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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poletni čas je namenjen izkoriščanju naravne svetlobe. S premikanjem ure eno uro naprej, ko 
se dnevi spomladi daljšajo, se sončni zahod za uro prestavi, vse dokler se ura jeseni ponovno 
ne premakne. Ta praksa se uporablja v več kot 60 državah po vsem svetu. V EU imajo države 
članice dolgo tradicijo poletnega časa, številne pa so razvile lastne ureditve poletnega časa. 
Prizadevanja za uskladitev na ravni EU so se začela v 70. letih prejšnjega stoletja, da bi se 
olajšalo učinkovito delovanje notranjega trga. 

Danes Direktiva 2000/84/ES, ki se razveljavlja, ureja enotno uporabo poletnega časa po vsej 
EU. Večina evropskih tretjih držav je uskladila svojo ureditev poletnega časa z ureditvijo EU. 

Izvedli so številne akademske raziskave, da bi preučili prednosti in slabosti poletnega časa. 
Zdi se, da poletni čas koristi notranjemu trgu (zlasti prometnemu sektorju) in dejavnostim na 
prostem, ter tudi ustvarja manjše prihranke pri porabi energije. Učinek na druge gospodarske 
sektorje je še vedno nejasen.

Priznati je treba, da so razpoložljiva znanstvena spoznanja in znanje v zvezi z možnimi 
pozitivnimi ali negativnimi posledicami poletnega časa še vedno zelo omejena in 
razdrobljena. 

Raziskave na področju zdravja pa poletni čas povezujejo  z motnjami človeškega bioritma 
(„cirkadiani ritem“). Znanstvene dognanja kažejo, da bi lahko bil učinek na človekov bioritem 
večji, kot se je doslej domnevalo, vendar je na voljo le zelo malo znanstvenih dejstev.

Državljani in Evropski parlament so začeli vedno bolj dvomiti v smiselnost sistema 
premikanja ure dvakrat letno. Vendar nobena vlada EU ni pozvala k spremembi veljavnih 
določb o poletnem času. Tretje države, kot je Rusija ali po novem Turčija, so odpravile 
poletni čas s prehodnimi obdobji petih let in več.

Evropski parlament je Komisijo z resolucijo z dne 8. februarja 20181 pozval, naj opravi oceno 
ureditve poletnega časa, kot jo določa Direktiva 2000/84/ES, in po potrebi predlaga revizijo 
navedene direktive. 

Evropska Komisija ni izvedla ocene učinka, temveč javno posvetovanje, na katerega se je 
odzvalo okrog 4,6 milijona ljudi, kar je največje število odgovorov, kar jih Komisija kdaj 
prejela pri posvetovanju; za opustitev premikanja ure dvakrat letno je glasovalo 84 % ljudi, 
16 % pa bi to ureditev raje obdržalo.

Glede na navedeno je namen tega mnenja podpreti zamisel, da je treba ureditev premikanja 
ure dvakrat letno pod določenimi pogoji opustiti.
Glavna izziva, ki ju predstavlja opustitev premikanja ure, je preprečiti večje motnje 
notranjega trga zaradi razlik med državami članicami na tem področju in pomanjkanje 
pristojnosti za usklajevanje ure na evropski ravni.

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. februarja 2018 o ureditvi spremembe časa (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043
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Pripravljavec mnenja se zaveda, da lahko EU odpravi premik ure dvakrat letno, vendar nima 
pristojnosti, da bi uvedla standardni čas po vsej EU.

Ne glede na pomisleke o učinkih razveljavitev direktive o poletnem času ne bi samodejno 
ukinila poletnega časa po vsej EU, temveč bi le ukinila harmonizacijo na ravni EU in 
vprašanje poletnega časa vrnila v pristojnost držav članic. Države članice bi lahko same 
odločale o svojih časovnih režimih: lahko bi se odločile ohraniti poletni čas (po sedanjem ali 
spremenjenem urniku poletnega časa) ali ga ukiniti. Ukinitev poletnega časa bi v prvi vrsti 
povzročila celoletni redni čas („zimski čas“), ki pomeni temnejše večere spomladi in poleti.

Države članice bi morale za zagotovitev celoletnega poletnega časa tehnično spremeniti 
časovni pas. Neusklajene nacionalne ureditve glede časa bi verjetno negativno vplivale na 
notranji trg.

V vsakem primeru se je treba izogniti mozaiku časovnih pasov zaradi različnih preferenc 
držav članic, da ohranijo zimski ali poletni čas kot standardni čas, saj bi bil zaradi tega 
notranji trg zelo raznolik.
Čezmejno trgovanje, prevoz, komunikacije in potovanja na notranjem trgu in s tretjimi 
državami bi bili bolj zapleteni, velik pa bi bil tudi vpliv na sistem slotov v letalstvu, ki se 
uporablja za usklajevanje letov na najbolj obremenjenih letališčih po vsem svetu. 
Konkurenčne letalske družbe iz tretjih držav bi lahko izkoristile časovno spremembo, da bi 
evropske letalske prevoznike izrinile s trga in s tem pridobile večji tržni delež zunaj EU.

Zaradi pravne izvedljivosti pripravljavec mnenja zato predlaga, da se mehanizem usklajevanja 
za nov standardni čas veže na predhodno uveljavitev soglasnega sporazuma med vsemi 
državami članicami. Najbolje bi bilo ohraniti nespremenjene tri obstoječe časovne pasove. 
Pripravljavec mnenja meni, da je postopek soodločanja za ta zakonodajni akt pravi instrument 
za dosego tega sporazuma med državami članicami. Ta postopek usklajuje država članica, ki 
je odgovorna za predsedstvo Svetu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 Komisijo pozval, naj 
opravi oceno ureditve poletnega časa, kot 
jo določa Direktiva 2000/84/ES, in po 

(2) Evropski parlament je z resolucijo z 
dne 8. februarja 2018 na podlagi več 
peticij državljanov, parlamentarnih 
vprašanj in javnih predstavitev na to temo 
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potrebi predlaga revizijo navedene 
direktive. V navedeni resoluciji Parlament 
prav tako zatrjuje, da je nujno treba 
ohraniti usklajen pristop k ureditvi časa po 
vsej Uniji.

Komisijo pozval, naj opravi temeljito 
oceno ureditve poletnega časa, kot jo 
določa Direktiva 2000/84/ES, in po potrebi 
predlaga revizijo navedene direktive. V 
navedeni resoluciji Parlament tudi 
poudarja, da je pomembno ohraniti 
usklajen pristop k ureditvi časa po vsej 
Uniji in enotni časovni režim EU.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga in se 
med drugim preprečijo motnje pri 
načrtovanju prevoznih dejavnosti ter 
delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago. Ni prepričljivih dokazov o tem, 
da koristi ureditve poletnega časa 
odtehtajo nevšečnosti, povezane s 
premikanjem ure dvakrat letno.

(3) Komisija je preučila razpoložljive 
dokaze, ki kažejo na to, da je na tem 
področju pomembno imeti usklajena 
pravila po vsej Uniji, da se zagotovi 
pravilno delovanje notranjega trga, 
ustvarita predvidljivost in dolgoročna 
gotovost ter se med drugim preprečijo 
motnje pri načrtovanju prevoznih 
dejavnosti, energetskega sektorja ter 
delovanju informacijskih in 
komunikacijskih sistemov, višji stroški 
mednarodnega trgovanja kot tudi nižja 
produktivnost na notranjem trgu za storitve 
in blago. Prehod na novo časovno ureditev 
bi bilo treba olajšati s preskušanjem IKT 
za učinkovito izvajanje brez dodatnih 
stroškov za podjetja in državljane. Čeprav 
znanstveni dokazi zaenkrat še niso povsem 
prepričljivi, so najnovejše znanstvene 
študije poleg tega izpostavile morebitne 
negativne učinke na zdravje ljudi, 
povezane s premikanjem ure dvakrat letno. 
Tudi nedavne študije o zdravju ljudi so 
pokazale, naj bi spreminjanje časa 
dvakrat letno imelo več negativnih 
učinkov in da prilagoditev ni tako 
enostavna, kot se je mislilo.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
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Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Javna razprava o ureditvi 
poletnega časa ni nova in od uvedbe 
poletnega časa je bilo že nekaj pobud za 
ukinitev te prakse. Nekatere države 
članice so izvedle nacionalna 
posvetovanja, večina podjetij in deležnikov 
pa je podprla njeno ukinitev. 
Posvetovanje, ki ga je začela Evropska 
komisija, je privedlo do enake ugotovitve.

Obrazložitev

Na začetku so uvedbi spreminjanja časa nekateri nasprotovali, a trenutni predlog temelji na 
vrsti študij in posvetovanj, ki so podlaga za ideološko razpravo. Zato je treba omeniti pretekle 
razprave in postopek, ki je privedel do sedanjega predloga.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava in nekatere 
države članice so že izrazile željo po 
opustitvi te ureditve. Glede na navedeno je 
treba še naprej ščititi pravilno delovanje 
notranjega trga in preprečiti vsakršne 
znatne motnje na notranjem trgu, do 
katerih bi prišlo v primeru različnih 
ureditev po državah članicah na tem 
področju. Zato je primerno na usklajen 
način opustiti ureditev poletnega časa.

(4) V zvezi z ureditvijo poletnega časa 
poteka pestra javna razprava, kot je bila 
tista, ki jo je organizirala Komisija in v 
kateri je 4,6 milijona državljanov 
odgovorilo, da so večinoma proti 
sedanjemu sistemu sezonskega 
spreminjanja. Temu še ni sledila 
znanstveno utemeljena ocena učinka, ki 
ne bi bila omejena na analizo obstoječega 
gradiva o tej zadevi. Tudi nekatere države 
članice so že izrazile željo po opustitvi te 
ureditve. Glede na navedeno je treba še 
naprej ščititi pravilno delovanje notranjega 
trga in preprečiti vsakršne znatne motnje 
na notranjem trgu in v čezmejnih 
dejavnostih državljanov, do katerih bi 
prišlo v primeru različnih ureditev po 
državah članicah na tem področju. Zato je 
nujno, da se v okviru postopka 
soodločanja o tej direktivi ureditev 
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poletnega časa opusti le, če se lahko 
države članice pred tem dogovorijo o 
usklajevalnem mehanizmu. Pri 
vzpostavitvi tega mehanizma ima ključno 
vlogo predsedstvo Sveta. V okviru tega 
mehanizma bi bilo treba pri uvedbi 
standardnega časa v vsaki državi članici 
upoštevati tri obstoječe časovne pasove 
EU. Če država članica uvede takšno 
spremembo, si – brez poseganja v svojo 
pravico, da se odloči o svojem 
standardnem času – po najboljših močeh 
prizadeva, da časovna razlika med njo in 
sosednjimi državami članicami ni daljša 
od ene ure. Evropska komisija lahko 
izvede oceno učinka načrtovanih 
sprememb standardnega časa in vpliva na 
sosednje države članice in notranji trg.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Nujno je treba ohraniti geografsko 
logiko porazdelitve časovnih pasov v 
Uniji, da bi preprečili negativne posledice 
za delovanje notranjega trga in težave pri 
čezmejnih dejavnostih za državljane EU. 
Pred ukinitvijo poletnega časa bi zato med 
državami članicami moral potekati 
postopek usklajevanja. Ta postopek naj bi 
spoštoval suvereno pravico vsake države 
članice, da določi svoj standardni čas in 
upošteval različne potrebe prebivalstva v 
državah članicah, ki trenutno obsegajo tri 
časovne pasove, in bo državam članicam, 
zlasti sosednjim, pomagal, da na podlagi 
dogovora dosežejo skupno stališče o 
standardnem času, ki ga bo vsaka država 
članica uporabljala v prihodnje.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
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Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Novi znanstveni dokazi kažejo, da 
obstaja povezava med premikanjem ure 
dvakrat letno in zdravstvenimi težavami, 
kot so bolezni srca in ožilja, ki so prek 
notranjih kronoloških motenj povezane s 
kronobiologijo.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 
delovanja notranjega trga, države članice 
ne bi smele spreminjati standardnega časa 
na določenem ozemlju pod svojo 
jurisdikcijo iz razlogov, povezanih z 
letnimi časi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na področju prometa, komunikacij 
in drugih zadevnih sektorjev, bi države 
članice morale tudi pravočasno obvestiti 
Komisijo o svoji nameri spremembe 
standardnega časa, nato pa uporabljati 
priglašene spremembe. Komisija bi na 
podlagi takega obvestila morala obvestiti 
druge države članice, da lahko te sprejmejo 
vse potrebne ukrepe. Prav tako bi z objavo 
teh informacij morala obvestiti splošno 
javnost in zainteresirane strani.

(5) Ta direktiva ne bi smela posegati v 
pravico vsake države članice, da se sama 
odloči, kateri standardni čas ali čase bo 
uporabljala na ozemljih pod svojo 
jurisdikcijo, na katerih se uporabljata 
Pogodbi, ter o nadaljnjih spremembah v 
zvezi s tem. Da pa se zagotovi, da uporaba 
ureditve poletnega časa samo v nekaterih 
državah članicah ne povzroča motenj 
delovanja notranjega trga, in da se zagotovi 
usklajen pristop, države članice ne bi 
smele spreminjati standardnega časa na 
določenem ozemlju pod svojo jurisdikcijo 
iz razlogov, povezanih z letnimi časi, ki 
obstajajo v Evropi, če so take spremembe 
predstavljene kot sprememba časovnega 
pasu. Da bi se zmanjšale motnje, med 
drugim na notranjem trgu, energetskih 
omrežjih EU, področju prometa (zlasti v 
zračnem prometu in uveljavljenem 
sistemu slotov za vzlete in pristanke), 
komunikacij in drugih zadevnih sektorjev, 
bi države članice morale tudi pravočasno 
obvestiti Komisijo in vse države članice o 
svoji nameri spremembe standardnega 
časa, nato pa uporabljati priglašene 
spremembe. Komisija bi na podlagi takega 
obvestila morala obvestiti druge države 
članice, da lahko te sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za preprečevanje čezmejnega 
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vpliva časovnih razlik med sosednjimi 
državami. Prav tako bi z objavo teh 
informacij morala obvestiti splošno javnost 
in zainteresirane strani.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Države članice bi morale svojo 
odločitev sprejeti, ne da bi ogrozile 
konkurenčnost evropskega prometnega 
sektorja, ki je zlasti občutljiv za 
spremembe časa, kot so na primer 
evropski letalski prevozniki in letališča, v 
primerjavi s podjetji iz tretjih držav.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Odločitev o standardnem času, ki 
se bo uporabljal, mora v vsaki državi 
članici slediti posvetovanjem in študijam, 
pri katerih se upoštevajo želje državljanov, 
geografske in regionalne razlike, 
standardne delovne ureditve in drugi 
dejavniki, pomembni za posamezno 
državo članico. Države članice bi zato 
morale imeti dovolj časa za analizo 
učinka predloga in izbiro rešitve, ki ob 
upoštevanju dobrega delovanja 
notranjega trga najbolje služi njenemu 
prebivalstvu.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2019, tako da bi se 
zadnje obdobje poletnega časa, za katerega 
še veljajo pravila iz Direktive 2000/84/ES, 
v vseh državah članicah moralo začeti 
31. marca 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice, ki po navedenem obdobju 
poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Zaželeno je, da države 
članice odločitev o standardnem času, ki ga 
bodo uporabljale od leta 2019 naprej, 
sprejmejo usklajeno.

(7) Ta direktiva bi se morala 
uporabljati od 1. aprila 2020, tako da bi se 
zadnje obdobje poletnega časa, za katerega 
še veljajo pravila iz Direktive 2000/84/ES, 
v vseh državah članicah moralo začeti 
29. marca 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice, ki po navedenem obdobju 
poletnega časa nameravajo za svoj 
standardni čas sprejeti čas, ki je bil v 
skladu z Direktivo 2000/84/ES zimski čas, 
bi svoj standardni čas morale spremeniti 
25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času, zato da 
se podobne trajne spremembe, ki se bodo 
uvedle po različnih državah članicah, 
zgodijo istočasno. Pogoj za izvajanje te 
ureditve je, da države članice odločitev o 
standardnem času, ki ga bodo uporabljale 
od leta 2020 naprej, sprejmejo usklajeno in 
sporazumno, pri čemer si države članice 
spodbuja, da ostanejo v časovnem pasu, ki 
zanje trenutno velja. Lahko bi vzpostavili 
mrežo nacionalnih kontaktnih točk za 
ureditev časa. Preprečiti je treba 
morebitne zaplete, do katerih bi lahko 
prišlo, ko države članice izvajajo to 
direktivo. Zato jim je treba omogočiti 
dovolj časa ter zagotoviti usklajen in 
dobro usklajen pristop.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te direktive bi bilo treba 
spremljati. Rezultate tega spremljanja bi 
Komisija morala predstaviti Evropskemu 
parlamentu in Svetu v obliki poročila. 
Navedeno poročilo bi moralo temeljiti na 
informacijah, ki jih države članice 
pravočasno dajo na razpolago Komisiji, 

(8) Spremljati je treba izvajanje te 
direktive, ki pa je podvrženo 
usklajevalnemu mehanizmu, o katerem se 
države članice predhodno dogovorijo v 
tem postopku soodločanja. Rezultate tega 
spremljanja bi Komisija morala predstaviti 
Evropskemu parlamentu in Svetu v obliki 
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tako da ta lahko poročilo predloži do 
določenega roka.

poročila. Navedeno poročilo bi moralo 
temeljiti na informacijah, ki jih države 
članice pravočasno dajo na razpolago 
Komisiji, tako da ta lahko poročilo predloži 
do določenega roka.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2019, če to 
storijo 27. oktobra 2019 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko 
države članice še vedno spremenijo svoj 
standardni čas ali čase leta 2020, če to 
storijo 25. oktobra 2020 ob 1h zjutraj po 
koordiniranem univerzalnem času. Države 
članice o tej odločitvi obvestijo Komisijo v 
skladu s členom 2.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo o 
tem obvesti najmanj 6 mesecev, preden se 
ta sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 6 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede.

1. Brez poseganja v člen 1, če se 
država članica odloči spremeniti svoj 
standardni čas ali čase na katerem koli 
ozemlju pod svojo jurisdikcijo, Komisijo o 
tem obvesti najmanj12 mesecev, preden se 
ta sprememba uvede. Če država članica 
predloži takšno obvestilo in ga ne prekliče 
najmanj 12 mesecev pred datumom 
načrtovane spremembe, država članica to 
spremembo uvede.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in to 
informacijo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

2. Najpozneje en mesec po prejetem 
obvestilu Komisija o najavljeni spremembi 
obvesti druge države članice in širšo 
javnost ter to informacijo objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Svet za usklajen pristop k izvajanju 
odstavkov 1 in 2 tega člena vzpostavi 
usklajevalni mehanizem.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje do 
31. decembra 2024.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje do 
31. decembra 2025.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje do 
30. aprila 2024.

2. Države članice Komisiji predložijo 
zadevne informacije najpozneje do 
30. aprila 2025.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje do 
1. aprila 2019 sprejmejo in objavijo zakone 
in druge predpise, potrebne za uskladitev s 
to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedilo navedenih predpisov.

Države članice najpozneje do 
1. aprila 2020 sprejmejo in objavijo zakone 
in druge predpise, potrebne za uskladitev s 
to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedilo navedenih predpisov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2019.

Navedene predpise uporabljajo od 
1. aprila 2020.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2019.

Direktiva 2000/84/ES se razveljavi z 
učinkom od 1. aprila 2020.
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