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Ændringsforslag 6
Miroslav Poche

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det 
Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, 
at landet har til hensigt at udtræde af 
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten 
om Den Europæiske Union. Dette betyder,
at medmindre der fastsættes en anden 
dato i en udtrædelsesaftale, eller Det 
Europæiske Råd efter aftale med Det 
Forenede Kongerige ved enstemmighed 
fastsætter en anden dato, vil EU-retten 
ophøre med at finde anvendelse på Det 
Forenede Kongerige fra den 30. marts 
2019. Det Forenede Kongerige vil derefter 
være et såkaldt tredjeland.

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det 
Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, 
at landet har til hensigt at udtræde af 
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten 
om Den Europæiske Union. Traktaterne 
ophører med at finde anvendelse på Det 
Forenede Kongerige fra datoen for en 
udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis 
en sådan aftale ikke foreligger, to år efter 
meddelelsen, dvs. fra og med den 
30. marts 2019, medmindre Det 
Europæiske Råd, efter aftale med Det 
Forenede Kongerige, ved enstemmighed 
beslutter at forlænge denne frist.

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.

Ændringsforslag 7
Miroslav Poche

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Udtrædelsesaftalen, som 
forhandlerne er nået til enighed om, 
indeholder ordninger for anvendelse af 
EU-retlige bestemmelser på og i Det 
Forenede Kongerige efter den dato, hvor 
traktaterne ophører med at finde 
anvendelse på og i Det Forenede 
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Kongerige. Hvis denne aftale træder i 
kraft, finder direktiv 2012/27/EU [som 
ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og 
forordning [forvaltning af energiunionen] 
anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige i overgangsperioden i 
overensstemmelse med aftalen og ophører 
med at gælde ved denne periodes udløb.

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.

Ændringsforslag 8
Miroslav Poche

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 3, i forordning (EØF, Euratom) 
nr. 1182/71, ophører anvendelsen af 
retsakter, der er fastsat til en given dato, 
ved udløbet af den sidste time på den dag, 
der falder på denne dato. Denne afgørelse 
bør derfor finde anvendelse fra dagen 
efter den dag, hvor direktiv 2012/27/EU 
[som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] 
og forordning [forvaltning af 
energiunionen] ophører med at finde 
anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.
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Ændringsforslag 9
Miroslav Poche

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende og finder 
anvendelse fra dagen efter den dag, hvor 
EU-retten ophører med at finde anvendelse 
på Det Forenede Kongerige.

Denne afgørelse træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende og finder 
anvendelse fra dagen efter den dag, hvor 
EU-retten ophører med at finde anvendelse 
på Det Forenede Kongerige.

Artikel 1 anvendes fra dagen efter den 
dag, hvor direktiv 2012/27/EU [som 
ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] 
ophører med at finde anvendelse på Det 
Forenede Kongerige.

Artikel 2 anvendes fra dagen efter den 
dag, hvor forordning [forvaltning af 
energiunionen] ophører med at finde 
anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Artikel 3 anvendes fra den [datoen for 
ikrafttræden].

Or. en

Begrundelse

Grundet de tidsmæssige begrænsninger for den rettidige gennemførelse af 
lovgivningsproceduren er denne ændring nødvendig for at sikre, at afgørelsen kan træde i 
kraft før den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede 
Kongerige. De øvrige ændringer afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.
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