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Изменение 6
Мирослав Похе

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 29 март 2017 г. Обединеното 
кралство уведоми Европейския съвет за 
намерението си да се оттегли от Съюза 
по силата на член 50 от Договора за 
Европейския съюз. Това означава, че 
ако не бъде определена друга дата 
посредством ратифицирано
споразумение за оттегляне или ако 
Европейският съвет, в споразумение с 
Обединеното кралство, не определи с 
единодушие друга дата, правото на 
Съюза ще престане да се прилага в 
Обединеното кралство от 30 март 
2019 г. Тогава Обединеното кралство 
ще стане „трета държава“.

(1) На 29 март 2017 г. Обединеното 
кралство уведоми Европейския съвет за 
намерението си да се оттегли от Съюза 
по силата на член 50 от Договора за 
Европейския съюз. Договорите ще 
престанат да се прилагат спрямо 
Обединеното кралство от датата на 
влизане в сила на евентуалното
споразумение за оттегляне или – в 
случай че не бъде постигнато 
споразумение – след изтичането на 
две години, считано от посочената 
нотификация, т.е. от 30 март 2019 г., 
освен ако Европейският съвет в 
съгласие с Обединеното кралство не 
реши с единодушие да удължи този 
срок.

Or. en

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените 
хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, 
свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение 7
Мирослав Похе

Предложение за решение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Споразумението за оттегляне, 
постигнато от преговарящите, 
включва договорености относно 
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прилагането на разпоредбите на 
правото на Съюза по отношение на 
Обединеното кралство и в рамките 
на Обединеното кралство след 
датата, на която Договорите ще 
престанат да се прилагат по 
отношение на Обединеното кралство 
и в рамките на Обединеното 
кралство. В случай че посоченото 
споразумение влезе в сила, Директива 
2012/27/ЕС [изменена с Директива 
2018/XXX/ЕС] и Регламентът 
[относно управлението на Енергийния 
съюз] ще се прилагат по отношение 
на Обединеното кралство и в 
рамките на Обединеното кралство 
през преходния период в 
съответствие със споразумението и 
ще престанат да се прилагат в края 
на този период.

Or. en

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените 
хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, 
свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение 8
Мирослав Похе

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В съответствие с член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕИО, 
Евратом) № 1182/71, 
преустановяването на прилагането 
на актове, определено за конкретна 
дата, настъпва при изтичането на 
последния час от деня, който 
съответства на тази дата. 
Следователно настоящото решение 
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следва да се прилага от първия ден 
след деня, в който Директива 
2012/27/ЕС [изменена с Директива 
2018/XXX/ЕС] и Регламентът 
[относно управлението на Енергийния 
съюз] ще престанат да се прилагат по 
отношение на Обединеното кралство.

Or. en

Обосновка

Това е техническа промяна, отразяваща междуинституционално договорените 
хоризонтални формулировки, които се прилагат за всички законодателни актове, 
свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение 9
Мирослав Похе

Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз и се прилага от 
деня след този, на който правото на 
Съюза престава да се прилага за 
Обединеното кралство.

Настоящото решение влиза в сила на 
третия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз и се прилага от 
деня след този, на който правото на 
Съюза престава да се прилага за 
Обединеното кралство.

Член 1 се прилага от първия ден след 
деня, в който Директива 2012/27/ЕС 
[изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] 
ще престане да се прилага по 
отношение на Обединеното кралство 
и в рамките на Обединеното 
кралство.

Член 2 се прилага от първия ден след 
деня, в който Регламентът [относно 
управлението на Енергийния съюз] 
престане да се прилага по отношение 
на Обединеното кралство и в 
рамките на Обединеното кралство,
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Член 3 се прилага от [дата на влизане 
в сила].

Or. en

Обосновка

Поради ограниченото време за своевременно приключване на законодателната 
процедура, тази промяна е необходима, за да се гарантира, че решението може да 
влезе в сила преди деня, в който правото на Съюза ще престане да се прилага по 
отношение на Обединеното кралство. Другите промени отразяват 
междуинституционално договорените хоризонтални формулировки, които се 
прилагат за всички законодателни актове, свързани с излизането на Обединеното 
кралство от ЕС.
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