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az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió 
irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő 
kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
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Módosítás 6
Miroslav Poche

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2017. március 29-én az Egyesült 
Királyság az Európai Unióról szóló 
szerződés 50. cikkének megfelelően 
bejelentette az Európai Tanácsnak az 
Unióból való kilépésre vonatkozó 
szándékát. Következésképpen az uniós jog 
2019. március 30-ától kezdődően nem 
alkalmazandó többé az Egyesült 
Királyságra, kivéve, ha a kilépésről 
rendelkező megállapodás eltérő időpontot 
határoz meg, vagy ha az Európai Tanács az 
Egyesült Királysággal egyetértve 
egyhangúlag eltérő időpontot határoz 
meg. Az Egyesült Királyság ezt követően 
harmadik országgá válik.

(1) 2017. március 29-én az Egyesült 
Királyság az Európai Unióról szóló 
szerződés 50. cikkének megfelelően 
bejelentette az Európai Tanácsnak az 
Unióból való kilépésre vonatkozó 
szándékát. A kilépésről rendelkező 
megállapodás hatálybalépésének 
időpontjától, illetve ennek hiányában a 
bejelentéstől számított két év elteltével, 
azaz 2019. március 30-tól kezdődően a 
Szerződések az Egyesült Királyság 
tekintetében nem alkalmazandók többé, 
kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült 
Királysággal egyetértésben ennek a 
határidőnek a meghosszabbításáról 
egyhangúlag határoz.

Or. en

Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást 
tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás 7
Miroslav Poche

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kilépésről rendelkező, a tárgyaló 
felek által elfogadott megállapodás olyan 
szabályozást tartalmaz, amely lehetővé 
teszi az uniós jog rendelkezéseinek 
alkalmazását az Egyesült Királyság 
tekintetében és az Egyesült Királyságban 
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azon időpontot követően, hogy a 
Szerződések az Egyesült Királyság 
tekintetében hatályukat vesztik. 
Amennyiben a megállapodás hatályba lép, 
az említett megállapodásnak megfelelően 
az [(EU) 2018/XXX irányelvvel 
módosított] 2012/27/EU irányelv és [az 
energiaunió irányításáról szóló] rendelet 
lesz alkalmazandó az Egyesült Királyság 
tekintetében és az Egyesült Királyságban 
az átmeneti időszak alatt, majd ezen 
időszak elteltével hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást 
tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás 8
Miroslav Poche

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az 1182/71/EGK, Euratom 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban, ha egy jogi aktus 
alkalmazásának megszűnésére egy adott 
időpontot határoztak meg, az az ezen 
időpont szerinti nap utolsó órájának 
végén következik be. Ezt a határozatot 
ezért az azutáni naptól kell alkalmazni, 
amelyen az [(EU) 2018/XXX irányelvvel 
módosított] 2012/27/EU irányelv és [az 
energiaunió irányításáról szóló] rendelet 
az Egyesült Királyság tekintetében 
hatályát veszti.

Or. en
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Indokolás

Ez a technikai módosítás az intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást 
tükrözi, és a brexittel kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.

Módosítás 9
Miroslav Poche

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba és az azutáni 
naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós 
jog Egyesült Királyságra való 
alkalmazandósága megszűnik.

E határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba és az azutáni 
naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós 
jog az Egyesült Királyság tekintetében 
hatályát veszti.

Az 1. cikket az azutáni naptól kell 
alkalmazni, amelyen az [(EU) 2018/XXX 
irányelvvel módosított] 2012/27/EU 
irányelv az Egyesült Királyság 
tekintetében és az Egyesült Királyságban 
hatályát veszti.

A 2. cikket attól a naptól kell alkalmazni, 
amelyen a 32/2000/EU rendelet az 
Egyesült Királyság tekintetében és az 
Egyesült Királyságban hatályát veszti.

A 3. cikket ...[a hatálybalépés időpontja] -
tól/től kezdődően kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási eljárás időben történő lezárásának időbeli korlátai miatt erre a változtatásra 
annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a határozat még az előtt hatályba léphessen, 
hogy az uniós jog az Egyesült Királyság tekintetében hatályát veszti. A többi módosítás az 
intézményközileg megállapított horizontális megfogalmazást tükrözi, és a brexittel 
kapcsolatos valamennyi jogi aktusra alkalmazandó.
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