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Pozmeňujúci návrh 6
Miroslav Poche

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 
oznámilo Európskej rade svoj úmysel 
vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o 
Európskej únii. Znamená to, že ak 
ratifikovaná dohoda o vystúpení z Únie 
alebo Európska rada po dohode so 
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne
nestanoví iný dátum, od 30. marca 2019 sa 
na Spojené kráľovstvo prestanú 
uplatňovať právne predpisy Únie. Spojené 
kráľovstvo sa potom stane treťou 
krajinou.

(1) Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 
oznámilo Európskej rade svoj úmysel 
vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o 
Európskej únii. Zmluvy sa prestanú 
uplatňovať na Spojené kráľovstvo odo 
dňa nadobudnutia platnosti dohody o 
vystúpení alebo v prípade, že sa takáto 
dohoda neuzavrie, dva roky po uvedenom 
oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ 
Európska rada po dohode so Spojeným 
kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o 
predĺžení tejto lehoty.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré 
platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.

Pozmeňujúci návrh 7
Miroslav Poche

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Dohoda o vystúpení dohodnutá 
medzi vyjednávačmi obsahuje postupy 
uplatňovania ustanovení právnych 
predpisov Únie na Spojené kráľovstvo 
a v Spojenom kráľovstve aj po dátume, 
keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na 
Spojené kráľovstvo a v Spojenom 
kráľovstve. Ak uvedená dohoda 
nadobudne platnosť, smernica 
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2012/27/EÚ [zmenená smernicou 
2018/XXX/EÚ] a nariadenie [riadenie 
energetickej únie] sa budú uplatňovať na 
Spojené kráľovstvo a v Spojenom 
kráľovstve počas prechodného obdobia v 
súlade s uvedenou dohodou a prestanú sa 
uplatňovať na konci daného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré 
platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.

Pozmeňujúci návrh 8
Miroslav Poche

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V súlade s článkom 4 ods. 3 
nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 k 
ukončeniu uplatňovania aktov 
stanovenému k určitému dátumu 
dochádza uplynutím poslednej hodiny dňa 
zodpovedajúceho tomuto dátumu. Toto 
rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať 
odo dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorý sa 
smernica 2012/27/EÚ [zmenená 
smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie 
[riadenie energetickej únie] prestávajú 
uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technickú zmenu odzrkadľujúcu horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré 
platí pre všetky legislatívne akty súvisiace s brexitom.
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Pozmeňujúci návrh 9
Miroslav Poche

Návrh rozhodnutia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, 
ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať 
na Spojené kráľovstvo.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 
tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie a uplatňuje sa odo 
dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa právo 
Únie prestane uplatňovať na Spojené 
kráľovstvo.

Článok 1 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorý sa smernica 
2012/27/EÚ [zmenená smernicou 
2018/XXX/EÚ] prestane uplatňovať na 
Spojené kráľovstvo a v Spojenom 
kráľovstve.

Článok 2 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorý sa 
nariadenie [riadenie energetickej únie] 
prestane uplatňovať na Spojené 
kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Článok 3 sa uplatňuje od [dátum 
nadobudnutia účinnosti].

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na časové obmedzenia spojené s včasným dokončením legislatívneho postupu je 
táto zmena nevyhnutná na to, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie nadobudne účinnosť pred 
dňom, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie. Ostatné zmeny 
odzrkadľujú horizontálne znenie dohodnuté medzi inštitúciami, ktoré platí pre všetky 
legislatívne akty súvisiace s brexitom.
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