľa akademického výskumu sa investovalo do skúmania výhod a nevýhod LČ. Zdá sa, že 
letný čas je prospešný pre vnútorný trh (najmä sektor dopravy) a voľnočasové aktivity vonku, 
a prináša aj marginálne úspory spotreby energie. Vplyv na iné odvetvia hospodárstva je teda 
naďalej nejasný.

Treba pripustiť, že dostupná vedecká základňa dôkazov a stav poznatkov so zreteľom na 
možné pozitívne alebo negatívne dôsledky LČ sú stále veľmi obmedzené a skôr len čiastočné. 

Výskum v oblasti zdravia však spája LČ s narušením ľudského biorytmu (tzv. cirkadiánneho 
rytmu). Z vedeckého výskumu vyplýva, že vplyv týchto zmien na ľudský biorytmus môže byť 
závažnejší, než sa pôvodne predpokladalo. Vedecké fakty sú dostupné len vo veľmi 
obmedzenom rozsahu.

Systém zmeny času dvakrát ročne občania a Európsky parlament neustále viac spochybňujú. 
Žiadna vláda EÚ však nepožiadala o zmenu súčasných ustanovení o LČ. Tretie krajiny, ako je 
Rusko alebo najnovšie Turecko, zrušili LČ s prechodnými obdobiami v trvaní piatich rokov a 
dlhšie.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 20181 požiadal Komisiu, aby vykonala 
prieskum úpravy letného času stanovenej v smernici 2000/84/ES, a podľa potreby predložila 
návrh jej revízie. 

Komisia nevykonala hodnotenie vplyvu, ale uskutočnila verejnú konzultáciu, na základe 
ktorej dostala približne 4,6 milióna odpovedí, čo je zatiaľ najvyšší počet odpovedí na 
konzultáciu Komisie, z ktorých 84 % bolo za ukončenie zmeny času dvakrát ročne a 16 % sa 
vyjadrilo za jej zachovanie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je cieľom tohto stanoviska podporiť myšlienku, aby sa za 
určitých podmienok ukončili opatrenia týkajúce sa polročných zmien času.
Hlavnou výzvou odstránenia zmeny času dvakrát ročne je zabrániť akémukoľvek závažnému 
narušeniu vnútorného trhu spôsobenému rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti a 
chýbajúcimi právomocami na koordináciu štandardného času na európskej úrovni.

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o zmene času (2017/2968(RSP)], P8_TA(2018)0043.
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Spravodajca požiadaný o stanovisko si uvedomuje skutočnosť, že EÚ môže ukončiť polročné 
zmeny času, nemá však právomoc stanoviť štandardný čas v celej EÚ.

Okrem úvah o účinkoch by zrušenie smernice o letnom čase nezrušilo automaticky letný čas v 
celej EÚ. Skončilo by len harmonizáciu v rámci celej EÚ a problematiku letného času by 
vrátilo späť do právomoci členských štátov. Členské štáty by mohli slobodne rozhodovať o 
svojich vlastných časových usporiadaniach: mohli by si zvoliť, že si ponechajú letný čas (v 
súčasnom alebo zmenenom kalendári LČ) alebo ukončia letný čas. Zrušenie letného času by v 
prvom kroku viedlo k celoročnému štandardnému času (tzv. zimnému času), ktorý vo svojej 
podstate znamená tmavšie večery na jar a v lete.

Na zavedenie celoročného letného by členské štáty technicky museli zmeniť časové pásma. 
Nekoordinované úpravy času jednotlivých štátov by však zrejme mali negatívny vplyv na 
vnútorný trh.

V každom prípade sa však treba vyhnúť nejednotnosti časových pásiem v dôsledku 
rozdielnych preferencií členských štátov, ktoré by chceli ponechať zimný alebo letný čas ako 
štandardný čas, pretože by sa tým vnútorný trh ešte viac rozdelil.
Cezhraničný obchod, doprava, komunikácia a cestovanie by sa stali zložitejšími v rámci 
vnútorného trhu a s tretími krajinami, čo by malo veľký vplyv na systém prevádzkových 
intervalov leteckého priemyslu, ktorý sa používa na koordináciu letov na najrušnejších 
letiskách po celom svete. Zmenu času by mohli využiť konkurenčné letecké spoločnosti 
tretích krajín na to, aby vytlačili európske letecké spoločnosti z trhu s cieľom získať väčší 
podiel na trhu mimo EÚ.

V oblasti právnej uskutočniteľnosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto 
navrhuje spojiť nadobudnutie účinnosti s predchádzajúcou konsenzuálnou dohodou medzi 
všetkými členskými štátmi EÚ na mechanizme koordinácie nového štandardného času. 
Najlepšie by bolo zachovať tri existujúce časové pásma. Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko sa domnieva, že na tento právny predpis sa vzťahuje spolurozhodovací postup ako 
nástroj na dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi. Členský štát zodpovedný za 
predsedníctvo Rady tento proces koordinuje.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament vo svojom (2) Na základe viacerých petícií od 
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uznesení z 8. februára 2018 požiadal 
Komisiu, aby preskúmala úpravu letného 
času stanovenú v smernici 2000/84/ES a 
podľa potreby skoncipovala návrh jej 
revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú 
potrebu  zachovania harmonizovanej 
koncepcie časovej úpravy na celom území 
Únie.

občanov, parlamentných otázok a 
verejného vypočutia v tejto veci Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 8. februára 
2018 požiadal Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala úpravu letného času stanovenú 
v smernici 2000/84/ES a podľa potreby 
skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom 
zdôraznil dôležitosť  zachovania 
harmonizovanej koncepcie časovej úpravy 
na celom území Únie, ako aj jednotnej 
štruktúry času v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

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, vytvorenia 
predvídateľnosti a dlhodobej istoty a 
zabránenia, okrem iného, narušeniam 
časového harmonogramu dopravných 
operácií, odvetvia energetiky a fungovania 
komunikačných a informačných systémov, 
vyšším nákladom v cezhraničnom obchode 
či nižšej produktivite pri tovare a službách. 
Prechod na nový systém času by sa mal 
uľahčiť prostredníctvom testovania 
technológiami IKT, aby sa dosiahlo 
účinné vykonávanie bez ďalších nákladov 
pre podniky a občanov. Okrem toho, hoci 
vedecké dôkazy zatiaľ nie sú úplne 
presvedčivé, nedávne vedecké štúdie 
poukázali na možné negatívne účinky 
spojené so zmenou času dvakrát do roka 
na ľudské zdravie. V nadväznosti na 
nedávne štúdie o ľudskom zdraví: bolo 
tiež poukázané na viaceré negatívne 
vplyvy zmien času dvakrát do roka a 
prispôsobenie sa im nie je tak jednoduché, 
ako sa predpokladalo.



PE632.025v02-00 6/15 AD\1177409SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Verejná diskusia o úprave letného 
času nie je nová a od zavedenia letného 
času bolo niekoľko iniciatív zameraných 
na ukončenie tohto postupu. Niektoré 
členské štáty uskutočnili národné 
konzultácie a väčšina podnikov a 
zainteresovaných strán podporila 
ukončenie tohto postupu. Konzultácia, 
ktorú iniciovala Európska komisia 
dospela k rovnakému záveru.

Odôvodnenie

Zavedenie zmeny času malo na začiatku svojich odporcov, ale súčasný návrh nadväzuje na 
sériu štúdií a konzultácií, ktoré prinášajú argumenty do ideologickej diskusie. V tejto 
súvislosti je vhodné spomenúť predchádzajúce diskusie a proces, ktorý viedol k súčasnému 
návrhu.

Pozmeňujúci návrh 4
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) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia, ako sa ukázalo v 4,6 
milióna odpovediach občanov v rámci 
verejnej konzultácie, ktorú usporiadala 
Komisia, pričom väčšina v nej bola proti 
súčasnému systému sezónnych zmien 
času. Táto skutočnosť však ešte nebola 
sprevádzaná vedecky podloženým 
posúdením vplyvu, ktoré sa neobmedzuje 
na analýzu existujúcich materiálov v tejto 
oblasti. Niektoré členské štáty už tiež 
vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie 
tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi 
je potrebné naďalej zaručiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu ako aj 
cezhraničné činnosti občanov a zabrániť 
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ich citeľným narušeniam spôsobeným 
rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto 
oblasti. Je preto nevyhnutné ukončiť 
úpravu letného času v rámci 
spolurozhodovacieho postupu pre túto 
smernicu len vtedy, ak sa predtým na 
základe konsenzu dohodne mechanizmus 
koordinácie medzi členskými štátmi. Pri 
vytváraní tohto koordinačného 
mechanizmu zohrá kľúčovú úlohu 
relevantné predsedníctvo Rady. Tento 
mechanizmus by mal zohľadniť tri 
existujúce časové pásma pri určovaní 
štandardného času každého členského 
štátu. Ak členský štát vykoná takúto 
zmenu a bez toho, aby bolo dotknuté jeho 
právo rozhodnúť o jeho štandardnom 
čase, vynaloží maximálne úsilie na 
zabezpečenie toho, aby časový rozdiel 
medzi ním a susednými členskými štátmi 
nepresiahol jednu hodinu. Posúdenie 
vplyvu môže vykonať Európska komisia, 
pokiaľ ide o vplyv plánovanej zmeny 
štandardného času a jeho vplyv na 
susedné členské štáty a vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Aby sa predišlo negatívnym 
dôsledkom pre fungovanie vnútorného 
trhu, ako aj ťažkostiam pre občanov EÚ v 
súvislosti s cezhraničnými činnosťami, je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby sa časové 
pásma v Únii naďalej určovali podľa 
geografického princípu. Preto by 
ukončeniu úprav letného času mal 
predchádzať koordinačný postup 
členských štátov. Tento postup pomôže 
členským štátom, najmä susedným 
krajinám, konsenzuálnym spôsobom 
dospieť k spoločnému stanovisku k tomu, 
uplatňovanie ktorého štandardného času 
si každý členský štát v budúcnosti zvolí, 
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pričom sa bude rešpektovať zvrchované 
právo každého členského štátu rozhodnúť 
sa o svojom štandardnom čase s 
prihliadnutím na rozdielne potreby 
obyvateľstva v členských štátoch, ktoré v 
súčasnosti pokrývajú tri časové pásma.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Nedávne vedecké dôkazy 
naznačujú súvislosť medzi zmenou času 
dvakrát za rok a zdravotnými problémami 
súvisiacimi s chronobiológiou, ako sú 
kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú 
spojené s vnútornou chronodisrupciou.

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 

(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 a zabezpečiť 
koordinovaný prístup, by členské štáty 
nemali meniť štandardný čas na územiach 
pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej 
zmeny existujúcej v Európe, aj keby 
takúto zmenu prezentovali ako zmenu 
časového pásma. Navyše, s cieľom 
minimalizovať narušenia okrem iného na 
vnútornom trhu, v energetických sieťach 
EÚ,v doprave a najmä v letectve a v jeho 
zaužívanom systéme prevádzkových 
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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.

intervalov pre štarty a pristávanie, v 
komunikáciách a iných dotknutých 
sektoroch, mali by Komisii a všetkým 
členským štátom 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 a čeliť 
cezhraničnému vplyvu spôsobenému 
rozdielmi v časových pásmach medzi 
susednými krajinami. 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)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Členské štáty by mali prijať svoje 
rozhodnutie bez toho, aby ohrozili 
konkurencieschopnosť európskych 
dopravných odvetví, ktoré sú mimoriadne 
citlivé na časové zmeny, ako sú európske 
letecké spoločnosti a letiská, a to pokiaľ 
ide o podniky z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Rozhodnutiu o tom, ktorý 
štandardný čas uplatňovať v každom 
členskom štáte, musia predchádzať 
konzultácie a štúdie, ktoré zohľadnia 
preferencie občanov, geografické a 
regionálne rozdiely, štandardné pracovné 
podmienky a iné faktory, ktoré sú v 
súvislosti s daným štátom relevantné. 
Členské štáty by preto mali mať dostatok 
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času na to, aby zanalyzovali vplyv návrhu 
a vybrali riešenie, ktoré prinesie ich 
obyvateľstvu najväčší osoh, pričom sa 
zohľadní dobré fungovanie vnútorného 
trhu.

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) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 1. apríla 2020, aby posledné 
obdobie letného času podľa pravidiel 
smernice 2000/84/ES vo všetkých 
členských štátoch začalo 29. marca 2020 
o 1.00 hod. 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 hod. ráno koordinovaného svetového 
času, aby sa podobné a trvalé zmeny v 
rôznych členských štátoch vykonali 
súčasne. Podmienkou vykonávania tohto 
pravidla je, aby členské štáty 
koordinovaným a konsenzuálnym 
spôsobom prijali rozhodnutia o 
štandardnom čase, ktorý každý z nich bude 
uplatňovať od roku 2020, pričom členské 
štáty sú nabádané k tomu, aby zachovali 
svoju súčasnú časovú zónu. Mohla by sa 
zriadiť sieť národných kontaktných miest 
pre časové opatrenia. Je dôležité vyhnúť 
sa možným komplikáciám, ktoré by sa 
mohli vyskytnúť, keď budú členské štáty 
vykonávať túto smernicu. Preto je 
potrebné ponechať im dostatok času a 
zabezpečiť harmonizovaný a dobre 
koordinovaný prístup.
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Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vykonávanie tejto smernice by sa 
malo monitorovať. Výsledky tohto 
monitorovania by Komisia mala predstaviť 
v správe Európskemu parlamentu a Rade. 
Táto správa by mala vychádzať z 
informácií, ktoré Komisii poskytnú členské 
štáty včas tak, aby mohla predložiť správu 
v stanovenom čase.

(8) Vykonávanie tejto smernice by sa 
malo monitorovať a podlieha mechanizmu 
koordinácie, na ktorom sa predtým 
dohodli členské štáty v rámci tohto 
spolurozhodovacieho postupu. Výsledky 
tohto monitorovania by Komisia mala 
predstaviť v správe Európskemu 
parlamentu a Rade. Táto správa by mala 
vychádzať z informácií, ktoré Komisii 
poskytnú členské štáty včas tak, aby mohla 
predložiť správu v stanovenom čase.

Pozmeňujúci návrh 12
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 
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.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 
časov v roku 2020 za predpokladu, že tak 
urobia 25. októbra 2020 o 1.00 hod. ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 
článkom 2.

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 

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 12 
mesiacov pred tým, ako daná zmena 
nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát 
takúto skutočnosť oznámil a dané 
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oznámenie nestiahol najneskôr šesť 
mesiacov pred dátumom plánovanej 
zmeny, členský štát predmetnú zmenu 
uplatní.

oznámenie nestiahol najneskôr 12 
mesiacov pred dátumom plánovanej 
zmeny, členský štát predmetnú zmenu 
uplatní.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
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 do jedného mesiaca od 
doručenia oznámenia o ňom informuje 
ostatné členské štáty a širokú verejnosť 
uverejní danú informáciu v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Na účely koordinovaného prístupu 
pri vykonávaní odsekov 1 a 2 tohto článku 
Rada vytvorí koordinačný mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia podá Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tejto smernice najneskôr do 31. decembra 
2025.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2
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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 30. 
apríla 2025.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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

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 1. apríla 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 1. apríla 2020.
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