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DIRECTIVA 2013/18/UE A CONSILIULUI
din 13 mai 2013
de adaptare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile, având în vedere aderarea Republicii Croația
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special
articolul 3 alineatul (4),
având în vedere Actul de aderare a Croației, în special
articolul 50,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației,
în cazul în care aderarea impune adaptarea unor acte ale
instituțiilor adoptate înainte de data aderării, iar adap
tările necesare nu sunt prevăzute în actul de aderare
respectiv sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu
majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în
acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost
adoptat de Comisie.

În tabelul din partea A din anexa I la Directiva 2009/28/CE,
după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul
text:
„Croația

12,6 %

20 %”

Articolul 2
(1)
Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la data
aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele
membre textul acestor acte.
Statele membre aplică actele respective de la data aderării
Croației la Uniune.
Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Statele membre transmit Comisiei textul principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul regle
mentat de prezenta directivă.
Articolul 3

(2)

(3)

Actul final al Conferinței în cursul căreia a fost redactat și
adoptat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că
Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu
privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de către
instituții, necesare având în vedere aderarea, și că acestea
invită Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare
aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este
necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului
Uniunii.
Prin urmare, Directiva 2009/28/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (1) ar trebui modificată în
consecință,

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și de la data
intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.
Pentru Consiliu
Președintele
S. COVENEY

