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Amendement 6
Miroslav Poche

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 29 maart 2017 heeft het 
Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van 
zijn voornemen om zich uit de Unie terug 
te trekken krachtens artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. 
Bijgevolg is het Unierecht vanaf 30 maart 
2019 niet langer van toepassing op het 
Verenigd Koninkrijk, tenzij in een 
geratificeerd terugtrekkingsakkoord, of 
door de Europese Raad in 
overeenstemming met het Verenigd 
Koninkrijk, unaniem een andere datum 
wordt vastgesteld. Het Verenigd 
Koninkrijk wordt dan een derde land.

(1) Op 29 maart 2017 heeft het 
Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van 
zijn voornemen om zich uit de Unie terug 
te trekken krachtens artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. De 
Verdragen zijn niet langer van toepassing 
op het Verenigd Koninkrijk met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
het terugtrekkingsakkoord, of, bij gebreke 
daarvan, na verloop van twee jaar na de 
kennisgeving, d.w.z. met ingang van 30 
maart 2019, tenzij de Europese Raad met 
instemming van het Verenigd Koninkrijk 
met eenparigheid van stemmen tot 
verlenging van deze termijn besluit.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met brexit.

Amendement 7
Miroslav Poche

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het terugtrekkingsakkoord zal, 
zoals overeengekomen tussen de 
onderhandelaars, voorzien in de 
regelingen op grond waarvan bepalingen 
van het Unierecht op en in het Verenigd 
Koninkrijk van toepassing kunnen blijven 
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tot na de datum waarop de Verdragen niet 
meer van toepassing zijn op en in het 
Verenigd Koninkrijk. Indien dat akkoord 
in werking treedt, zijn Richtlijn 
2012/27/EU [als gewijzigd bij Richtlijn 
2018/XXX/EU] en Verordening 
[governance van de energie-unie] van 
toepassing op en in het Verenigd 
Koninkrijk gedurende de 
overgangsperiode krachtens die 
overeenkomst en vervallen deze aan het 
einde van die periode.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met brexit.

Amendement 8
Miroslav Poche

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Krachtens artikel 4, lid 3, van 
Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 
geschiedt de buitenwerkingtreding van 
handelingen die op een bepaalde datum 
buiten werking treden bij het einde van 
het laatste uur van de dag waarop die 
datum valt. Dit besluit moet derhalve van 
toepassing zijn vanaf de dag volgend op 
die waarop Richtlijn 2012/27/EU [als 
gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en 
Verordening [governance van de energie-
unie] ophouden van toepassing te zijn op 
het Verenigd Koninkrijk.

Or. en
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Motivering

Technische aanpassing met het oog op overeenstemming met de tussen de instellingen 
afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen in verband met brexit.

Amendement 9
Miroslav Poche

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en is van toepassing vanaf 
de dag volgende op die waarop het recht 
van de Unie niet meer van toepassing is op 
het Verenigd Koninkrijk.

Dit besluit treedt in werking op de derde
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en 
is van toepassing vanaf de dag volgende op 
die waarop het recht van de Unie niet meer 
van toepassing is op het Verenigd 
Koninkrijk.

Artikel 1 is van toepassing vanaf de dag 
volgend op die waarop Richtlijn 
2012/27/EU [als gewijzigd bij Richtlijn 
2018/XXX/EU] ophoudt van toepassing te 
zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 2 is van toepassing vanaf de dag 
volgend op die waarop Verordening 
[governance van de energie-unie] 
ophoudt van toepassing te zijn op het 
Verenigd Koninkrijk.

Artikel 3 is van toepassing met ingang van 
... [de datum van inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de termijnen die gelden voor de afronding van 
de wetgevingsprocedure, teneinde ervoor te zorgen dat het besluit in werking kan treden op 
de dag voorafgaand aan de dag waarop het recht van de Unie niet meer van toepassing is op 
het Verenigd Koninkrijk. Andere aanpassingen met het oog op overeenstemming met de 
tussen de instellingen afgesproken horizontale formulering voor alle wetgevingshandelingen 
in verband met brexit.
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