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DIREKTIVA SVETA 2013/18/EU
z dne 13. maja 2013
o prilagoditvi Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije
iz obnovljivih virov zaradi pristopa Republike Hrvaške
SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

Člen 1
V delu A Priloge I k Direktivi 2009/28/ES se v tabelo po vnosu
za Francijo vstavi naslednje:

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4)
Pogodbe,

„Hrvaška

12,6 %

20 %“

Člen 2
ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške
k Uniji.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je
treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi
pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove
priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na
predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne
akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in
sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so
visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu
prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa,
ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve
pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene,
da se upošteva razvoj prava Unije.

Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta
bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(1) UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

1.
Države članice najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji
sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za
uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila
navedenih predpisov.

( 1)

2.
Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih
določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju,
ki ga ureja ta direktiva.
Člen 3
Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljav
nosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.
Člen 4
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013
Za Svet
Predsednik
S. COVENEY

