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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V priebehu posledných rokov bola úprava letného času jednou z najviac diskutovaných otázok. 
Na základe množstva žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov 
EÚ Komisia rozhodla, že fungovanie súčasnej úpravy letného času v EÚ preskúma a posúdi, či 
by sa mala zmeniť.

Úprava letného času v EÚ znamená, že hodiny sa vo všetkých členských štátoch dvakrát ročne 
posúvajú, aby sa zohľadnila meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla v jednotlivých 
ročných obdobiach. Hodiny sa poslednú marcovú nedeľu ráno posúvajú o jednu hodinu 
dopredu a poslednú októbrovú nedeľu ráno sa o jednu hodinu posúvajú opäť dozadu, aby sa 
vrátili k štandardnému času.

Spektrum zdravotných problémov, ktoré súvisia so zmenou na letný čas, je široké a zahŕňa 
krátkodobé (t. j. v dňoch po zmene času) a dlhodobé vplyvy a táto zmena má pozitívne aj 
negatívne účinky. Reálny vplyv narušenia biorytmu v dôsledku zmeny času na ľudské zdravie 
je však stále nejasný a vyžaduje si ďalšie dôkladné preskúmanie procesu prispôsobovania sa 
zmene času.

Počas verejnej konzultácie o úprave letného času väčšina respondentov (76 %) uviedla, že má 
negatívne skúsenosti s prechodom zo zimného času na letný. Spomedzi týchto odpovedí sa 
43 % vzťahovalo na zdravotné problémy a ťažkosti, zatiaľ čo 20 % z nich poukazovalo na 
nedostatočnú úsporu energie.

Vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti Komisia rozhodla, že sa bude zaoberať potenciálnymi 
nepriaznivými vplyvmi letného času na zdravie, ktoré boli predmetom mnohých štúdií a 
diskusií. V niektorých štúdiách sa skúma súvislosť medzi prechodom na letný čas a rizikom 
srdcového infarktu, narušeným biorytmom, nedostatkom spánku, znížením koncentrácie a 
pozornosti, zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou celkovej spokojnosti či dokonca mierou 
samovrážd.

Napriek tomu, že zoznam možných negatívnych účinkov je dlhý, niektoré štúdie jasne 
potvrdzujú pozitívne dlhodobé účinky na celkovú pohodu človeka vďaka dlhšiemu trvaniu 
denného svetla, času strávenému vonku po práci alebo po škole a vystaveniu slnečnému svetlu.

A hoci novú iniciatívu Komisie vítam a súhlasím s niektorými možnými vplyvmi úpravy 
letného času v EÚ na zdravie, mala by sa členským štátom ponechať v otázke zmeny času 
možnosť voľby v závislosti od ich záujmov.

Z tohto dôvodu mám v úmysle upozorniť na niektoré aspekty tohto návrhu týkajúce sa zdravia, 
pričom uvádzam i niekoľko pozitívnych a negatívnych prvkov, ktoré by sa mohli zvážiť, pričom 
sa však zdržím diktovania členským štátom, ako by mali v tejto veci rozhodnúť. Rád by som, 
samozrejme, vyjadril pozitívny postoj k návrhu Komisie, ale aby sme dodržali súlad so zásadou 
subsidiarity v oblasti zdravotnej politiky, mali by sme členským štátom umožniť, aby 
harmonizovaným spôsobom prijali vlastné rozhodnutia.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že aj keby sme mali prijať jednoznačné konečné rozhodnutie, 
najmä vzhľadom na skutočnosť, že toto volebné obdobie sa blíži ku koncu, musíme zvážiť 
empirické dôkazy, ktoré máme v súvislosti so zdravotnými otázkami k dispozícii. Ani skutočná 
a úprimná úvaha a zhromažďovanie všetkých dostupných údajov o tomto konkrétnom spise 
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nám však neuľahčí prijať rozhodnutie jasne podložené vedecky preukázanými argumentmi. 
Som pevne presvedčený, že by sme mali prejaviť svoj úmysel dokončiť započatú prácu, keďže 
európski občania v tejto veci jasne vyjadrili svoju vôľu; musíme však zároveň pripustiť, že 
máme očividné obmedzenia – nedostatočné empirické údaje a chýbajúca spoločná pozícia 
členských štátov. Z týchto dôvodov sa zdá byť vhodné, aby sme zvážili odloženie 
prebiehajúcich rokovaní na trochu neskorší termín, vďaka čomu budeme môcť pracovať s 
konkrétnejšími údajmi a členské štáty nám dajú jasnejší signál, na základe ktorého budeme 
schopní lepšie naplniť ich stále nesplnené očakávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 
fungovania vnútorného trhu, dlhodobosti a 
predvídateľnosti s cieľom zabrániť okrem 
iného narušeniam časového harmonogramu 
dopravných operácií a fungovania 
komunikačných a informačných systémov, 
vyšším nákladom v cezhraničnom obchode 
či nižšej produktivite pri tovare a službách. 
Neexistujú úplne presvedčivé dôkazy o 
tom, či výhody úpravy letného času 
prevažujú nad nevýhodami spojenými so 
zmenou času dvakrát do roka a výsledky sa 
líšia medzi oblasťami.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia a niektoré členské 

(4) O úprave letného času prebieha 
živá verejná diskusia, ako je zjavné aj zo 
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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.

4,6 milióna odpovedí od občanov v rámci 
otvorenej verejnej konzultácie Komisie, v 
ktorej sa väčšina vyjadrila proti súčasným 
sezónnym zmenám. Hlavným dôvodom na 
ukončenie zmien času je ich vplyv na 
ľudské zdravie (43 %), po ktorom 
nasledujú nedostatočné úspory energie 
(20 %). Hoci sedemdesiat percent 
účastníkov verejnej konzultácie 
pochádzalo z jedného členského štátu, 
niektoré členské štáty už vyjadrili svoj 
záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. 
Niektoré parlamenty taktiež vyzvali svoje 
vlády, aby prijali opatrenia týkajúce sa 
sezónnej zmeny času v EÚ. Zaviedli sa 
vnútroštátne legislatívne iniciatívy na 
zrušenie sezónnych zmien času. 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.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Územia členských štátov okrem ich 
zámorských území sú zoskupené v troch 
rôznych časových pásmach alebo 
štandardných časoch, t. j. UTC, UTC +1 
a UTC +2. Veľké rozšírenie Európskej 
únie zo severu na juh znamená, že účinky 
denného svetla sa v rámci Únie líšia. Je 
preto dôležité, aby členské štáty pred 
zmenou svojho časového pásma zvážili 
geografické aspekty času, t. j. prirodzené 
časové pásma a geografickú polohu. 
Členské štáty by mali uskutočniť 
konzultácie s občanmi a príslušnými 
zainteresovanými stranami pred tým, ako 
sa rozhodnú zmeniť svoje časové pásma.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Letný čas, resp. úspora denného 
svetla, umožnil neskorší západ slnka 
v priebehu letných mesiacov. V mysliach 
mnohých občanov EÚ je leto synonymom 
pre dostupnosť slnečného svetla až do 
večera. Návrat ku „štandardnému“ času 
by viedol k o hodinu skorším letným 
západom slnka, pričom by sa skrátilo 
obdobie v roku, keď je k dispozícii denné 
svetlo aj v neskorý večer.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) V mnohých štúdiách sa skúmala 
súvislosť medzi prechodom na letný čas a 
rizikom srdcového infarktu, narušeným 
biorytmom, nedostatkom spánku, 
znížením koncentrácie a pozornosti, 
zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou 
celkovej životnej spokojnosti či dokonca 
mierou samovrážd. Dlhšie trvanie 
denného svetla, čas strávený vonku po 
práci alebo po škole a vystavenie 
slnečnému svetlu má však jednoznačne 
niekoľko pozitívnych dlhodobých účinkov 
na celkovú pohodu človeka.

Pozmeňujúci návrh 6Návrh smernice
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Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4d) Chronobioĺogia ukazuje, že 
biorytmus ľudského tela je ovplyvnený 
každou zmenou času, ktorá môže mať 
nepriaznivý vplyv na zdravie. Zatiaľ čo 
väčšine ľudí trvá prispôsobenie sa novým 
zmenám len niekoľko dní, určité 
chronotypy na to potrebujú niekoľko 
týždňov alebo ešte dlhšie. Niektoré 
skupiny, ako sú deti a starší ľudia, sú 
obzvlášť zraniteľné. Jarná zmena času je 
mimoriadne akútna, pretože niektoré 
štúdie naznačujú, že v prvých dvoch 
dňoch po zmene sa zvyšuje miera výskytu 
ischémie. Existuje aj prepojenie medzi 
zmenou času a kardiovaskulárnymi 
ochoreniami spojenými s narušením 
biologického cyklu v dôsledku zmien času.

Pozmeňujúci návrh 7Návrh smernice
Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4e) Sezónne zmeny času majú 
nepriaznivý vplyv aj na dobré životné 
podmienky zvierat, čo je zjavné 
v poľnohospodárstve, napríklad v prípade 
produkcie kravského mlieka.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4f) Všeobecne sa predpokladá, že 
sezónne zmeny času prinášajú úsporu 
energie. Bol to aj hlavný dôvod, pre ktorý 
boli v minulom storočí pôvodne zavedené. 
Z výskumu však vyplýva, že hoci sezónne 
zmeny času môžu nepatrným spôsobom 
prispievať k znižovaniu spotreby energie v 
Únii ako celku, neplatí to pre všetky 
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členské štáty. Ušetrenie energie na 
osvetlenie zmenou na letný čas môže byť 
tiež prevážené zvýšením spotreby energie 
na vykurovanie. Výsledky sa navyše ťažko 
interpretujú, keďže sú silne ovplyvnené 
externými faktormi, ako sú meteorológia, 
správanie používateľov energie alebo 
prebiehajúca transformácia v oblasti 
energetiky.

Pozmeňujúci návrh 9Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Touto smernicou by nemalo byť 
dotknuté právo každého členského štátu 
rozhodovať o štandardnom čase alebo 
časoch na územiach pod jeho právomocou, 
na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť 
zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak 
s cieľom zabezpečiť, aby tým nedošlo 
k narušeniu fungovania vnútorného trhu, 
by sa členské štáty mali dohodnúť na 
možnej zmene štandardného času v 
spolupráci s ďalšími členskými štátmi a, 
ak je to možné, mali by prijať 
harmonizovaný prístup. S cieľom 
zabrániť tomu, aby úpravu letného času 
uplatňovali len niektoré členské štáty, by 
členské štáty nemali meniť štandardný čas 
na územiach pod svojou právomocou z 
dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto 
zmenu prezentovali ako zmenu časového 
pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať 
narušenia okrem iného v doprave, 
komunikáciách a iných dotknutých 
sektoroch, mali by Komisii v náležitom 
predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj 
štandardný čas a následne uplatniť 
oznámené zmeny. Komisia by mala na 
základe uvedeného oznámenia informovať 
všetky ostatné členské štáty, aby mohli 
prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto 
by mala informovať širokú verejnosť a 
zainteresované strany a na tento účel danú 
informáciu uverejniť bezodkladne po 
doručení všetkých oznámení od členských 
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štátov.

Pozmeňujúci návrh 10Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Členské štáty by medzi sebou mali 
koordinovať štandardný čas, ktorý si 
zvolia, a ten by mal byť medzi členskými 
štátmi čo najviac harmonizovaný s cieľom 
zabrániť nadmernému množstvu rôznych 
časových pásiem v Únii, aby sa 
zabezpečilo riadne fungovanie 
vnútorného trhu a aby bol predvídateľný 
pre občanov, spotrebiteľov a dotknuté 
odvetvia. Keďže z právneho hľadiska nie 
je možné členským štátom uložiť 
povinnosť rozhodnúť o výhradnom 
časovom pásme, malo by sa vynaložiť 
všetko úsilie na to, aby sa zabránilo 
zbytočným komplikáciám. Členské štáty 
by preto mali navzájom a spolu 
s Komisiou konzultovať o svojich 
rozhodnutiach týkajúcich sa ukončenia 
sezónnych zmien času. Na tento účel by 
mal každý členský štát určiť jedného 
zástupcu, ktorý bude viesť konzultácie 
s Komisiou a inými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 11Návrh 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 

(7) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať od 30. marca 2020, aby 
posledné obdobie letného času podľa 
pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých 
členských štátoch začalo 31. marca 2020 o 
1.00 h 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 h ráno koordinovaného svetového 
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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.

času, aby sa podobné a trvalé zmeny v 
rôznych členských štátoch vykonali 
súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty 
prijali rozhodnutia o štandardnom čase, 
ktorý každý z nich bude uplatňovať od 
roku 2020, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 12Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty neuplatňujú sezónne 
zmeny svojho štandardného času alebo 
časov.

1. Členské štáty neuplatňujú sezónne 
zmeny svojho štandardného času alebo 
časov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu 
členské štáty uplatniť 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 jednu sezónnu 
zmenu svojho štandardného času alebo 
časov v roku 2020, za predpokladu, že tak 
urobia 27. októbra 2020 o 1.00 h ráno 
koordinovaného svetového času. Členské 
štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s 
článkom 2.

Pozmeňujúci návrh 13Návrh smernice
Článok 2 – odseky 1 a 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Členské štáty pred prijatím 
rozhodnutia uvedeného v odseku 1 vedú 
konzultácie so všetkými ostatnými 
členskými štátmi. Komisia pomáha pri 
organizácii týchto konzultácií. Každý 
členský štát určí jedného zástupcu 
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zodpovedného za konzultácie s ostatnými 
členskými štátmi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 14Návrh 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 uverejní danú 
informáciu v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Vo všeobecnosti Komisia informuje 
verejnosť bezodkladne po doručení 
všetkých oznámení od členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade podá správu o vykonávaní tejto 
smernice najneskôr do 31. decembra sedem 
rokov po prijatí tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty Komisii poskytnú 
relevantné informácie najneskôr do 30. 
apríla sedem rokov po prijatí tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 17Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

do 30. marca 2020 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh 18Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 
od 30. marca 2020.

Pozmeňujúci návrh 19Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Pozmeňujúci návrh 20Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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