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A TANÁCS 2013/18/EU IRÁNYELVE
(2013. május 13.)
a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen
annak 3. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen
annak 50. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(2)

(3)

„Horvátország

12,6 %

20 %”

2. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csat
lakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelke
zések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlako
zásának napjától alkalmazzák.

mivel:
(1)

2009/28/EK irányelv I. mellékletének A részében szereplő
táblázat a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó
szövegrészt követően:

Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint
amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelő
zően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell
igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellék
letei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e
célból a Tanács a Bizottság javaslatára – ha az eredeti
jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el – minősített
többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.
Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfo
gadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas
Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intéz
mények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás
miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Taná
csot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást
megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós
jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és napra
késszé téve azokat.
Ezért a 2009/28/EK irányelvet
módosítani kell,

(1) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(1)

ennek megfelelően

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően
és annak hatályba lépése napján lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.
a Tanács részéről
az elnök
S. COVENEY

