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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10.6.2013

ΟΔΗΓΙΑ 2013/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Μαΐου 2013
για την προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λόγω της προσχώρησης της
Δημοκρατίας της Κροατίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το
άρθρο 50,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 της πράξης προσχώρησης της
Κροατίας, όταν πράξεις των οργάνων οι οποίες εκδόθηκαν
πριν από την προσχώρηση πρέπει να προσαρμοστούν λόγω
της προσχώρησης και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέ
πονται από την εν λόγω πράξη προσχώρησης ή τα παραρ
τήματά της, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλει
οψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, ή η Επιτροπή, εάν η
αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την ίδια, εκδίδει τις προς
τούτο απαιτούμενες πράξεις.
Σύμφωνα με την τελική πράξη της διάσκεψης που εκπόνησε
και εξέδωσε τη Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας, τα
υψηλά συμβαλλόμενα μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία
όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων
οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την
προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές, οι οποίες θα
συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν, εφόσον απαιτείται,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της
Ένωσης.
Ως εκ τούτου, η οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (1) θα πρέπει να τροποποι
ηθεί αναλόγως,

(1) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.

Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, το
ακόλουθο κείμενο προστίθεται στον πίνακα μετά την καταχώριση
για τη Γαλλία:
12,6 %

«Κροατία

20 %»

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο κατά την ημερο
μηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση. Ανακοινώνουν αμέ
σως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την ημερομηνία προσχώρησης
της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης προσχώρησης της Κρο
ατίας.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. COVENEY

