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Poprawka 6
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 29 marca 2017 r. 
Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę 
Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii, 
zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W związku z tym prawo Unii 
przestanie mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 
marca 2019 r., chyba że inna data zostanie 
ustalona w umowie o wystąpieniu lub 
Rada Europejska w porozumieniu ze 
Zjednoczonym Królestwem ustali
jednomyślnie inną datę. Zjednoczone 
Królestwo stanie się wtedy „państwem 
trzecim”.

(1) W dniu 29 marca 2017 r. 
Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę 
Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii, 
zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Traktaty przestaną mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
od dnia wejścia w życie umowy o 
wystąpieniu, a w przypadku niezawarcia 
takiej umowy – dwa lata po notyfikacji, tj. 
od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada 
Europejska w porozumieniu ze 
Zjednoczonym Królestwem podejmie
jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego 
okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione 
na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów 
ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka 7
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Umowa o wystąpieniu w postaci 
uzgodnionej między negocjatorami 
zawiera ustalenia dotyczące stosowania 
przepisów prawa Unii do Zjednoczonego 
Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie 
po dniu, w którym traktaty przestaną mieć 
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zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli 
umowa ta wejdzie w życie, dyrektywa 
2012/27/UE [zmieniona na mocy 
dyrektywy 2018/XXX/UE] i 
rozporządzenie [w sprawie zarządzania 
unią energetyczną] będą mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie w okresie 
przejściowym zgodnie z tą umową i 
przestaną obowiązywać z końcem tego 
okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione 
na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów 
ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka 8
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 4 ust. 3 
rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 
1182/71 zaprzestanie stosowania aktów 
ustalone na określoną datę przypada na 
moment upłynięcia ostatniej godziny dnia 
przypadającego na tę datę. Decyzja ta 
powinna zatem obowiązywać od dnia 
następującego po dniu, w którym 
dyrektywa 2012/27/UE [zmieniona 
dyrektywą 2018/XXX/UE] i 
rozporządzenie [w sprawie zarządzania 
unią energetyczną] przestaną mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zmiana natury technicznej, odzwierciedlająca horyzontalne sformułowanie uzgodnione 
na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające zastosowanie do wszystkich aktów 
ustawodawczych związanych z brexitem.

Poprawka 9
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i stosuje się od dnia 
następującego po dniu, w którym prawo 
Unii przestaje mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 
trzeciego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i stosuje się ją od dnia 
następującego po dniu, w którym prawo 
Unii przestaje mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 1 obowiązuje od dnia 
następującego po dniu, w którym 
dyrektywa 2012/27/UE [zmieniona 
dyrektywą 2018/XXX/UE] przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 2 obowiązuje od dnia 
następującego po dniu, w którym 
rozporządzenie [w sprawie zarządzania 
unią energetyczną] przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
i w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 3 obowiązuje od dnia [data 
wejścia w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na krótki czas pozostający do terminowego zakończenia procedury ustawodawczej 
zmiana ta jest niezbędna, aby decyzja mogła wejść w życie przed dniem, w którym prawo Unii 
przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Inne zmiany odzwierciedlają 
horyzontalne sformułowanie uzgodnione na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej i mające 
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zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych związanych z brexitem.
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