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TARYBOS DIREKTYVA 2013/18/ES
2013 m. gegužės 13 d.
kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio
4 dalį,
atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo, ypač į jo 50
straipsnį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

Dirketyvos 2009/28/EB I priedo A dalies lentelėje po Prancūzijai
skirto įrašo įterpiama:
„Kroatija

12,6 %

20 %“

2 straipsnis
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip Kroatijos įstojimo į Sąjungą
dieną priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus,
kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Jos taiko šias nuostatas nuo Kroatijos įstojimo į Sąjungą dienos.

kadangi:
(1)

(2)

(3)

Akto dėl Kroatijos stojimo 50 straipsnyje nustatyta, kad
tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo
dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos
adaptacijos nebuvo numatytos tame Akte ir jo prieduose,
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota
balsų dauguma priima būtinus aktus, jei pirminis aktas
nebuvo priimtas Komisijos;
konferencijos, kurioje buvo parengta ir priimta Kroatijos
stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukš
tosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą
dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų, kurias reikia pada
ryti atsižvelgiant į stojimą, ir prašo Tarybos ir Komisijos
priimti tas adaptacijas iki įstojimo, prireikus jas papil
džius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą;
todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/28/EB (1) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

(1) OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Kroatijos
stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.
4 straipsnis
Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 13 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
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