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OKMÁNY
a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az
Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés kiigazításáról
ELSŐ RÉSZ
ALAPELVEK
1. cikk
Ennek az okmánynak az alkalmazásában:

léptek hatályba, Horvátország alkotmányos követelményeinek
megfelelően megerősíti ezeket a módosításokat.
3. cikk

— „eredeti szerződések”:
a) az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban:
EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ), a Horvát Köztársaság csatla
kozását megelőzően hatályba lépő módosító vagy kiegé
szítő szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt;
b) az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés
(a továbbiakban: EAK-Szerződés), a Horvát Köztársaság
csatlakozását megelőzően hatályba lépő módosító vagy
kiegészítő szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal
együtt,
— „jelenlegi tagállamok”: a Belga Királyság, a Bolgár Köztársa
ság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi
Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a
Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztár
saság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyher
cegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén
Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a
Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága,
— „Unió”: az EUSZ-en és az EUMSZ-en alapuló Európai Unió,
és/vagy – adott esetben – az Európai Atomenergia-közösség,
— „intézmények”: az EUSZ által létrehozott intézmények.

(1)
Horvátország csatlakozik a tagállamoknak az Európai
Tanács keretében ülésező állam-, illetve kormányfői által elfoga
dott határozatokhoz és megállapodásokhoz.
(2)
Horvátország csatlakozik a tagállamok kormányainak a
Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határoza
tokhoz és megállapodásokhoz.
(3)
Horvátország helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamo
kéval az Európai Tanács vagy a Tanács által tett nyilatkozatok és
állásfoglalások, illetve egyéb álláspontok tekintetében, és
azoknak az egyéb nyilatkozatoknak, állásfoglalásoknak és állás
pontoknak a tekintetében, amelyeket az Unióra vonatkozóan a
tagállamok közös megállapodással elfogadtak. Horvátország
ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból,
állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket
és iránymutatásokat, és megteszi az ezek végrehajtásához szük
séges intézkedéseket.
(4)
Horvátország csatlakozik az I. mellékletben felsorolt
egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez. Ezek az egyezmények
és jegyzőkönyvek Horvátország vonatkozásában a Tanács által
az (5) bekezdésben említett határozatokban megállapított
időpontban lépnek hatályba.
(5)
A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parla
menttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz a
(4) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a
csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítás megtételéről,
és a kiigazított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

2. cikk
A csatlakozás időpontjától kezdődően az eredeti szerződések
rendelkezései és az intézmények által a csatlakozást megelőzően
elfogadott jogi aktusok Horvátország számára kötelezőek, és az
említett szerződésekben, illetve az ebben az okmányban
megállapított feltételekkel alkalmazandók Horvátországban.
Amennyiben a tagállamok kormányainak képviselői az EUSZ
48. cikkének (4) bekezdése alapján az eredeti szerződések
módosításáról állapodtak meg azt követően, hogy Horvátország
megerősítette a csatlakozási szerződést, és amennyiben ezek a
módosítások Horvátország csatlakozásának időpontjáig nem

(6)
A (4) bekezdésben említett egyezmények és jegy
zőkönyvek tekintetében Horvátország vállalja, hogy bevezeti
azokat az igazgatási és egyéb rendelkezéseket, amelyeket a csat
lakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfo
gadtak, és elősegíti a tagállamok intézményei és szervezetei
közötti gyakorlati együttműködést.
(7)
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag
eljárva az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja
előtt aláírt, vonatkozó egyezményekkel, megállapodásokkal és
jegyzőkönyvekkel.
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4. cikk
(1)
A schengeni vívmányok rendelkezései az Európai Unió
keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló, az Európai
Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről
szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyvben (a továbbiakban:
schengeni jegyzőkönyv) említettek szerint, valamint az azokon
alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő, a II. mellék
letben felsorolt jogi aktusok, valamint minden ilyen további jogi
aktus, amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el, Horvát
országra nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötele
zőek, és azokat Horvátországban ettől az időponttól kezdődően
alkalmazni kell.
(2)
A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe
beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló, illetve
azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok, amelyeket
az (1) bekezdés nem említ, a csatlakozás időpontjától kezdő
dően kötelezőek Horvátország számára; e rendelkezéseket és
jogi aktusokat azonban csak akkor kell Horvátországban alkal
mazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy az alkalma
zandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizs
gálta, hogy Horvátország teljesíti-e az érintett vívmányok vala
mennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket, tehát
többek között hatékonyan, az elfogadott közös normáknak és
az alapvető elveknek megfelelően alkalmazza-e valamennyi
schengeni szabályt. Az említett határozatot a Tanács az alkal
mazandó schengeni eljárásokkal összhangban és a Bizottság
azon jelentését figyelembe véve hozza meg, amelyben a
Bizottság megerősíti, hogy Horvátország továbbra is teljesíti a
csatlakozási tárgyalások keretében tett, a schengeni vívmányok
összefüggésében releváns kötelezettségvállalásokat.
A Tanács határozatát – az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően – a Horvát Köztársaság kormánya képvi
selőjének és a Tanács azon tagállamok kormányait képviselő
tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg, amelyekben az e
bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették. A
Tanács Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban
vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában, amennyiben
az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon
alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi
aktusokra vonatkozik, amelyek alkalmazásában ezek a
tagállamok részt vesznek.
5. cikk
A csatlakozás időpontjától kezdődően, az EUMSZ 139. cikke
értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Horvátország
részt vesz a gazdasági és monetáris unióban.
6. cikk
(1)
Az Unió által egy vagy több harmadik országgal, vala
mely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik államok állam
polgárával kötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások
az eredeti szerződésekben és az ebben az okmányban megálla
pított feltételek szerint kötelezőek Horvátországra.
(2)
Horvátország vállalja, hogy az ezen okmányban megálla
pított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok és az
Unió által egy vagy több harmadik országgal, vagy egy nemzet
közi szervezettel kötött vagy aláírt megállapodásokhoz.
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Ha az első albekezdésben említett konkrét megállapodások elté
rően nem rendelkeznek, Horvátországnak az e megállapodá
sokhoz való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz csatolt és
az érintett harmadik országgal vagy országokkal, illetve nemzet
közi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhan
gúlag eljárva kötött jegyzőkönyvben kell megállapodni. E jegy
zőkönyveket a tagállamok nevében eljárva a Bizottság, illetve –
ha a tervezett megállapodás kizárólag vagy túlnyomórészt a
közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozik – az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképvi
selő) tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott
tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló
bizottsággal konzultálva. A Bizottság vagy adott esetben a
főképviselő a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét
benyújtja a Tanácsnak.

Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy
bármilyen egyéb, a csatlakozással nem összefüggő módosításai
tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását,
és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást.

(3)
A csatlakozás időpontjától kezdődően és a (2) bekezdés
második albekezdésében említett szükséges jegyzőkönyvek
hatálybalépéséig Horvátország alkalmazza a csatlakozás
időpontját megelőzően kötött vagy ideiglenesen alkalmazott, a
(2) bekezdés első albekezdésében említett megállapodások
rendelkezéseit, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad
mozgásáról szóló megállapodás (1) kivételével.

A (2) bekezdés második albekezdésében említett jegyzőkönyvek
hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva,
saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézke
déseket.

(4)
Horvátország csatlakozik az egyrészről az afrikai, karibi
és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az
Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án
Cotonouban aláírt partnerségi megállapodáshoz (2), valamint
az e megállapodást módosító, 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt (3), illetve 2010. június 22-én Ouagadougouban aláírásra megnyitott (4) két megállapodáshoz.

(5)
Horvátország vállalja, hogy az ebben az okmányban
megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodáshoz (5), annak 128. cikkével össz
hangban.

(6)
A csatlakozás időpontjától kezdődően Horvátország
alkalmazza az Unió és harmadik országok közötti kétoldalú
textilmegállapodásokat és -megegyezéseket.
(1) HL L 114., 2002.4.30., 6. o.
(2) HL L 317., 2000.12.15., 3. o.
(3) HL L 209., 2005.8.11., 27. o., HL L 287., 2005.10.28., 4. o. és HL
L 168. M, 2006.6.21., 33. o.
(4) HL L 287., 2010.11.4., 3. o.
(5) HL L 1., 1994.1.3., 3. o.
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Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonat
kozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Horvátországnak
az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani.
Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően
tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal az első
albekezdésben említett kétoldalú textilmegállapodások és -meg
egyezések módosításáról.
Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések
módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az
Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó
szabályait Horvátország csatlakozására figyelemmel szükség
szerint kiigazítja.
(7)
Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonat
kozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Horvátországnak
az utóbbi években megvalósult, az érintett szállító országokból
származó acél- és acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani.
Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalá
sokat kell folytatni az Unió és harmadik országok közötti
kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól.
Amennyiben a kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések
módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az
első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8)
A csatlakozás időpontjától kezdődően a Horvátország és
harmadik országok között a csatlakozás időpontját megelőzően
megkötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el.
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Horvátország minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a csatlakozás időpontjától biztosítsa az e
bekezdésben foglalt kötelezettségeknek való megfelelést.

(10)
Horvátország az ebben az okmányban megállapított
feltételek szerint csatlakozik a (2) és a (4) bekezdésben említett
megállapodások végrehajtása céljából a jelenlegi tagállamok által
kötött belső megállapodásokhoz.

(11)
Horvátország – amennyiben szükséges – megteszi a
megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy azokkal a
nemzetközi szervezetekkel, illetve nemzetközi megállapodá
sokkal kapcsolatban fennálló helyzetét, amelyeknek az Unió
vagy más tagállamok szintén tagjai, illetve részesei, hozzáiga
zítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez, amelyek
Horvátországnak az Unióhoz történő csatlakozásából erednek.

Horvátország felmondja különösen azokat a nemzetközi halá
szati megállapodásokat és kilép azokból a nemzetközi halászati
szervezetekből, amelyeknek az Unió is részes fele, illetve tagja,
kivéve, ha tagsága a halászaton kívüli egyéb területekkel is
kapcsolatos.

Horvátország minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a csatlakozás időpontjától biztosítsa az e
bekezdésben foglalt kötelezettségeknek való megfelelést.

7. cikk

Az említett megállapodásokból eredő, Horvátországra vonat
kozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig,
amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban
maradnak.

(1)
Ha ez az okmány eltérően nem rendelkezik, rendelkezé
seit kizárólag azzal az eredeti szerződésekben meghatározott
eljárással lehet felfüggeszteni, módosítani vagy hatályon kívül
helyezni, amely azoknak a szerződéseknek a felülvizsgálatára
lehetőséget biztosít.

A Tanács, a lehető legrövidebb időn belül, és minden esetben az
első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt, a
Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel minden egyes
esetben meghozza azokat a határozatokat, amelyek az említett
megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához
szükségesek, ideértve azt a lehetőséget is, hogy bizonyos
megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra
meghosszabbítsa.

(2)
Az intézmények által elfogadott, az ezen okmányban
megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok
megtartják jogi természetüket; így különösen az ezen jogi
aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkal
mazni kell.

(9)
Horvátország felmondja a harmadik országokkal kötött
valamennyi szabadkereskedelmi megállapodását, köztük a
módosított Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást.
Amennyiben az egyrészről Horvátország, másrészről egy vagy
több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyez
tethetőek az ezen okmányból eredő kötelezettségekkel, Horvát
ország minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy
a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse. Ha Horvát
ország valamely, egy vagy több harmadik országgal kötött
megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik, felmondja
az adott megállapodást.

(3)
Az ebben az okmányban foglalt azon rendelkezéseknek a
jogi természete, amelyek célja vagy eredménye az intézmények
által elfogadott jogi aktusok hatályon kívül helyezése vagy
módosítása, és amelyek nem átmeneti jellegű rendelkezések,
megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított
rendelkezések jogi természetével, és rájuk ugyanazokat a szabá
lyokat kell alkalmazni.

8. cikk
Az eredeti szerződéseket és az intézmények által elfogadott jogi
aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben az okmányban
megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
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MÁSODIK RÉSZ
A SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSA
I. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

9. cikk
Az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az EAK-Szerződéshez csatolt,
az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegy
zőkönyv a következőképpen módosul:

A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a
következők szerint:
— két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság
jelölése alapján,

1. a 9. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
— két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján,
„A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül
sor, tizennégy bírót érint.”.
2. a 48. cikk helyébe a következő szöveg lép:

— két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján,
— két helyettest Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságának jelölése alapján,

„48. cikk
A Törvényszék huszonnyolc bíróból áll.”.
10. cikk
Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Európai Beruházási
Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv a következőképpen
módosul:
1. a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében:
a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A Bank tőkéje 233 247 390 000 EUR, amelyet a
tagállamok a következők szerint jegyeznek:”;
b) a szöveg a következőkkel egészül ki a Romániára és a
Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között:

— egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztár
saság közös megegyezéssel történő jelölése alapján,
— egy helyettest a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyher
cegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel
történő jelölése alapján,
— két helyettest a Dán Királyság, a Görög Köztársaság,
Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelö
lése alapján,
— két helyettest az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Finn
Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel
történő jelölése alapján,
— négy helyettest a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság,
a Horvát Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság,
a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös
megegyezéssel történő jelölése alapján,

„Horvátország 854 400 000”.
— egy helyettest a Bizottság jelölése alapján.”.
2. a 9. cikk (2) bekezdésében az első, a második és a harmadik
albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

11. cikk

„(2)
Az Igazgatótanács huszonkilenc igazgatóból és tizen
kilenc helyettesből áll.

Az EAK-Szerződés 134. cikke (2) bekezdésének első, a Tudo
mányos és Műszaki Bizottság összetételére vonatkozó albekez
dése helyébe a következő szöveg lép:

Az igazgatókat a Kormányzótanács öt évre nevezi ki, minden
egyes tagállam, valamint a Bizottság egy-egy jelölése alapján.

„(2)
A bizottság negyvenkét tagból áll, akiket a Bizott
sággal folytatott konzultációt követően a Tanács nevez ki.”.
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II. CÍM
EGYÉB KIIGAZÍTÁSOK

12. cikk

Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra,
a Svéd Királyságra, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságára kell alkalmazni.”.

Az EUMSZ 64. cikkének (1) bekezdése a következő mondattal
egészül ki:

14. cikk
„A Horvátország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő
korlátozások vonatkozásában ez az időpont 2002. december
31.”.

(1)
Az EUSZ 55. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő
szöveg lép:
„(1)
E szerződést, amely egyetlen eredeti példányban angol,
bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír,
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál,
román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült,
és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike
egyaránt hiteles, az Olasz Köztársaság Kormányának irattá
rában helyezik letétbe, amely minden további aláíró állam
kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.”.

13. cikk
Az EUSZ 52. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő
szöveg lép:
„(1)
A Szerződéseket a Belga Királyságra, a Bolgár Köztár
saságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Német
országi Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra,
Írországra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a
Francia Köztársaságra, a Horvát Köztársaságra, az Olasz
Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett Köztársaságra,
a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, a
Magyar Köztársaságra, a Máltai Köztársaságra, a Holland
Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársa
ságra, a Portugál Köztársaságra, Romániára, a Szlovén

(2)
Az EAK-Szerződés 225. cikke második bekezdésének
helyébe a következő szöveg lép:
„A csatlakozási szerződések értelmében e szerződés angol,
bolgár, cseh, dán, észt, finn, görög, horvát, ír, lengyel, lett,
litván, magyar, máltai, portugál, román, spanyol, svéd,
szlovák és szlovén változata szintén hiteles.”.

HARMADIK RÉSZ
ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK
15. cikk
A III. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban a mellékletben meghatározott módon ki kell igazítani.
16. cikk
A IV. mellékletben felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkal
mazni.
17. cikk
A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhan
gúlag eljárva kiigazíthatja ezen okmány közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben az az
uniós szabályozás változásai következtében szükségesnek bizonyul.
NEGYEDIK RÉSZ
IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

18. cikk
Az V. mellékletben felsorolt intézkedéseket Horvátország tekintetében az abban a mellékletben meghatá
rozott feltételekkel kell alkalmazni.

L 112/26

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.4.24.

II. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Lettország

(1)
Az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az EAK-Szerződéshez
csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 2. cikké
től, valamint az EUSZ 14. cikke (2) bekezdésének első albekez
désében a képviselői létszámra vonatkozóan meghatározott
felső határtól eltérve, az európai parlamenti tagok számát
Horvátország csatlakozására figyelemmel a csatlakozás időpont
jától az Európai Parlament 2009–2014-es megbízatási idejének
végéig terjedő időszakra Horvátország 12 európai parlamenti
tagjának számával kell növelni.
(2)
Az EUSZ 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve Horvát
ország a közvetlen és általános választójog alapján csatlakozását
megelőzően ad hoc európai parlamenti választásokat tart az e
cikk (1) bekezdésében rögzített képviselői helyek betöltése érde
kében, az uniós vívmányokban szereplő rendelkezésekkel össz
hangban. Mindazonáltal, ha a csatlakozás időpontja kevesebb
mint hat hónappal előzi meg a következő európai parlamenti
választásokat, akkor a horvát állampolgárokat képviselő európai
parlamenti képviselőket Horvátország nemzeti parlamentje jelöl
heti ki saját parlamenti képviselői közül, feltéve, hogy az érintett
személyeket közvetlen és általános választójog alapján választot
ták.
20. cikk
Az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az EAK-Szerződéshez csatolt,
az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének (3)
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A következő rendelkezések – az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés 235. cikke (1) bekezdése második
albekezdésének sérelme nélkül – 2014. október 31-ig
hatályban maradnak:
Amennyiben az Európai Tanács, illetve a Tanács eljárásához
minősített többség szükséges, tagjaik szavazatait a következő
képpen kell súlyozni:
Belgium

12

Bulgária

10

Cseh Köztársaság

12

Dánia
Németország

7
29

Észtország

4

Írország

7

Görögország

12

4

Litvánia

7

Luxemburg

4

Magyarország

12

Málta

3

Hollandia

13

Ausztria

10

Lengyelország

27

Portugália

12

Románia

14

Szlovénia

4

Szlovákia

7

Finnország

7

Svédország

10

Egyesült Királyság

29

A jogi aktusok elfogadásához a tagok többsége által leadott
legalább 260 igen szavazat szükséges, ha azokat a Szerző
dések értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni.
Egyéb esetekben a jogi aktusok elfogadásához legalább a
tagok kétharmada által leadott, legalább 260 igen szavazat
szükséges.
Ha az Európai Tanács vagy a Tanács valamely jogi aktusát
minősített többséggel kell elfogadni, az Európai Tanács, illetve
a Tanács bármely tagja kérheti annak megvizsgálását, hogy a
minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió
népességének legalább 62 %-át. Amennyiben ez a feltétel
nem teljesül, a jogi aktus nem kerül elfogadásra.”.
21. cikk
(1)
A csatlakozás időpontjától kezdődően 2014. október
31-ig ki kell nevezni egy horvát állampolgárt a Bizottságba. A
Bizottság új tagját a Tanács, minősített többséggel eljárva, a
Bizottság elnökével közös megegyezésben, az Európai Parla
menttel folytatott konzultációt követően és az EUSZ 17. cikke
(3) bekezdésének második albekezdésében megállapított kritéri
umokkal összhangban nevezi ki.
(2)
Az (1) bekezdésnek megfelelően kinevezett tag hivatali
ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hiva
talban lévő tagoké.

Spanyolország

27

Franciaország

29

22. cikk

Horvátország

7

Olaszország

29

(1)
A csatlakozáskor az EUSZ 19. cikke (2) bekezdésének
harmadik albekezdésével összhangban a Bírósághoz, illetve a
Törvényszékhez kinevezett horvát bíró hivatali ideje 2015.
október 6-án, illetve 2013. augusztus 31-én jár le.

Ciprus

4
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(2)
A Bíróság, illetve a Törvényszék előtt a csatlakozás
időpontjában folyamatban lévő olyan ügyek elbírálása során,
amelyekben a szóbeli eljárás ezen időpont előtt megkezdődött,
a Bíróság, illetve a Törvényszék teljes ülése vagy tanácsaik össze
tétele a csatlakozás előtti helyzetnek felel meg, és eljárásuk
során a csatlakozást megelőző napon hatályos eljárási szabály
zatot kell alkalmazniuk.

(2)
A Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak számát
Horvátország csatlakozására figyelemmel ideiglenesen 353-ra
kell növelni a csatlakozás időpontjától annak a hivatali időszaknak a lejártáig, amely során Horvátország csatlakozott az
Európai Unióhoz, illetve – amennyiben arra korábban sor kerül
– az EUMSZ 301. cikkének második bekezdésében említett
határozat hatálybalépéséig.

23. cikk

(3)
Amennyiben az EUMSZ 301. cikkének második bekez
désében említett határozat elfogadására már a csatlakozás
időpontjáig sor kerül, az EUMSZ 301. cikkének első bekezdé
sében a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak számára
vonatkozó felső határt illetően előírtaktól eltérve Horvátország
ideiglenesen megfelelő számú helyet kap azon hivatali időszak
lejártáig, amely során Horvátország csatlakozik az Unióhoz.

(1)
Az EUMSZ 301. cikkének első bekezdésében a Gazdasági
és Szociális Bizottság tagjainak számára vonatkozóan meghatá
rozott felső határtól eltérve, az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az
EAK-Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló
jegyzőkönyv 7. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

24. cikk

„7. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 301. cikkében
említett határozat hatálybalépéséig a Gazdasági és Szociális
Bizottság tagjainak megoszlása a következő:

Belgium

12

Bulgária

12

Cseh Köztársaság

12

Dánia
Németország
Észtország
Írország

9

(1)
Az EUMSZ 305. cikkének első bekezdésében a Régiók
Bizottsága tagjainak számára vonatkozóan meghatározott felső
határtól eltérve, az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az EAK-Szer
ződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegy
zőkönyv 8. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:
„8. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 305. cikkében
említett határozat hatálybalépéséig a Régiók Bizottsága tagja
inak megoszlása a következő:

24
7

Belgium

9

12

Bulgária

12

Görögország

12

Cseh Köztársaság

12

Spanyolország

21

Dánia

Franciaország

24

Németország

Horvátország

9

Olaszország

24

9
24

Észtország

7

Írország

9

Ciprus

6

Görögország

12

Lettország

7

Spanyolország

21

Litvánia

9

Franciaország

24

Luxemburg

6

Horvátország

9

12

Olaszország

24

Magyarország
Málta

5

Ciprus

6

Hollandia

12

Lettország

7

Ausztria

12

Litvánia

9

Lengyelország

21

Luxemburg

6

Portugália

12

Magyarország

Románia

15

Málta

Szlovénia

7

Hollandia

12

Szlovákia

9

Ausztria

12

Finnország

9

Lengyelország

21

Svédország

12

Portugália

12

24”

Románia

15

Egyesült Királyság

12
5
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Szlovénia

7

25. cikk

Szlovákia

9

Finnország

9

Svédország

12

Az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának az Európai
Beruházási Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke
(2) bekezdésének második albekezdésében foglaltak értelmében
Horvátország jelölése alapján a csatlakozástól kinevezett igazga
tója hivatali ideje a Kormányzótanács azon éves ülésének végén
jár le, amelyen a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelen
tést megvizsgálják.

Egyesült Királyság

24”

(2)
A Régiók Bizottsága tagjainak számát Horvátország csat
lakozására figyelemmel ideiglenesen 353-ra kell növelni a csat
lakozás időpontjától annak a hivatali időszaknak a lejártáig,
amely során Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz,
illetve – amennyiben arra korábban sor kerül – az EUMSZ
305. cikkének második bekezdésében említett határozat hatály
balépéséig.

(3)
Amennyiben az EUMSZ 305. cikkének második bekez
désében említett határozat elfogadására már a csatlakozás
időpontjáig sor kerül, az EUMSZ 305. cikkének első bekezdé
sében a Régiók Bizottsága tagjainak számára vonatkozó felső
határt illetően előírtaktól eltérve Horvátország ideiglenesen
megfelelő számú helyet kap a Régiók Bizottsága azon hivatali
időszakának lejártáig, amely során Horvátország csatlakozik az
Unióhoz.

26. cikk
(1)
Az eredeti szerződésekkel vagy az intézmények jogi aktu
saival létrehozott bizottságok, csoportok, ügynökségek, illetve
egyéb testületek új tagjait az ilyen bizottságok, csoportok,
ügynökségek vagy egyéb testületek tagjainak kinevezésére
megállapított feltételeknek és eljárásoknak megfelelően kell kine
vezni. Az újonnan kinevezett tagok hivatali ideje ugyanakkor jár
le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.
(2)
Az eredeti szerződések vagy az intézmények jogi aktusa
ival létrehozott azon bizottságok, csoportok, ügynökségek,
illetve egyéb testületek tagságát, amelyek létszáma a tagállamok
számától függetlenül került meghatározásra, a csatlakozáskor
teljes egészében meg kell újítani, kivéve, ha a jelenlegi tagok
hivatali ideje a csatlakozás időpontjától számított 12 hónappal
lejár.

III. CÍM
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

27. cikk
(1)
A csatlakozás időpontjától kezdődően Horvátországnak
az Európai Beruházási Bank alapokmányának 4. cikkében
meghatározott, a jegyzett tőkében szerzett tőkerészesedésének
megfelelően a következő összeget kell befizetnie:

Horvátország 42 720 000 EUR
A hozzájárulást nyolc egyenlő részletben kell befizetni, amelyek
2013. november 30-án, 2014. november 30-án, 2015.
november 30-án, 2016. május 31-én, 2016. november 30-án,
2017. május 31-én, 2017. november 30-án és 2018. május 31én esedékesek.
(2)
Horvátország az (1) bekezdésben meghatározott esedé
kességi időpontokban, nyolc egyenlő részletben, a tartalékok
és céltartalékok alább felsorolt százalékában kifejezett össze
gekkel köteles hozzájárulni az Európai Beruházási Bank mérle
gében kimutatottak szerinti tartalékokhoz és az ezekkel egyen
értékű céltartalékokhoz, továbbá ahhoz az összeghez, amelyet a
csatlakozás időpontját megelőző hónap végén megállapított
eredménykimutatásnak az egyenlege alapján a tartalékokhoz és
a céltartalékokhoz még biztosítani kell:

Horvátország 0,368 %
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett tőke- és egyéb befize
téseket Horvátországnak készpénzben, euróban kell teljesítenie,

kivéve, ha az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsa
egyhangúlag ettől eltérően határoz.
(4)
Az (1) bekezdésben, valamint a 10. cikk 1. pontjában
említett, Horvátországra vonatkozó számok az Európai Beruhá
zási Bank irányító szerveinek határozatával kiigazíthatók az
Eurostat által a csatlakozás előtt közzétett, a GDP-re vonatkozó,
legfrissebb végleges adatok alapján.
28. cikk
(1)
Horvátország a következő összeget fizeti be a tagállamok
kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfo
gadott, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következmé
nyeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló, 2002.
február 27-i 2002/234/ESZAK határozatban (1) említett Szénés Acélipari Kutatási Alapba:
(EUR, folyó áron)

Horvátország 494 000
(2)
2015-től kezdődően a Szén- és Acélipari Kutatási Alapba
befizetendő hozzájárulást négy részletben, minden év első
hónapjának első munkanapján kell befizetni a következők
szerint:
(1) HL L 79., 2002.3.22., 42. o.
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— 2015: 15 %,
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érvényesek. A csatlakozást követően indított közbeszerzési eljá
rásokat azonban a vonatkozó uniós irányelvekkel összhagban
kell lefolytatni.

— 2016: 20 %,
— 2017: 30 %,
— 2018: 35 %.
29. cikk
(1)
A csatlakozás időpontjától kezdődően a 2006. július 17-i
1085/2006/EK tanácsi rendelettel (1) létrehozott előcsatlakozási
támogatási eszköz átmeneti támogatási és intézményfejlesztési
alkotóelemének és a határokon átnyúló együttműködési alkotó
elemének keretében nyújtott, és a csatlakozást megelőzően lekö
tött előcsatlakozási pénzügyi támogatásra, valamint a
30. cikkben említett átmeneti támogatási eszköz keretében nyúj
tott támogatásra vonatkozó szerződéskötést, támogatás-odaíté
lést és kifizetéseket Horvátország végrehajtó szervezetei végzik,
kivéve a Horvátország és Magyarország, valamint a Horvát
ország és Szlovénia közötti, határokon átnyúló programokat.
A Bizottságnak a szerződéskötés és a támogatás-odaítélés feletti
előzetes ellenőrzési jogkörét a Bizottság ilyen értelmű határoza
tával meg kell szüntetni azt követően, hogy a Bizottság az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendeletről
szóló,
2002.
június
25-i,
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 56. cikkének (2)
bekezdésében és az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA)
létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtá
sáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rende
let (3) 18. cikkében előírt kritériumokkal és feltételekkel össz
hangban meggyőződött az érintett irányítási és ellenőrzési rend
szer hatékony működéséről.
Amennyiben a bizottsági előzetes ellenőrzés megszüntetéséről
szóló bizottsági határozat a csatlakozás időpontjáig nem kerül
elfogadásra, a csatlakozás időpontja és a bizottsági határozat
elfogadásának időpontja között aláírt szerződések nem részesül
hetnek az első albekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi
támogatásban és az átmeneti támogatási eszköz keretében nyúj
tott támogatásban.
(2)
Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi
eszközök és az átmeneti támogatási eszköz keretében a csatla
kozás előtt tett költségvetési kötelezettségvállalásokra – ideértve
a csatlakozást követően ebből eredő egyenkénti kötelezettség
vállalásokat és azok nyilvántartásba vételét –, valamint a kifize
tésekre továbbra is az előcsatlakozási pénzügyi eszközökre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és az érintett programok
és projektek befejezéséig ezeket a költségvetés megfelelő fejeze
tének terhére kell elszámolni.

(4)
Az igazgatási kiadások fedezésére szolgáló előcsatlakozási
pénzeszközök – a 44. cikkben meghatározottak szerint – a
csatlakozást követő első két évben folyósíthatók. A pénzügyi
ellenőrzési és értékelési költségek fedezésére szolgáló előcsatla
kozási pénzeszközök a csatlakozást követő öt évig folyósítha
tók.
30. cikk
(1)
A csatlakozás utáni első évben az Unió ideiglenes pénz
ügyi támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatási eszköz)
nyújt Horvátországnak az uniós jog végrehajtása és érvényesí
tése terén igazgatási és igazságügyi kapacitásai fejlesztésére és
megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseré
jének előmozdítása érdekében. A támogatásból intézményfej
lesztési projektek és az azokhoz járulékosan kapcsolódó kisebb
méretű beruházások finanszírozhatók.
(2)
A támogatásnak annak a folyamatosan jelentkező
igénynek a kielégítését kell szolgálnia, hogy az intézményi kapa
citásokat megerősítsék egyes területeken olyan intézkedések
révén, amelyeket a strukturális alapokból vagy a vidékfejlesztési
alapokból nem lehetne finanszírozni.
(3)
Az intézményfejlesztési célokra irányuló, közigazgatási
ikerintézményi együttműködési („twinning”) projektek tekinteté
ben, a tagállamokban található kapcsolattartó pontok hálózata
segítségével lebonyolított ajánlatkérési eljárásokat a további
akban is alkalmazni kell.
(4)
Az átmeneti támogatási eszközre vonatkozó kötelezett
ségvállalási előirányzatok összege, folyó áron számítva, Horvát
ország vonatkozásában 2013-ban 29 millió EUR a nemzeti és
horizontális prioritások kezelésére.
(5)
Az átmeneti támogatási eszköz alapján nyújtandó támo
gatásról az 1085/2006/EK tanácsi rendelettel összhangban, vagy
az átmeneti támogatási eszköz működéséhez szükséges, a
Bizottság által elfogadandó egyéb technikai előírások alapján
kell határozni, és azt a szóban forgó rendelettel vagy az említett
technikai intézkedésekkel összhangban kell végrehajtani.
(6)
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az átmeneti
támogatás és az Európai Szociális Alap keretében a közigazga
tási reform és az intézményi kapacitás tekintetében előirányzott
támogatás megfelelően kiegészítse egymást.
31. cikk

(3)
Az (1) bekezdés első albekezdésében említett előcsatlako
zási pénzügyi támogatásra, valamint az előcsatlakozási támoga
tási eszköz vidékfejlesztési alkotóelemére vonatkozó finanszí
rozási megállapodásokban előírt költségvetési kötelezettségválla
lások végrehajtásáról szóló rendelkezéseket a csatlakozás előtt
hozott finanszírozási határozatok tekintetében a csatlakozás
időpontját követően is alkalmazni kell. Ezekre az előcsatlakozási
pénzügyi eszközök tekintetében alkalmazandó szabályok
(1) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.
(2) HL L 248., 2002.9.19., 1. o.
(3) HL L 170., 2007.6.29., 1. o.

(1)
Ideiglenes eszközként létrejön a schengeni támogatási
eszköz (a továbbiakban: az ideiglenes schengeni támogatási
eszköz), amely a csatlakozás időpontja és 2014 vége között
segíti Horvátországot az Unió új külső határain a schengeni
vívmányok és a külső határellenőrzés végrehajtásának finanszí
rozásában.
(2)
A 2013. július 1-je és 2014. december 31-e közötti
időszakban az ideiglenes schengeni támogatási eszköz keretében
Horvátországot egyösszegű támogatásként a következő (folyó
áron számított) összegek illetik meg:
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(millió EUR, folyó áron)

Horvátország

2013

2014

40

80

(3)
A 2013. évre vonatkozó éves összeget 2013. július 1-jén
kell kifizetni Horvátországnak, a 2014. évre vonatkozó éves
összeget pedig a 2014. január 1-jét követő első munkanapon
kell az ország rendelkezésére bocsátani.
(4)
Az egyösszegű támogatásokat az első kifizetéstől számí
tott három éven belül fel kell használni. Horvátország legkésőbb
a hároméves határidő lejártát követő hat hónapon belül, a
kiadások indoklását tartalmazó beszámolóval együtt átfogó
jelentést nyújt be az ideiglenes schengeni támogatási eszköz
alapján nyújtott támogatások felhasználásáról. Bármely felhasz
nálásra nem kerülő vagy jogosulatlanul elköltött pénzeszközt a
Bizottság részére vissza kell fizetni.
(5)
A Bizottság az ideiglenes schengeni támogatási eszköz
működéséhez szükséges technikai előírásokat fogadhat el.

2012.4.24.

— 70 % 2014-ben,
— 90 % 2015-ben,
— 100 % 2016-tól.
(4)
Az új uniós vívmányok keretein belül kiigazítást kell
tenni annak biztosítása érdekében, hogy a Horvátországnak
nyújtandó támogatás 2014-ben a 2013. évi támogatás össze
gének 2,33-szorosa, 2015-ben pedig a 2013. évi támogatás
összegének 3-szorosa legyen.
34. cikk
(1)
Horvátország részére az Európai Halászati Alap keretében
2013-ban összesen (folyó áron) 8,7 millió EUR összeget kell
elérhetővé tenni kötelezettségvállalási előirányzatokban.
(2)
Az Európai Halászati Alap keretében történő előfinanszí
rozás az (1) bekezdésben említett teljes összeg 25 %-a, és azt
egy összegben kell folyósítani.

32. cikk
(1)
Ideiglenes eszközként létrejön a pénzforgalmi támogatási
eszköz (a továbbiakban: az ideiglenes pénzforgalmi támogatási
eszköz), amely a csatlakozás időpontja és 2014 vége között
segíti Horvátországot a nemzeti költségvetés likviditásának javí
tásában.
(2)
A 2013. július 1-je és 2014. december 31-e közötti
időszakban az ideiglenes pénzforgalmi támogatási eszköz kere
tében Horvátországot egyösszegű támogatásként a következő
(folyó áron számított) összegek illetik meg:
(millió EUR, folyó áron)
2013

Horvátország

75

2014

28,6

(3)
A következő pénzügyi keret hatálya alá tartozó időszakra
vonatkozóan a Horvátországnak kötelezettségvállalási előirány
zatokban nyújtandó összegeket az adott időpontban alkalma
zandó uniós vívmányok alapján kell kiszámítani. Ezeket az
összegeket a fokozatos bevezetést lehetővé tevő következő
ütemezés szerint kell kiigazítani:
— 70 % 2014-ben,
— 90 % 2015-ben,
— 100 % 2016-tól.

(3)
Az éves összegeket egyenlő havi részletekre kell felosz
tani, amelyek mindegyikét az adott hónap első munkanapján
kell folyósítani.

(4)
Az új uniós vívmányok keretein belül kiigazítást kell
tenni annak biztosítása érdekében, hogy a Horvátországnak
nyújtandó támogatás 2014-ben a 2013. évi támogatás össze
gének 2,33-szorosa, 2015-ben pedig a 2013. évi támogatás
összegének 3-szorosa legyen.

33. cikk

35. cikk

(1)
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap keretében 2013ban Horvátország részére fenn kell tartani (folyó áron) 449,4
millió EUR összeget kötelezettségvállalási előirányzatokban.

(1)
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (1) nem alkal
mazandó Horvátország esetében a 2007–2013-as programozási
időszak teljes időtartamára.

(2)
Az (1) bekezdésben említett összeg egyharmadát a Kohé
ziós Alapban kell fenntartani.
(3)
A következő pénzügyi keret hatálya alá tartozó időszakra
vonatkozóan a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból
Horvátországnak kötelezettségvállalási előirányzatokban nyúj
tandó összegeket az adott időpontban alkalmazandó uniós
vívmányok alapján kell kiszámítani. Ezeket az összegeket a
fokozatos bevezetést lehetővé tevő következő ütemezés szerint
kell kiigazítani:

A Horvátország részére az 1085/2006/EK tanácsi rendelet
12. cikkében említett vidékfejlesztési alkotóelem keretében
2013-ban folyósítandó összeg 27,7 millió EUR (folyó áron).
(2)
A Horvátországra vonatkozó további átmeneti vidékfej
lesztési intézkedések a VI. mellékletben szerepelnek.
(1) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. és HL L 286. M, 2010.11.4., 26. o.
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(3)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhatja a
VI. melléklet végrehajtásához szükséges szabályokat. A szóban
forgó végrehajtási jogi aktusokat az 1698/2005/EK tanácsi
rendeletnek a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és
általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. cikke
(1) bekezdésének b) pontjával együtt értelmezett 90. cikke (2)
bekezdésében megállapított eljárással, vagy az alkalmazandó
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jogszabályokban meghatározott vonatkozó eljárással össz
hangban kell elfogadni.

(4)
A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parla
menttel folytatott konzultációt követően kiigazítja a VI. mellék
letet, amennyiben az a vidékfejlesztésre vonatkozó rendeletekkel
való koherencia biztosítása érdekében szükségesnek bizonyul.

IV. CÍM
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

36. cikk
(1)
A Bizottság szorosan nyomon követi a Horvátország által
a csatlakozási tárgyalások során tett valamennyi kötelezettség
vállalást, köztük azokat is, melyeket a csatlakozás időpontját
megelőzően vagy a csatlakozás időpontjára kell teljesíteni. A
bizottsági ellenőrzés a következőket foglalja magában: rendsze
resen naprakésszé tett ellenőrző táblázatok, az egyrészről az
Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztár
saság közötti stabilizációs és társulási megállapodás (2) keretében
folytatott párbeszéd, szakértői értékelési missziók, az előcsatla
kozási gazdasági program, költségvetési jelentések, és adott
esetben korai figyelmeztető levelek a horvát hatóságoknak.
2011 őszén a Bizottság az elért eredményekről szóló jelentést
nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 2012 őszén a
Bizottság átfogó ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak. Az ellenőrzési folyamat egésze során a
Bizottság felhasználja továbbá a tagállamoktól származó, vala
mint – adott esetben – figyelembe veszi a nemzetközi szerve
zetek és a civil társadalmi szervezetek által benyújtott informá
ciókat.
A Bizottság által végzett ellenőrzésnek különösen a Horvát
ország által az igazságszolgáltatáshoz és az alapvető jogokhoz
(VII. melléklet) kapcsolódóan tett kötelezettségvállalásokat kell
előtérbe helyeznie, amely vállalások része, hogy az országnak
egyre jobb eredményeket kell felmutatnia az igazságügyi reform
és az igazságszolgáltatás hatékonysága, a háborús bűnökkel
kapcsolatos ügyek pártatlan kezelése, valamint a korrupció
elleni küzdelem terén.
A bizottsági ellenőrzés középpontjában emellett a következők
állnak majd: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesü
lésén alapuló térség – beleértve a külső határigazgatás, a rend
őrségi együttműködés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem,
valamint a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés vonatkozásában fennálló uniós követelmények
végrehajtását és érvényesítését –, továbbá a versenypolitika
terén tett kötelezettségvállalások – beleértve a hajóépítő-ipar
(VIII. melléklet) és az acélágazat szerkezetátalakítását is (IX.
melléklet).
A Bizottság – rendszeres ellenőrző táblázatainak és jelentéseinek
szerves részeként – Horvátország csatlakozásáig hathavonta
értékelést fog készíteni azokról a kötelezettségvállalásokról,
amelyeket Horvátország e területeket illetően tett.
(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(2) HL L 26., 2005.1.28., 3. o.

(2)
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített több
séggel meghozhat minden szükséges intézkedést, amennyiben
az ellenőrzési folyamat során felmerülnek aggodalomra okot
adó kérdések. Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntar
tani, amíg ez feltétlenül szükséges, és a Tanács – az említett
eljárásnak megfelelően – hatályon kívül helyezi azokat, amint az
aggodalomra okot adó releváns kérdéseket eredményesen
rendezték.

37. cikk
(1)
Legfeljebb a csatlakozást követő harmadik év végéig,
amennyiben a gazdaság bármely ágazatában súlyos és tartósnak
mutatkozó, illetve egy adott térség gazdasági helyzetének
komoly romlásával fenyegető nehézségek merülnek fel, Horvát
ország felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és az
érintett ágazatnak a belső piaci gazdasághoz történő hozzáiga
zítása érdekében védintézkedéseket tegyen.

Ugyanilyen körülmények fennállása esetén bármely jelenlegi
tagállam is felhatalmazást kérhet védintézkedések megtételére
Horvátországgal szemben.

(2)
Az érintett állam kérésére a Bizottság, sürgősségi eljárás
ban, meghatározza az általa szükségesnek ítélt védintézkedése
ket, pontosan megjelölve azok alkalmazásának feltételeit és
szabályait.

Súlyos gazdasági nehézségek esetén és az érintett tagállam kife
jezett kérelmére a Bizottság a megfelelő indokolással ellátott
kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles
eljárni. Az így elrendelt intézkedések azonnal alkalmazhatók;
ezeknek az intézkedéseknek valamennyi érintett fél érdekét
figyelembe kell venniük, és nem járhatnak határellenőrzésekkel.

(3)
Az e cikk alapján engedélyezett intézkedések csak a
védzáradék céljainak eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben
és időtartamra térhetnek el az EUSZ, az EUMSZ és ezen
okmány szabályaitól. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkal
mazni, amelyek a belső piac működésében a legkisebb zavart
okozzák.
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38. cikk
Ha Horvátország nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások kere
tében vállalt kötelezettségeit, beleértve a határokon átnyúló
hatással rendelkező gazdasági tevékenységre vonatkozó ágazati
politikákkal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat is, és ez a
belső piac működését súlyosan sérti, vagy az Unió pénzügyi
érdekeit veszélyezteti, vagy ilyen sérelem vagy veszély közvetlen
kockázata áll fenn, a csatlakozást követő harmadik év végéig a
Bizottság, valamely tagállam indokolt kérelmére vagy saját
kezdeményezésére, megfelelő intézkedéseket hozhat.

2012.4.24.

első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók
mindaddig, amíg az adott hiányosságok fennállnak. A Horvát
ország által a hiányosságok orvoslása terén elért előrehaladástól
függően a Bizottság, a tagállamokkal folytatott konzultációt
követően, az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja. A
Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt megfelelő időben
tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonatkozásban tett észre
vételeit kellően figyelembe veszi.

40. cikk
Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és
közülük a belső piac működésében a legkisebb zavart okozó
intézkedések, illetve adott esetben a fennálló ágazati védintéz
kedési rendszerek alkalmazásának kell elsőbbséget biztosítani.
Az e cikk szerinti védintézkedéseket nem lehet önkényes
megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem
rejtett korlátozásának eszközeként alkalmazni. Az ellenőrzés
megállapításai alapján a védzáradék a csatlakozást megelőzően
is érvényesíthető, és az így elfogadott intézkedések – későbbi
időpontot előíró rendelkezés hiányában – a csatlakozás napján
lépnek hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenn
tartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon
kívül kell helyezni azokat, amint az adott kötelezettségvállalást
teljesítették. Az intézkedések azonban az első bekezdésben
megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az
adott kötelezettségvállalást nem teljesítették. A Horvátország
által a kötelezettségvállalás teljesítése terén elért előrehaladástól
függően a Bizottság az intézkedéseket szükség szerint kiigazít
hatja. A Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt
megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonat
kozásban tett észrevételeit kellően figyelembe veszi.

39. cikk
Ha az EUMSZ harmadik részének V. címe alapján az intézmé
nyek által elfogadott jogi aktusok, valamint a Lisszaboni Szer
ződés hatálybalépését megelőzően az intézmények által az
EUSZ VI. címe, illetve az Európai Közösséget létrehozó szer
ződés harmadik részének IV. címe alapján elfogadott jogi
aktusok tekintetében az átültetés, illetve a végrehajtás állapota
vonatkozásában komoly hiányosságok lépnek fel, vagy ilyen
hiányosságok közvetlen veszélye áll fenn Horvátországban, a
csatlakozást követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely
tagállam indokolással ellátott kérelmére vagy saját kezdeménye
zésére, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően
megfelelő intézkedéseket fogadhat el és meghatározhatja ezen
intézkedések végrehajtásának feltételeit és szabályait.

A belső piac megfelelő működése akadályozásának elkerülése
érdekében Horvátország nemzeti jogszabályainak az V. mellék
letben említett átmeneti időszakok alatt történő végrehajtása
nem vezethet a tagállamok közötti határellenőrzésekhez.

41. cikk
Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből a
közös agrárpolitikának az ebben az okmányban meghatározott
feltételek szerinti alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való
átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van
szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el a mező
gazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezé
sekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet
(„az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1)
195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően,
együtt értelmezve a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (2) 13. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, illetve az
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott vonatkozó eljá
rásnak megfelelően. Ilyen intézkedéseket a csatlakozás
időpontját követő három éven belül lehet elfogadni, és azokat
csak ezen időszak alatt lehet alkalmazni. A Tanács, a Bizottság
javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultá
ciót követően, ezt az időszakot egyhangúlag eljárva meghosz
szabbíthatja.

Az első bekezdésben említett átmeneti intézkedéseket szükség
esetén a csatlakozás időpontját megelőzően is el lehet fogadni.
Ezeket az intézkedéseket a Tanács fogadja el minősített több
séggel eljárva, a Bizottság javaslata alapján, illetve az eredetileg a
Bizottság által elfogadott eszközöket érintő intézkedéseket a
Bizottság fogadja el a szóban forgó eszközök elfogadásához
szükséges eljárásoknak megfelelően.

42. cikk
A tagállamok közötti szoros igazságügyi együttműködés folyta
tásának sérelme nélkül ezek az intézkedések olyan formában is
megvalósulhatnak, hogy a vonatkozó rendelkezések és hatá
rozatok alkalmazását ideiglenesen felfüggesztik Horvátország
és bármely más tagállam, vagy tagállamok közötti kapcsolatok
ban. Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a csatla
kozást megelőzően is érvényesíthető, és az így elfogadott intéz
kedések – későbbi időpontot előíró rendelkezés hiányában – a
csatlakozás napján lépnek hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb
addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és
mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott
hiányosságokat orvosolták. Ezek az intézkedések azonban az

Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből
az uniós állat- és növény-egészségügyi, valamint élelmiszerbiztonsági szabályok alkalmazásából eredő szabályozási rendbe
való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van
szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el az alkal
mazandó jogszabályokban meghatározott eljárással összhang
ban. Ilyen intézkedéseket a csatlakozás időpontját követő
három éven belül lehet elfogadni, és azokat csak ez alatt az
időszak alatt lehet alkalmazni.
(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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43. cikk
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva meghatározza azokat a feltételeket,
amelyek alapján:
a) az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdésében említett olyan termékeket, amelyek Horvátország területét
elhagyva Neum városánál („neumi folyosó”) áthaladnak Bosznia-Hercegovina területén, mentesíteni lehet
a kilépési gyűjtő árunyilatkozatok benyújtására vonatkozó kötelezettség alól;
b) az a) pont hatálya alá tartozó olyan termékeket, amelyek, miután Neum városánál áthaladtak BoszniaHercegovina területén, újból belépnek Horvátország területére, mentesíteni lehet a belépési gyűjtő árunyi
latkozatok benyújtására vonatkozó kötelezettség alól.
44. cikk
A Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a szükséges személyi állo
mány Horvátországban legfeljebb a csatlakozást követő tizennyolcadik hónapig tovább működhessen. Ezen
időszak folyamán Horvátországban a csatlakozást megelőzően e feladatot betöltő azon tisztviselők, ideig
lenes és szerződéses alkalmazottak részére, akiknek a csatlakozást követően is be kell tölteniük e tiszt
ségeket, ugyanazon pénzügyi és anyagi feltételeket kell biztosítani, mint amelyeket az Európai Közösségek
tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló
259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (1) alapján rájuk a csatlakozást megelőzően alkalmaztak.
Az igazgatási költségeket, beleértve az egyéb szükséges alkalmazottak fizetését is, az Európai Unió általános
költségvetéséből kell finanszírozni.
ÖTÖDIK RÉSZ
AZ EZEN OKMÁNY VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK, VALAMINT A BIZOTTSÁGOK ALAPSZABÁLYÁNAK ÉS
ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIIGAZÍTÁSA

45. cikk
Az intézmények a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben és az eredeti szerződésekben
foglalt vonatkozó eljárásokkal összhangban kiigazítják eljárási szabályzatukat.
Az eredeti szerződések által létrehozott bizottságok alapszabályának és eljárási szabályzatának a csatlakozás
következtében szükségessé váló kiigazítását a csatlakozást követően a lehető legrövidebb időn belül el kell
végezni.
II. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK JOGI AKTUSAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA

46. cikk
A csatlakozás időpontjától Horvátországot – az eredeti szerződésekkel összhangban – az EUMSZ 288. cikke
szerinti irányelvek és határozatok címzettjének kell tekinteni. Az EUMSZ 297. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdése és (2) bekezdésének második albekezdése szerint hatályba lépő irányelveket és hatá
rozatokat kivéve, Horvátországot úgy kell tekinteni, mint amely a csatlakozáskor értesítést kapott ezekről az
irányelvekről és határozatokról.
47. cikk
(1)
Amennyiben ezen okmány más határidőt nem ír elő, Horvátország hatályba lépteti azokat az intéz
kedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az EUMSZ 288. cikke szerinti irányelvek és határozatok
rendelkezéseinek a csatlakozás napjától megfeleljen. Horvátország az intézkedésekről a csatlakozás időpont
jáig, vagy – amennyiben később – az ezen okmányban meghatározott határidőn belül tájékoztatja a Bizott
ságot.
(1) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

L 112/33
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(2)
Amennyiben az EUMSZ 288. cikke szerinti irányelveknek
az ezen okmány által bevezetett módosításaihoz a jelenlegi
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezése
inek módosítására van szükség, és amennyiben ezen okmány
más határidőt nem ír elő, a jelenlegi tagállamok hatályba
léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy Horvátország csatlakozásának napjától megfeleljenek a
módosított irányelvek rendelkezéseinek. Az intézkedésekről a
csatlakozás időpontjáig, de legkésőbb az ezen okmányban
meghatározott határidőn belül tájékoztatják a Bizottságot.
48. cikk
Horvátország a csatlakozástól számított három hónapon belül
az EAK-Szerződés 33. cikkének megfelelően tájékoztatja a
Bizottságot a Horvátország területén a munkavállalók, illetve a
lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból eredő veszé
lyekkel szembeni védelmét szolgáló törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezésekről.
49. cikk
Horvátországnak a Bizottság számára legkésőbb a csatlakozás
időpontjáig benyújtott, kellően megalapozott kérelmére a
Tanács a Bizottság javaslata alapján, illetve – ha az eredeti
jogi aktust a Bizottság fogadta el – a Bizottság olyan intézke
déseket hozhat, amelyek az intézmények által 2011. július 1-je
és a csatlakozás időpontja között elfogadott jogi aktusoktól való
ideiglenes eltérésekről rendelkeznek. Ezeket az intézkedéseket a
kért ideiglenes eltérés tárgyát képező jogi aktus elfogadására
vonatkozó szavazási szabályoknak megfelelően kell elfogadni.
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Amennyiben az említett eltéréseket a csatlakozást követően
fogadják el, azok a csatlakozás időpontjától alkalmazhatók.
50. cikk
Amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően
elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és
ezen okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról
nem rendelkeznek, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minő
sített többséggel, illetve – ha az eredeti jogi aktust a Bizottság
fogadta el – a Bizottság ennek érdekében elfogadja a szükséges
jogi aktusokat. Amennyiben az említett jogi aktusokat a csatla
kozást követően fogadják el, azok a csatlakozás időpontjától
alkalmazhatók.
51. cikk
Amennyiben ezen okmány eltérően nem rendelkezik, a Tanács
az ezen okmány rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges
intézkedéseket a Bizottság javaslata alapján, minősített több
séggel fogadja el.
52. cikk
Az intézmények által a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktu
soknak az ezen intézmények által horvát nyelven megszövege
zett szövege a csatlakozás időpontjától ugyanolyan feltételekkel
hiteles, mint a jelenlegi hivatalos nyelveken készült szövegek.
Ezeket a szövegeket közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, amennyiben a jelenlegi hivatalos nyelveken készült
szövegeket ott tették közzé.

III. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. cikk
Az ehhez az okmányhoz csatolt I–IX. melléklet, a függelékek és
a jegyzőkönyv ezen okmány szerves részét képezik.
54. cikk
Az Olasz Köztársaság kormánya eljuttatja a Horvát Köztársaság
kormányának az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai
Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés, valamint az azokat módosító
vagy kiegészítő szerződések, köztük a Dán Királyság, Írország,
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága csatlakozá
sáról szóló szerződés, a Görög Köztársaság csatlakozásáról szóló
szerződés, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatla
kozásáról szóló szerződés, az Osztrák Köztársaság, a Finn
Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló szerződés,
a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság,
a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztár
saság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés,
valamint a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásáról szóló
szerződés egy-egy hitelesített másolatát angol, bolgár, cseh, dán,
észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar,
máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és
szlovén nyelven.
Az első bekezdésben említett szerződések horvát nyelven
megszövegezett szövegei ezen okmány mellékletét képezik. E
szövegek ugyanolyan feltételekkel hitelesek, mint a fenti szerző
déseknek a jelenlegi hivatalos nyelveken készült szövegei.
55. cikk
A főtitkár eljuttatja a Horvát Köztársaság kormánya számára a
Tanács Főtitkárságának irattárában letétbe helyezett nemzetközi
megállapodások egy-egy hitelesített másolatát.

