
AM\1171274SL.docx PE631.895v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2018/0385(COD)

5.12.2018

PREDLOGI SPREMEMB
6–9

Osnutek poročila
Miroslav Poche
(PE630.672v01-00)

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 
2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je 
bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX 
Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa 
Združenega kraljestva iz Evropske unije

Predlog direktive
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))



PE631.895v01-00 2/5 AM\1171274SL.docx

SL

AM_Com_LegReport



AM\1171274SL.docx 3/5 PE631.895v01-00

SL

Predlog spremembe 6
Miroslav Poche

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Združeno kraljestvo je 
29. marca 2017 v skladu s členom 50 
Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet 
uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz 
Unije. Zato se pravo Unije od 
30. marca 2019 preneha uporabljati za 
Združeno kraljestvo, razen če sporazum o 
izstopu ali Evropski svet v soglasju z 
Združenim kraljestvom soglasno ne določi 
drugega datuma. Takrat bo Združeno 
kraljestvo postalo tretja država.

(1) Združeno kraljestvo je 
29. marca 2017 v skladu s členom 50 
Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet 
uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz 
Unije. Pogodbe se za Združeno kraljestvo 
prenehajo uporabljati z dnem začetka 
veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa 
dve leti po uradnem obvestilu, to je 30. 
marca 2019, razen če Evropski svet po 
dogovoru z Združenim kraljestvom 
soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

Or. en

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo, ki odraža medinstitucionalno dogovorjeno horizontalno 
besedilo, katero se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z brexitom.

Predlog spremembe 7
Miroslav Poche

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sporazum o izstopu, kot so ga 
oblikovali pogajalci, vsebuje ureditev za 
uporabo določb prava Unije za Združeno 
kraljestvo in v njem po datumu, ko se 
bosta Pogodbi prenehali uporabljati za 
Združeno kraljestvo in v njem. Če bo ta 
sporazum začel veljati, se bosta Direktiva 
2012/27/EU [kot je bila spremenjena z 
Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredba 
[upravljanje energetske unije] uporabljali 
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za Združeno kraljestvo in v njem med 
prehodnim obdobjem v skladu s tem 
sporazumom in bosta prenehali veljati ob 
koncu tega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo, ki odraža medinstitucionalno dogovorjeno horizontalno 
besedilo, katero se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z brexitom.

Predlog spremembe 8
Miroslav Poche

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V skladu s členom 4(3) Uredbe 
(EGS, Euratom) št. 1182/71 se akti, 
katerih prenehanje uporabe je 
opredeljeno z določenim datumom, 
prenehajo uporabljati z iztekom zadnje 
ure dne, ki ustreza temu datumu. Ta 
odločitev bi se zato morala začeti 
uporabljati dan po prenehanju uporabe 
Direktive 2012/27/EU [kot je bila 
spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] 
in Uredbe [upravljanje energetske unije] 
za Združeno kraljestvo.

Or. en

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo, ki odraža medinstitucionalno dogovorjeno horizontalno 
besedilo, katero se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z brexitom.

Predlog spremembe 9
Miroslav Poche
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Predlog sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
se uporablja od dne, ki sledi dnevu, ko se 
pravo Unije preneha uporabljati za 
Združeno kraljestvo.

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in se 
uporablja od dne, ki sledi dnevu, ko se 
pravo Unije preneha uporabljati za 
Združeno kraljestvo.

Člen 1 se začne uporabljati dan po 
prenehanju uporabe Direktive 
2012/27/EU [kot je bila spremenjena z 
Direktivo 2018/XXX/EU] za Združeno 
kraljestvo in v njem.

Člen 2 se začne uporabljati dan po 
prenehanju uporabe Uredbe [upravljanje 
energetske unije] za Združeno kraljestvo 
in v njem.

Člen 3 se uporablja od [datuma začetka 
veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi časovnih omejitev, da bi pravočasno dokončali zakonodajni 
postopek, s čimer se zagotovi, da lahko sklep začne veljati pred dnevom, ko se pravo Unije 
preneha uporabljati za Združeno kraljestvo. Druge spremembe odražajo medinstitucionalno 
dogovorjeno horizontalno besedilo, ki se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z 
brexitom.
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