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AKTS
par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas
Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas
līgumā
PIRMĀ DAĻA
PRINCIPI
1. pants
Šajā aktā:

ir vienojušies par grozījumiem pamatlīgumos un ja šie grozījumi
līdz pievienošanās dienai nav stājušies spēkā, Horvātija šos
grozījumus ratificē saskaņā ar savām konstitucionālajām prasī
bām.

— termins “pamatlīgumi” nozīmē:
3. pants
a) Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par
Eiropas Savienības darbību (LESD), ņemot vērā grozī
jumus vai papildinājumus, kas izdarīti ar līgumiem vai
citiem aktiem, kuri stājušies spēkā pirms Horvātijas
Republikas pievienošanās;

b) Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu
(EAEK līgums), ņemot vērā grozījumus vai papildināju
mus, kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem, kuri
stājušies spēkā pirms Horvātijas Republikas pievienoša
nās;

— termins “pašreizējās dalībvalstis” nozīmē Beļģijas Karalisti,
Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti,
Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju,
Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku,
Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku,
Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas
Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas
Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumā
niju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas
Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti,

— termins “Savienība” nozīmē Eiropas Savienību, kuras pamatā
ir LES un LESD, un/vai attiecīgā gadījumā Eiropas Atomenerģijas kopienu,

1.
Horvātija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem, ko
pieņēmuši Padomē sanākušie dalībvalstu vai to valdību vadītāji.

2.
Horvātija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem, ko
pieņēmuši Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji.

3.
Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un
rezolūcijām vai citām nostājām, ko tās atbalstījušas, kā arī attie
cībā uz deklarācijām, rezolūcijām vai citām nostājām, kas
attiecas uz Savienību un kas pieņemtas, dalībvalstīm kopīgi
vienojoties, Horvātijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalīb
valstīm. Horvātija atbilstīgi ievēros principus un pamatnostād
nes, kas izriet no šīm deklarācijām, rezolūcijām vai citām nostā
jām, un veiks pasākumus, kas var būt vajadzīgi, lai nodrošinātu
to īstenošanu.

4.
Horvātija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konven
cijām un protokoliem. Attiecībā uz Horvātiju šīs konvencijas
un protokoli stājas spēkā dienā, ko Padome nosaka ar 5. punktā
minētajiem lēmumiem.

5.
Padome pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar
Eiropas Parlamentu vienprātīgi lemj par visiem pielāgojumiem,
kas sakarā ar pievienošanos jāveic 4. punktā minētajās konven
cijās un protokolos, un pielāgotos tekstus publicē Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī.

— termins “iestādes” nozīmē iestādes, kas izveidotas ar LES.

2. pants
Pamatlīgumi un akti, ko iestādes pieņēmušas pirms pievienoša
nās, no pievienošanās dienas ir saistoši Horvātijai un piemēro
jami tajā atbilstīgi minētajos Līgumos un šajā aktā paredzētajiem
nosacījumiem.

Ja pēc tam, kad Horvātija ratificējusi Pievienošanās līgumu,
dalībvalstu valdību pārstāvji saskaņā ar LES 48. panta 4. punktu

6.
Attiecībā uz 4. punktā minētajām konvencijām un proto
koliem Horvātija apņemas ieviest administratīvus un citus pasā
kumus, piemēram, pasākumus, ko līdz pievienošanās dienai
pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome, un sekmēt prak
tisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām.

7.
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu
lēmumu var papildināt I pielikumu ar attiecīgām konvencijām,
nolīgumiem un protokoliem, kas parakstīti pirms pievienošanās
dienas.
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4. pants
1.
Šengenas acquis noteikumi, kuri Eiropas Savienības sistēmā
iekļauti ar Protokolu par Šengenas acquis, kas pievienots LES un
LESD (turpmāk “Šengenas protokols”), kā arī akti, kuri pieņemti
atbilstīgi minētajam acquis vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti
II pielikumā, tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti, kuri pieņemti
pirms pievienošanās dienas, ir saistoši Horvātijai un piemērojami
tajā no pievienošanās dienas.

2.
Tie Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savie
nības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi minētajam
acquis vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1.
punktā, lai arī no pievienošanās dienas saistoši Horvātijai, tie
Horvātijā ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes
lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad atbilstīgi spēkā esošajām
Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts, ka Horvātijā
ir izpildīti visi nosacījumi, kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo
daļu piemērošanai, tostarp, ka ir efektīvi piemērotas visas
Šengenas normas saskaņā ar pieņemtiem kopējiem standartiem
un pamatprincipiem. Padome minēto lēmumu pieņem saskaņā
ar piemērojamajām Šengenas procedūrām un ņemot vērā Komi
sijas ziņojumu, kurā apstiprināts, ka Horvātija turpina izpildīt
saistības, ko tā uzņēmusies pievienošanās sarunās un kas attiecas
uz Šengenas acquis.

Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem
lēmumu ar to locekļu vienprātīgu balsojumu, kas pārstāv tādu
dalībvalstu valdības, attiecībā uz kurām šajā punktā minētos
noteikumus jau piemēro, un Horvātijas Republikas valdību.
Padomes locekļi, kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības, piedalās šāda lēmuma
pieņemšanā vienīgi tiktāl, ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm
saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saisto
šiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi
saistīti ar to.

5. pants
Horvātija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un
monetārajā savienībā kā dalībvalsts ar izņēmuma statusu LESD
139. panta nozīmē.

6. pants
1.
Nolīgumi ar vienu vai vairākām trešām valstīm, starptau
tiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem, ko noslēgusi
vai provizoriski piemēro Savienība, ir saistoši Horvātijai atbilstīgi
pamatlīgumos un šajā aktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.
Horvātija apņemas atbilstīgi šajā aktā paredzētajiem nosa
cījumiem pievienoties nolīgumiem, ko pašreizējās dalībvalstis un
Savienība noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām
trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
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Ja vien šā punkta pirmajā daļā minētajos nolīgumos nav
noteikts citādi, par Horvātijas pievienošanos šādiem nolīgumiem
vienojas protokolos, kurus pievieno šādiem nolīgumiem un
kurus noslēdz Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu un
pārstāvot dalībvalstis, un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis,
vai starptautiskā organizācija. Komisija vai – ja nolīgums pilnībā
vai principā attiecas uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku –
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
(Augstais pārstāvis) dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par
šādiem protokoliem, pamatojoties uz sarunu norādēm, ko vien
prātīgi apstiprina Padome, un apspriežoties ar komiteju, kurā ir
dalībvalstu pārstāvji. Noslēdzamo protokolu projektus Komisija
vai, attiecīgi, Augstais pārstāvis iesniedz Padomei.

Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido
kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attie
cībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozīju
miem, kas nav saistīti ar pievienošanos.

3.
No pievienošanās dienas un līdz 2. punkta otrajā daļā
minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Horvātija
piemēro 2. punkta pirmajā daļā minētos nolīgumus, kas noslēgti
vai ko provizoriski piemēro pirms pievienošanās dienas,
izņemot Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm,
no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par
personu brīvu pārvietošanos (1).

Kamēr nav stājušies spēkā 2. punkta otrajā daļā minētie proto
koli, Savienība un dalībvalstis kopīgi, vajadzības gadījumā ievē
rojot savu attiecīgo kompetenci, veic jebkādus atbilstīgus pasā
kumus.

4.
Horvātija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parak
stītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas
puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras
puses (2), kā arī diviem nolīgumiem, ar ko groza minēto nolī
gumu un kas parakstīti un atvērti parakstīšanai, attiecīgi, 2005.
gada 25. jūnijā Luksemburgā (3) un 2010. gada 22. jūnijā Vaga
dugu (4).

5.
Horvātija apņemas atbilstīgi šajā aktā paredzētajiem nosa
cījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas
zonu (5), kā noteikts minētā līguma 128. pantā.

6.
No pievienošanās dienas Horvātija piemēro divpusējos
nolīgumus un vienošanās par tekstilmateriāliem, kas noslēgtas
starp Savienību un trešām valstīm.
(1) OV L 114, 30.4.2002., 6. lpp.
(2) OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.
(3) OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp., OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp. un
OV L 168M, 21.6.2006., 33. lpp.
(4) OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.
(5) OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.
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Kvantitatīvos ierobežojumus, ko Savienība piemēro attiecībā uz
tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu, koriģē, lai
ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Savienībai. Šajā sakarā
Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas risināt sarunas
ar attiecīgajām trešām valstīm par šā punkta pirmajā daļā
minēto divpusējo nolīgumu un vienošanos par tekstilmateriā
liem grozījumiem.

Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos par tekstilmateriāliem
grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai, Savie
nība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilma
teriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm, lai
ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos.

7.
Kvantitatīvos ierobežojumus, ko Savienība piemēro attie
cībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu, koriģē, pamato
joties uz to, cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes
tērauds un tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Horvātijā.

Šajā sakarā pirms pievienošanās dienas risina sarunas par grozī
jumiem divpusējos nolīgumos un vienošanās par tērauda ražo
jumiem, kas noslēgtas starp Savienību un trešām valstīm.

Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos par tēraudu grozījumi nav
stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai, piemēro šā punkta
pirmo daļu.
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pienākumiem, kas izriet no šā akta, Horvātija veic visus atbil
stīgos pasākumus, lai novērstu radušos nesaderību. Ja Horvātijai
rodas grūtības, pielāgojot kādu nolīgumu, kas noslēgts ar vienu
vai vairākām trešām valstīm, tad Horvātija atbilstīgi minētā nolī
guma noteikumiem pārtrauc dalību tajā.

Horvātija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai no pievienošanās
dienas nodrošinātu šajā punktā paredzēto pienākumu izpildi.

10.
Atbilstīgi šajā aktā paredzētajiem nosacījumiem Horvātija
pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem
nolīgumiem, kuru mērķis ir īstenot 2. un 4. punktā minētos
nolīgumus.

11.
Horvātija vajadzības gadījumā veic atbilstīgus pasākumus,
lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un
starptautiskajiem nolīgumiem, kuru līgumslēdzējas puses ir arī
Savienība vai citas dalībvalstis, pielāgotu tiesībām un pienāku
miem, ko rada Horvātijas pievienošanās Savienībai.

Jo īpaši Horvātija pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejnie
cības nolīgumos un organizācijās, kuru dalībniece ir arī Savie
nība, izņemot gadījumus, kad Horvātijas dalība ir saistīta ar
jautājumiem, kas neattiecas uz zvejniecību.

Horvātija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai no pievienošanās
dienas nodrošinātu šajā punktā paredzēto pienākumu izpildi.
8.
Zvejniecības nolīgumus, kas pirms pievienošanās dienas
noslēgti starp Horvātiju un trešām valstīm, no minētās dienas
pārvalda Savienība.

Laikā, kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski
saglabājas, Horvātijas tiesības un pienākumi, kas izriet no
šādiem nolīgumiem, nemainās.

Tiklīdz iespējams, un noteikti līdz laikam, kad spēku zaudē šā
punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi, Padome pēc Komisijas
priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu katrā konkrētajā
gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus, lai minētajos nolīgumos
paredzētās zvejas darbības varētu turpināties, un paredz iespēju
dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu
gadu.

9.
Horvātija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības
nolīgumos ar trešām valstīm, tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā, ņemot vērā tā grozījumus.

7. pants
1.
Ja vien šis akts neparedz citādi, tā noteikumus nevar aptu
rēt, grozīt vai atcelt citādi, kā vienīgi atbilstīgi pamatlīgumos
paredzētajai procedūrai, ko piemēro minēto Līgumu pārskatīša
nai.

2.
Akti, ko pieņem iestādes, uz kurām attiecas šajā aktā pare
dzētie pārejas posma noteikumi, saglabā savu tiesību akta
statusu; jo īpaši, minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras
paliek spēkā.

3.
Šā akta noteikumiem, kuru mērķis vai sekas ir iestāžu
pieņemto aktu atcelšana vai grozīšana un kuri pēc būtības nav
pārejas posma noteikumi, ir tāds pats tiesiskais statuss kā notei
kumiem, ko tie atceļ vai groza, un uz tiem attiecas tādi paši
noteikumi.

8. pants
Tiktāl, ciktāl nolīgumi starp Horvātiju, no vienas puses, un vienu
vai vairākām trešām valstīm, no otras puses, nav saderīgi ar

Pārejas posmā pamatlīgumus un iestāžu pieņemtos aktus
piemēro, ņemot vērā šajā aktā paredzētās atkāpes.
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OTRĀ DAĻA
LĪGUMU PIELĀGOJUMI
I SADAĻA
ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI

9. pants
LES, LESD un EAEK līgumam pievienoto Protokolu par Eiropas
Savienības Tiesas statūtiem groza šādi:
1) protokola 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus, nomaina
četrpadsmit tiesnešus.”;
2) protokola 48. pantu aizstāj ar šādu pantu:

Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus:

— divus aizstājējus, ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika,

— divus aizstājējus, ko izvirza Francijas Republika,

— divus aizstājējus, ko izvirza Itālijas Republika,

— divus aizstājējus, ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotā Karaliste,

“48. pants
Vispārējā tiesā ir divdesmit astoņi tiesneši.”
10. pants
LES un LESD pievienoto Protokolu par Eiropas Investīciju
bankas statūtiem groza šādi:
1) protokola 4. panta 1. punkta pirmajā daļā:

— vienu aizstājēju, ko, savstarpēji vienojoties, izvirza
Spānijas Karaliste un Portugāles Republika,

— vienu aizstājēju, ko, savstarpēji vienojoties, izvirza
Beļģijas Karaliste, Luksemburgas Lielhercogiste un Nīder
landes Karaliste,

— divus aizstājējus, ko, savstarpēji vienojoties, izvirza
Dānijas Karaliste, Grieķijas Republika, Īrija un Rumānija,

a) ievaddaļu aizstāj ar šādu ievaddaļu:
“1.
Bankas kapitāls ir EUR 233 247 390 000, ko veido
šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls:”;
b) starp ierakstiem, kas attiecas uz Rumāniju un Slovākiju,
iekļauj šādu ierakstu:

“Horvātija

854 400 000”;

2) protokola 9. panta 2. punkta pirmo, otro un trešo daļu
aizstāj ar šādām daļām:

— divus aizstājējus, ko, savstarpēji vienojoties, izvirza Igau
nijas Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika,
Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas
Karaliste,

— četrus aizstājējus, ko, savstarpēji vienojoties, izvirza
Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Horvātijas
Republika, Kipras Republika, Ungārijas Republika, Maltas
Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un
Slovākijas Republika, un

— vienu aizstājēju, ko izvirza Komisija.”

11. pants
“2.
Direktoru padomē ir divdesmit deviņi direktori un
deviņpadsmit direktoru aizstājēji.

EAEK līguma 134. panta 2. punkta pirmo daļu par Zinātnes un
tehnikas komitejas sastāvu aizstāj ar šādu daļu:

Direktorus uz pieciem gadiem ieceļ Valde; katra dalībvalsts
un Komisija izvirza pa vienam kandidātam.

“2.
Komitejā ir četrdesmit divi locekļi, ko ieceļ Padome pēc
apspriešanās ar Komisiju.”
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II SADAĻA
CITI PIELĀGOJUMI

12. pants

14. pants

LESD 64. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

1.

“Attiecībā uz ierobežojumiem, kas pastāv atbilstīgi Horvātijas
tiesību aktiem, šis datums ir 2002. gada 31. decembris.”

“1.
Šā Līguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru,
čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, īru,
itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu,
slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru
valodā deponē Itālijas Republikas valdības arhīvā; visi teksti
ir vienlīdz autentiski, un Itālijas Republikas valdība izsniedz
apliecinātu kopiju visu pārējo parakstītājvalstu valdībām.”

13. pants
LES 52. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“1.
Līgumi attiecas uz Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Repub
liku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo
Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku,
Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku,
Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku,
Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas
Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas
Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumā
niju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas
Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienoto Karalisti.”

LES 55. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

2.

EAEK līguma 225. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Saskaņā ar Pievienošanās līgumiem autentiski ir arī šā
Līguma teksti angļu, bulgāru, čehu, dāņu, grieķu, horvātu,
igauņu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu,
rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru un zviedru
valodā.”

TREŠĀ DAĻA
PASTĀVĪGI NOTEIKUMI
15. pants
Šā akta III pielikumā uzskaitītos aktus pielāgo, kā paredzēts minētajā pielikumā.
16. pants
Šā akta IV pielikumā uzskaitītos pasākumus piemēro atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti minētajā pieli
kumā.
17. pants
Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar vienprātīgu lēmumu var
šajā aktā paredzētos noteikumus pielāgot attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, ja šādi pielāgojumi
būtu vajadzīgi sakarā ar Savienības noteikumu izmaiņām.
CETURTĀ DAĻA
PAGAIDU NOTEIKUMI
I SADAĻA
PĀREJAS POSMA PASĀKUMI

18. pants
Šā akta V pielikumā uzskaitītos pasākumus Horvātijā piemēro atbilstīgi minētajā pielikumā paredzētajiem
nosacījumiem.
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II SADAĻA
ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI

19. pants

Lietuva

1.
Atkāpjoties no 2. panta Protokolā par pārejas noteiku
miem, kurš pievienots LES, LESD un EAEK līgumam, un atkāp
joties no Eiropas Parlamenta locekļu maksimālā skaita, kas
noteikts LES 14. panta 2. punkta pirmajā daļā, laikposmā no
pievienošanās dienas līdz Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada
pilnvaru termiņa beigām Eiropas Parlamenta locekļu skaitu
palielina, paredzot 12 locekļus no Horvātijas, lai ņemtu vērā
tās pievienošanos.

2.
Atkāpjoties no LES 14. panta 3. punkta, līdz pievieno
šanās dienai Horvātijā notiek ad hoc tiešas vispārējas Eiropas
Parlamenta vēlēšanas, tautai ievēlot šā panta 1. punktā noteikto
locekļu skaitu saskaņā ar Savienības acquis. Tomēr, ja pievieno
šanās diena ir mazāk nekā sešus mēnešus līdz nākamajām
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Horvātijas pilsoņu pārstāvjus
Eiropas Parlamentā ieceļ Horvātijas valsts parlaments no saviem
locekļiem, ar noteikumu, ka attiecīgās personas ir ievēlētas tiešās
vispārējās vēlēšanās.

20. pants
LES, LESD un EAEK līgumam pievienotā Protokola par pārejas
noteikumiem 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.
Līdz 2014. gada 31. oktobrim spēkā ir turpmāk izklās
tītie noteikumi, neskarot Līguma par Eiropas Savienības
darbību 235. panta 1. punkta otro daļu.

Eiropadomes un Padomes lēmumiem, kam nepieciešams
kvalificēts balsu vairākums, locekļu balsis vērtē šādi:

7

Luksemburga

4

Ungārija

12

Malta

3

Nīderlande

13

Austrija

10

Polija

27

Portugāle

12

Rumānija

14

Slovēnija

4

Slovākija

7

Somija

7

Zviedrija

10

Apvienotā Karaliste

29

Gadījumos, kad saskaņā ar Līgumiem akts ir jāpieņem pēc
Komisijas priekšlikuma, tas ir pieņemts, ja “par” ir vismaz
260 balsis, kas pārstāv locekļu vairākumu. Pārējos gadījumos
lēmums ir pieņemts, ja “par” ir vismaz 260 balsis, kas pārstāv
vismaz divas trešdaļas locekļu.

Ja Eiropadome vai Padome pieņem aktu ar kvalificētu balsu
vairākumu, Eiropadomes vai Padomes loceklis var lūgt veikt
pārbaudi, lai pārliecinātos par to, ka dalībvalstis, kas veido
kvalificēto balsu vairākumu, aptver vismaz 62 % no visiem
Savienības iedzīvotājiem. Ja konstatē, ka tā nav, aktu nepie
ņem.”

21. pants
Beļģija

12

Bulgārija

10

Čehijas Republika

12

Dānija

7

Vācija

29

Igaunija

4

Īrija

7

1.
Komisijas locekli no Horvātijas ieceļ amatā laikposmam no
pievienošanās dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim. Jauno
Komisijas locekli ieceļ Padome ar kvalificētu balsu vairākumu,
vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju un pēc apspriešanās ar
Eiropas Parlamentu, saskaņā ar LES 17. panta 3. punkta otrajā
daļā paredzētajiem kritērijiem.

2.
Šādi ieceltā locekļa amata pilnvaru termiņš beidzas vien
laikus ar to locekļu amata pilnvaru termiņu, kas ir Komisijas
locekļi pievienošanās laikā.

Grieķija

12

Spānija

27

Francija

29

Horvātija

7

22. pants

Itālija

29

Kipra

4

Latvija

4

1.
Tiesas tiesneša un Vispārējās tiesas tiesneša, kas atbilstīgi
LES 19. panta 2. punkta trešajai daļai līdz ar pievienošanos ir
iecelti no Horvātijas, amata pilnvaru termiņš beidzas, attiecīgi,
2015. gada 6. oktobrī un 2013. gada 31. augustā.
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2.
Lietas, kuras Tiesai un Vispārējai tiesai jāizskata no pievie
nošanās dienas un attiecībā uz kurām mutiskā lietas izskatīšanas
daļa ir sākusies pirms minētās dienas, Tiesas un Vispārējās tiesas
plēnums vai to palātas izlemj tādā pašā sastāvā kā pirms pievie
nošanās un piemēro reglamentu, kas ir bijis spēkā iepriekšējā
dienā pirms pievienošanās.
23. pants
1.
Atkāpjoties no LESD 301. panta pirmās daļas, ar ko
noteikts Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļu maksi
mālais skaits, LES, LESD un EAEK līgumam pievienotā Protokola
par pārejas noteikumiem 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

laikposmam no pievienošanās dienas līdz tā amata pilnvaru
termiņa beigām, kura laikā Horvātija pievienojas Savienībai,
vai līdz LESD 301. panta otrajā daļā minētā lēmuma spēkā
stāšanās dienai atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

3.
Ja pievienošanās dienā jau ir pieņemts LESD 301. panta
otrajā daļā minētais lēmums, atkāpjoties no LESD 301. panta
pirmajā daļā noteiktā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
locekļu maksimālā skaita, Horvātijai uz laiku piešķir atbilstīgu
locekļu skaitu līdz tā amata pilnvaru termiņa beigām, kura laikā
tā pievienojas Savienībai.

“7. pants
Kamēr nav stājies spēkā Līguma par Eiropas Savienības
darbību 301. pantā minētais lēmums, Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas locekļu sadalījums ir šāds:
Beļģija

12

Bulgārija

12

Čehijas Republika

12

Dānija

9

Vācija

24

Igaunija
Īrija
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24. pants
1.
Atkāpjoties no LESD 305. panta pirmās daļas, ar ko
noteikts Reģionu komitejas locekļu maksimālais skaits, LES,
LESD un EAEK līgumam pievienotā Protokola par pārejas notei
kumiem 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants
Kamēr nav stājies spēkā Līguma par Eiropas Savienības
darbību 305. punktā minētais lēmums, Reģionu komitejas
locekļu sadalījums ir šāds:

7
9

Grieķija

12

Beļģija

12

Spānija

21

Bulgārija

12

Francija

24

Čehijas Republika

12

Horvātija

9

Dānija

9

Itālija

24

Vācija

24

Kipra

6

Igaunija

7

Latvija

7

Īrija

9

Lietuva

9

Grieķija

12

Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande

6

Spānija

21

12

Francija

24

5

Horvātija

9

12

Itālija

24

Austrija

12

Kipra

6

Polija

21

Latvija

7

Portugāle

12

Lietuva

9

Rumānija

15

Luksemburga

6

Slovēnija

7

Ungārija

Slovākija

9

Malta

Somija

9

Nīderlande

12

Austrija

12

Polija

21

Portugāle

12

Rumānija

15

Zviedrija
Apvienotā Karaliste

12
24”

2.
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju uz laiku paplašina
līdz 353 locekļiem, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos,

12
5
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Slovēnija

7

25. pants

Slovākija

9

Somija

9

Horvātijas izvirzītā un pēc pievienošanās saskaņā ar 9. panta 2.
punkta otro daļu Protokolā par Eiropas Investīciju bankas Statū
tiem amatā ieceltā Eiropas Investīciju bankas Direktoru padomes
direktora pilnvaru termiņš beidzas tās Valdes ikgadējās sanāk
smes beigās, kuras laikā izskata gada pārskatu par 2017. finanšu
gadu.

Zviedrija

12

Apvienotā Karaliste

24”

2.
Reģionu komiteju uz laiku paplašina līdz 353 locekļiem,
ņemot vērā Horvātijas pievienošanos, laikposmam no pievieno
šanās dienas līdz tā amata pilnvaru termiņa beigām, kura laikā
Horvātija pievienojas Savienībai, vai līdz LESD 305. panta otrajā
daļā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienai atkarībā no tā, kurš
termiņš ir agrāk.

3.
Ja pievienošanās dienā jau ir pieņemts LESD 305. panta
otrajā daļā minētais lēmums, atkāpjoties no LESD 305. panta
pirmās daļas, ar ko noteikts Reģionu komitejas locekļu maksi
mālais skaits, Horvātijai uz laiku piešķir atbilstīgu locekļu skaitu
līdz tā amata pilnvaru termiņa beigām, kura laikā tā pievienojās
Savienībai.

26. pants
1.
Ar pamatlīgumiem vai iestāžu aktiem izveidoto komiteju,
grupu, aģentūru vai citu struktūru jaunos locekļus ieceļ atbilstīgi
nosacījumiem un saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas attie
cīgo komiteju, grupu, aģentūru vai citu struktūru locekļu iecel
šanai. Šādi ieceltu jauno locekļu amata pilnvaru termiņš beidzas
vienlaikus ar to locekļu amata pilnvaru termiņu, kas ir attiecīgās
komitejas, grupas vai citas struktūras locekļi pievienošanās laikā.
2.
Tādu ar pamatlīgumiem vai iestāžu aktiem izveidoto
komiteju, grupu, aģentūru vai citu struktūru sastāvu, kuru
locekļu skaits ir nemainīgs neatkarīgi no dalībvalstu skaita,
pilnībā atjauno, kad notiek pievienošanās, ja vien pašreizējo
locekļu amata pilnvaru termiņš nebeidzas 12 mēnešos pēc
pievienošanās.

III SADAĻA
FINANŠU NOTEIKUMI

27. pants
1.
No pievienošanās dienas Horvātija maksā turpmāk norā
dīto summu, kas atbilst tās daļai apmaksātajā parakstītajā kapi
tālā, kā noteikts Eiropas Investīciju bankas statūtu 4. pantā:

Horvātija

EUR 42 720 000

Šo iemaksu veic astoņos vienādos maksājumos, kuru termiņi ir
2013. gada 30. novembrī, 2014. gada 30. novembrī, 2015.
gada 30. novembrī, 2016. gada 31. maijā, 2016. gada
30. novembrī, 2017. gada 31. maijā, 2017. gada 30. novembrī
un 2018. gada 31. maijā.
2.
Horvātija veic iemaksas – astoņos vienādos maksājumos,
kuru termiņi paredzēti šā panta 1. punktā – rezervēs un uzkrā
jumos, kas pielīdzināmi rezervēm, kā arī līdzekļos, kas vēl jāie
skaita rezervēs un uzkrājumos un kas ir peļņas un zaudējumu
pārskata saldo tā mēneša beigās, kurš ir pirms pievienošanās, kā
tas iegrāmatots Eiropas Investīciju bankas bilancē; iemaksas
apjoms atbilst šādai procentuālajai daļai no rezervju un uzkrā
jumu apjoma:

Horvātija

4.
Horvātijai piemērojamās summas, kas minētas šā panta 1.
punktā, kā arī 10. panta 1. punktā, var koriģēt ar Eiropas
Investīciju bankas vadības struktūru lēmumu, kura pamatā ir
Eurostat pirms pievienošanās publicētiem jaunākajiem galīgajiem
datiem par IKP.

0,368 %

3.
Kapitālu un maksājumus, kas paredzēti 1. un 2. punktā,
Horvātija iemaksā naudā euro valūtā, ja vien Eiropas Investīciju
bankas Valde izņēmuma kārtā nav vienprātīgi nolēmusi citādi.

28. pants
1.
Horvātija iemaksā turpmāk norādīto summu Ogļu un
tērauda izpētes fondā, kā minēts Padomē sanākušo dalībvalstu
valdību pārstāvju Lēmumā 2002/234/EOTK (2002. gada
27. februāris) par EOTK līguma izbeigšanās finansiālām sekām
un par Ogļu un tērauda izpētes fondu (1):

(EUR, pašreizējās cenās)

Horvātija

494 000.

2.
Iemaksas Ogļu un tērauda izpētes fondā veic četros
maksājumos, ko sāk veikt 2015. gadā un veic atbilstīgi turpmāk
norādītajam grafikam visos gadījumos katra gada pirmā mēneša
pirmajā darbadienā:
(1) OV L 79, 22.3.2002., 42. lpp.
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— 2015.: 15 %,
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iepriekš izklāstīto, publiskā iepirkuma procedūras, ko sāk pēc
pievienošanās, īsteno saskaņā ar attiecīgajām Savienības direktī
vām.

— 2016.: 20 %,

4.
Pirmos divus gadus pēc pievienošanās no pirmspievieno
šanās līdzekļiem var uzņemties saistības attiecībā uz adminis
tratīvajiem izdevumiem, kā minēts 44. pantā. Attiecībā uz revī
zijas un izvērtēšanas izmaksām saistības no pirmspievienošanās
līdzekļiem var uzņemties pirmos piecus gadus pēc pievienoša
nās.

— 2017.: 30 %,
— 2018.: 35 %.
29. pants
1.
No pievienošanās dienas Horvātijas īstenošanas aģentūras
pārvalda iepirkumus, piešķirtās dotācijas un pirmspievienošanās
finanšu palīdzības maksājumus atbilstīgi Pirmspievienošanās
palīdzības instrumenta (IPA), kas izveidots ar Padomes Regulu
(EK) Nr. 1085/2006 (2006. gada 17. jūlijs) (1), Pārejas palīdzības
un iestāžu veidošanas komponentam un Pārrobežu sadarbības
komponentam attiecībā uz līdzekļiem, kas piešķirti pirms pievie
nošanās, izņemot Horvātijas–Ungārijas un Horvātijas–Slovēnijas
pārrobežu programmas, un palīdzību saskaņā ar 30. pantā
minēto pārejas līdzekļu programmu.
Pieņemot atbilstīgu Komisijas lēmumu, Komisija atsakās no ex
ante kontroles attiecībā uz iepirkumiem un piešķirtajām dotāci
jām, ja tā ir pārliecinājusies par to, ka attiecīgā pārvaldes un
kontroles sistēma darbojas efektīvi un atbilstīgi kritērijiem un
nosacījumiem, kas paredzēti 56. panta 2. punktā Padomes
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs)
par Finanšu regulu, ko piemēro, ko piemēro Eiropas Kopienu
vispārējam budžetam (2), un 18. pantā Komisijas Regulā (EK)
Nr. 718/2007 (2007. gada 12. jūnijs), ar kuru īsteno Padomes
Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās
palīdzības instrumentu (IPA) (3).
Ja Komisijas lēmums atteikties no ex ante kontroles netiek
pieņemts pirms pievienošanās dienas, tad jebkādi līgumi, ko
paraksta laikposmā no pievienošanās dienas līdz Komisijas
lēmuma pieņemšanas dienai, nav atbilstīgi saskaņā ar šā punkta
pirmajā daļā minēto pirmspievienošanās finanšu palīdzību un
pārejas līdzekļu programmu.
2.
Budžeta saistības, kas attiecībā uz 1. punktā minēto pirm
spievienošanās finanšu palīdzību un pārejas līdzekļu programmu
radušās pirms pievienošanās, tostarp līgumu slēgšanu par
turpmākām individuālām juridiskām saistībām un šo saistību
reģistrāciju, kā arī pēc pievienošanās veiktos maksājumus
turpina reglamentēt noteikumi par pirmspievienošanās finanšu
instrumentiem, un līdz attiecīgo programmu un projektu
pabeigšanai šādas saistības sedz no atbilstīgajām budžeta sada
ļām.
3.
Pēc pievienošanās dienas saistībā ar finansēšanas lēmu
miem, kas pieņemti pirms pievienošanās, turpina piemērot
noteikumus par to, kā īsteno budžeta saistības attiecībā uz
finansēšanas nolīgumiem par pirmspievienošanās finanšu palī
dzību, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, un attiecībā uz IPA
Lauku attīstības komponentu. Tos reglamentē noteikumi, ko
piemēro pirmspievienošanās finanšu instrumentiem. Neskarot
(1) OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 170, 29.6.2007., 1. lpp.

30. pants
1.
Pirmajā gadā pēc pievienošanās Savienība sniedz Horvātijai
pagaidu finansiālu palīdzību (turpmāk “pārejas līdzekļu
programma”), lai uzlabotu un stiprinātu valsts administratīvo
iestāžu un tiesu iestāžu spēju Savienības tiesību aktu īstenošanā
un piemērošanā un lai sekmētu labākās pieredzes apmaiņu starp
speciālistiem. No šīs palīdzības finansē iestāžu veidošanas
projektus un veic konkrētus ar tiem saistītus nelielus ieguldīju
mus.
2.
Palīdzība ir vērsta uz to, lai ar darbībām, ko nevar finansēt
no struktūrfondiem vai lauku attīstības fondiem, stiprinātu
nepieciešamo organizatorisko spēju dažās jomās.
3.
Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu divpusējās sadarbības
projektiem, lai stiprinātu iestādes, turpina piemērot procedūru,
saskaņā ar ko priekšlikumus iesniedz ar dalībvalstu kontaktper
sonu tīkla starpniecību.
4.
Horvātijas pārejas līdzekļu programmas saistību apropriā
ciju kopsumma, izteikta pašreizējās cenās, ir EUR 29 miljoni
2013. gadā, un tās paredzētas, lai risinātu ar valsts un horizon
tālā līmeņa prioritātēm saistītus jautājumus.
5.
Palīdzības piešķiršanu no pārejas līdzekļu programmas
paredz un īsteno saskaņā ar Padomes Regulu (EK)
Nr. 1085/2006, vai arī saskaņā ar citiem tehniskiem noteiku
miem, kuri vajadzīgi pārejas līdzekļu programmas darbībai un
kurus pieņem Komisija.
6.
Īpašu uzmanību pievērš tam, lai minētā palīdzība un
plānotais Eiropas Sociālā fonda atbalsts, kas paredzēts adminis
tratīvās reformas veikšanai un iestāžu rīcībspējas uzlabošanai,
cits citu papildinātu.
31. pants
1.
Ar šo tiek izveidota Šengenas līdzekļu programma (turpmāk “pagaidu Šengenas līdzekļu programma”), kas ir pagaidu
instruments, lai Horvātijai laikposmā no pievienošanās dienas
līdz 2014. gada beigām palīdzētu finansēt darbības pie Savie
nības jaunajām ārējām robežām, īstenojot Šengenas acquis un
kontroli pie ārējām robežām.
2.
Laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada
31. decembrim saskaņā ar pagaidu Šengenas līdzekļu
programmu Horvātijai kā vienreizēju piešķīruma maksājumu
dara pieejamas turpmāk norādītās summas (pašreizējās cenās):
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(miljonos EUR, pašreizējās cenās)

Horvātija

2013.

2014.

40

80

3.
Visu 2013. gadam paredzēto summu Horvātijai izmaksā
2013. gada 1. jūlijā, un 2014. gadam paredzēto summu dara
pieejamu pirmajā darbadienā pēc 2014. gada 1. janvāra.
4.
Vienreizējos piešķīruma maksājumus izmanto trīs gados
no pirmā maksājuma dienas. Vēlākais, sešus mēnešus pēc
minētā trīs gadu termiņa beigām Horvātija iesniedz visaptverošu
pārskatu par to, kāds ir finansiālais izlietojums piešķīruma
maksājumiem saskaņā ar pagaidu Šengenas līdzekļu
programmu, pārskatam pievienojot izdevumu pamatojumu.
Komisija atgūst visus neizlietotos vai nepamatoti izlietotos
līdzekļus.
5.
Komisija var pieņemt jebkādus tehniskus noteikumus, kas
vajadzīgi pagaidu Šengenas līdzekļu programmas darbībai.
32. pants
1.
Ar šo tiek izveidots naudas plūsmas mehānisms (turpmāk
“pagaidu naudas plūsmas mehānisms”), kas ir pagaidu instru
ments, lai Horvātijai laikposmā no pievienošanās dienas līdz
2014. gada beigām palīdzētu uzlabot naudas plūsmu valsts
budžetā.
2.
Laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada
31. decembrim saskaņā ar pagaidu naudas plūsmas mehānismu
Horvātijai kā vienreizēju piešķīruma maksājumu dara pieejamas
turpmāk norādītās summas (pašreizējās cenās):

24.4.2012.

— 70 % 2014. gadā,
— 90 % 2015. gadā,
— 100 % no 2016. gada.
4.
Ciktāl to ļauj jaunajā Savienības acquis noteiktās robežvēr
tības, veic korekciju, lai nodrošinātu finansējuma palielinājumu
Horvātijai, kas 2014. gadā ir 2,33 reizes lielāks par 2013. gada
apjomu un 2015. gadā – 3 reizes lielāks par 2013. gada
apjomu.
34. pants
1.
Kopējais apjoms, ko Horvātijai darīs pieejamu no Eiropas
Zivsaimniecības fonda 2013. gadā, ir EUR 8,7 miljoni (pašrei
zējās cenās) saistību apropriācijās.
2.
Priekšfinansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda ir
25 % no 1. punktā minētā kopējā apjoma, un to izmaksā
vienā maksājumā.
3.
Nākamās finanšu shēmas periodā summas, ko Horvātijai
dara pieejamas saistību apropriācijās, aprēķina saskaņā ar tobrīd
piemērojamo Savienības acquis. Minētās summas koriģē saskaņā
ar šādu pakāpeniskas ieviešanas grafiku:
— 70 % 2014. gadā,
— 90 % 2015. gadā,
— 100 % no 2016. gada.

(miljonos EUR, pašreizējās cenās)

Horvātija

2013.

2014.

75

28,6

3.
Katra gada kopsummu sadala vienādos mēneša maksāju
mos, ko izmaksā katra mēneša pirmajā darbadienā.

4.
Ciktāl to ļauj jaunajā Savienības acquis noteiktās robežvēr
tības, veic korekciju, lai nodrošinātu finansējuma palielinājumu
Horvātijai, kas 2014. gadā ir 2,33 reizes lielāks par 2013. gada
apjomu un 2015. gadā – 3 reizes lielāks par 2013. gada
apjomu.
35. pants

33. pants
1.
Struktūrfondos un Kohēzijas fondā 2013. gadā Horvātijai
rezervē EUR 449,4 miljonu apjomā (pašreizējās cenās) saistību
apropriācijās.
2.
Vienu trešdaļu no 1. punktā minētā apjoma rezervē Kohē
zijas fondam.
3.
Nākamās finanšu shēmas periodā summas, ko Horvātijai
saistību apropriācijās dara pieejamas no struktūrfondiem un
Kohēzijas fonda, aprēķina saskaņā ar tobrīd piemērojamo Savie
nības acquis. Minētās summas koriģē saskaņā ar šādu pakāpe
niskas ieviešanas grafiku:

1.
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada
20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) Horvātijai nepie
mēro visā 2007.–2013. gada plānošanas laikposmā.
2013. gadā Horvātijai piešķir EUR 27,7 miljonus (pašreizējās
cenās) no Lauku attīstības komponenta, kas minēts Padomes
Regulas (EK) Nr. 1085/2006 12. pantā.
2.
Uz laiku noteiktie papildu lauku attīstības pasākumi attie
cībā uz Horvātiju ir izklāstīti VI pielikumā.
(1) OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp. un OV L 286 M, 4.11.2010.,
26. lpp.
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3.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt notei
kumus, kas vajadzīgi VI pielikuma piemērošanai. Tādus īsteno
šanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 90. panta 2. punktā sais
tībā ar 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februā
ris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalīb
valstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komi-
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sijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (2), vai saskaņā ar atbil
stīgo procedūru, kas noteikta spēkā esošajos tiesību aktos.
4.
Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās
ar Eiropas Parlamentu vajadzības gadījumā veic pielāgojumus VI
pielikumā, lai nodrošinātu saskaņotību ar noteikumiem par
lauku attīstību.

IV SADAĻA
CITI NOTEIKUMI

36. pants
1.
Komisija rūpīgi pārrauga visas saistības, ko Horvātija ir
uzņēmusies sarunu laikā, tostarp saistības, kuras jāizpilda
pirms pievienošanās dienas vai pievienošanās dienā. Komisijas
pārraudzības pasākumi ietver regulāri atjauninātas pārraudzības
tabulas, dialogu saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu
starp Eiropas Kopienās un to dalībvalstīm, no vienas puses, un
Horvātijas Republiku, no otras puses (1) (turpmāk “SAN”),
savstarpējā salīdzinošā izvērtējuma veikšanai paredzētas misijas,
pirmspievienošanās ekonomikas programmu, fiskālos paziņo
jumus un, vajadzības gadījumā, agrīnas brīdināšanas vēstules
Horvātijas iestādēm. Komisija 2011. gada rudenī iesniedz
Eiropas Parlamentam un Padomei progresa ziņojumu. 2012.
gada rudenī tā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispu
sīgu pārraudzības ziņojumu. Komisija visā pārraudzības procesā
izmanto dalībvalstu sniegtu informāciju, kā arī attiecīgos gadī
jumos ņem vērā starptautisku un pilsoniskās sabiedrības orga
nizāciju sniegtu informāciju.

2.
Ja pārraudzības procesā tiek konstatēti problemātiski jautā
jumi, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu
vairākumu var pieņemt atbilstīgus pasākumus. Pasākumi ir
spēkā ne ilgāk, kā tas noteikti vajadzīgs, un Padome saskaņā
ar to pašu procedūru tos noteikti atceļ tad, kad attiecīgie problemātiskie jautājumi ir patiešām atrisināti.

37. pants
1.
Ja līdz tā laikposma beigām, kas nepārsniedz trīs gadus
pēc pievienošanās, rodas nopietnas grūtības, kas varētu ilgstoši
ietekmēt kādu ekonomikas nozari vai kas varētu ievērojami
pasliktināt ekonomikas stāvokli kādā reģionā, Horvātija var
lūgt atļauju veikt aizsardzības pasākumus, lai uzlabotu stāvokli
un attiecīgo nozari pielāgotu iekšējā tirgus ekonomikai.

Tādos pašos apstākļos ikviena pašreizējā dalībvalsts var lūgt
atļauju veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz Horvātiju.
Veicot pārraudzību, Komisija īpaši pievēršas saistībām, ko
Horvātija uzņēmusies tiesu iestāžu un pamattiesību jomā (VII
pielikums), tostarp turpinot apkopot rezultātus saistībā ar tiesu
iestāžu reformu un efektivitāti, kara noziegumu lietu objektīvu
izskatīšanu un korupcijas apkarošanu.

Veicot pārraudzību, Komisija pievēršas arī brīvības, drošības un
tiesiskuma telpai, tostarp tam, kā tiek īstenotas un pildītas Savie
nības prasības attiecībā uz ārējo robežu pārvaldību, policijas
sadarbību, cīņu pret organizēto noziedzību, tiesu iestāžu sadar
bību civillietās un krimināllietās, kā arī saistībām konkurences
politikas jomā, tostarp saistībā ar kuģubūves nozares pārstruk
turēšanu (VIII pielikums) un tērauda nozares pārstrukturēšanu
(IX pielikums).

2.
Pēc attiecīgās dalībvalsts lūguma Komisija saskaņā ar stei
dzamības procedūru paredz aizsardzības pasākumus, kurus tā
atzīst par vajadzīgiem, precizējot tiem piemērojamos nosacī
jumus un metodes.

Ja rodas nopietnas ekonomikas grūtības un ja attiecīgā dalīb
valsts viennozīmīgi to lūdz, Komisija lēmumu pieņem piecās
darbadienās pēc lūguma un atbilstīgas pamatojuma informācijas
saņemšanas. Šādi paredzētus pasākumus piemēro nekavējoties,
tajos ņem vērā visu iesaistīto pušu intereses, un ar tiem nepa
redz robežkontroli.

Kā daļu no tās regulārajām pārraudzības tabulām un ziņoju
miem Komisija līdz Horvātijas pievienošanās dienai sniedz
sešu mēnešu izvērtējumus par saistībām, ko Horvātija ir uzņē
musies šajās jomās.

3.
Pasākumos, kas ir atļauti saskaņā ar šo pantu, ir pieļau
jamas tikai tādas atkāpes no LES, LESD un šā akta noteikumiem
un tikai uz tik ilgu laiku, kas noteikti vajadzīgs, lai sasniegtu
attiecīgā aizsardzības pasākuma mērķus. Priekšroka ir pasāku
miem, kas vismazāk traucē iekšējā tirgus darbību.

(1) OV L 26, 28.1.2005., 3. lpp.

(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
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38. pants
Ja Horvātija neizpilda saistības, ko tā uzņēmusies pievienošanās
sarunās, tostarp jebkādas saistības attiecībā uz nozaru politiku,
kas skar ekonomiskās darbības ar pārrobežu ietekmi, un tādējādi
rada nopietnus traucējumus iekšējā tirgus darbībā vai apdraud
Savienības finanšu intereses, vai rada to nopietnu iespējamību,
Komisija var – pēc dalībvalsts pamatota lūguma vai pēc savas
ierosmes – līdz tā laikposma beigām, kas nepārsniedz trīs gadus
pēc pievienošanās, veikt atbilstīgus pasākumus.

24.4.2012.

novērstas attiecīgās nepilnības. Atkarībā no Horvātijas panāku
miem konstatēto nepilnību novēršanā Komisija, iepriekš apsprie
dusies ar dalībvalstīm, var pasākumus atbilstīgi pielāgot. Komi
sija iepriekš laikus informē Padomi par aizsardzības pasākumu
atcelšanu un attiecīgi ņem vērā Padomes apsvērumus šajā
sakarā.

40. pants

Minētie pasākumi ir samērīgi, un priekšroka ir pasākumiem, kas
vismazāk traucē iekšējā tirgus darbību, un, attiecīgos gadījumos,
tādu aizsardzības pasākumu piemērošanai, kas jau pastāv attie
cīgajās nozarēs. Šajā pantā paredzētos aizsardzības pasākumus
nedrīkst piemērot kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas iero
bežošanas līdzekļus attiecībā uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Uz drošības klauzulu var atsaukties arī pirms pievienošanās,
pamatojoties uz pārraudzības secinājumiem, un pieņemtie pasā
kumi stājas spēkā pievienošanās dienā, ja vien tajos nav pare
dzēta kāda vēlāka diena. Pasākumus īsteno tikai tik ilgi, cik
noteikti nepieciešams, un tos noteikti atceļ, tiklīdz ir izpildītas
attiecīgās saistības. Tomēr tos var piemērot ilgāk par šā panta
pirmajā daļā minēto laikposmu, kamēr nav izpildītas attiecīgās
saistības. Atkarībā no Horvātijas panākumiem saistību izpildē
Komisija var pasākumus atbilstīgi pielāgot. Komisija iepriekš
laikus informē Padomi par aizsardzības pasākumu atcelšanu
un attiecīgi ņem vērā Padomes apsvērumus šajā sakarā.

Lai netraucētu iekšējā tirgus pareizu darbību, Horvātijas notei
kumu īstenošana V pielikumā minētajos pārejas posmos neietver
dalībvalstu savstarpēju robežkontroli.

41. pants
Ja tādēļ, lai veicinātu pāreju no Horvātijā pastāvošās sistēmas uz
sistēmu, ko paredz kopējās lauksaimniecības politikas piemēro
šana atbilstīgi šajā aktā izklāstītajiem nosacījumiem, ir vajadzīgi
pārejas posma pasākumi, tad tādus pieņem Komisija saskaņā ar
procedūru, kas minēta 195. panta 2. punktā Padomes Regulā
(EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus
noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā
TKO regula) (1), saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) Nr. 182/2011 (2) 13. panta 1. punkta b) apakšpun
ktu, vai saskaņā ar atbilstīgo procedūru, kas noteikta spēkā
esošajos tiesību aktos. Tos var pieņemt trīs gados no pievieno
šanās dienas, un tos piemēro tikai minētajā laikposmā. Padome
pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas
Parlamentu ar vienprātīgu lēmumu var pagarināt šo laikposmu.

39. pants
Ja pastāv būtiskas nepilnības vai šādu nepilnību nopietna iespē
jamība attiecībā uz to, kā Horvātijā tiek transponēti vai īstenoti
akti, ko iestādes ir pieņēmušas atbilstīgi LESD trešās daļas V
sadaļai, kā arī akti, ko iestādes pirms Lisabonas līguma stāšanās
spēkā ir pieņēmušas saskaņā ar LES VI sadaļu vai Eiropas
Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļu, Komisija
drīkst – pēc dalībvalsts pamatota lūguma vai pēc savas ierosmes,
un iepriekš apspriežoties ar dalībvalstīm – līdz tā laikposma
beigām, kas nepārsniedz trīs gadus pēc pievienošanās, pieņemt
atbilstīgus pasākumus, precizējot tiem piemērojamos nosacī
jumus un metodes.

Šā panta pirmajā daļā minētos pārejas posma pasākumus vaja
dzības gadījumā var pieņemt arī pirms pievienošanās dienas.
Tādus pasākumus pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairā
kumu un pēc Komisijas priekšlikuma, vai arī – ja tie ietekmē
kādus Komisijas iepriekš pieņemtus instrumentus – tos pieņem
Komisija saskaņā ar procedūrām, kas vajadzīgas attiecīgo instru
mentu pieņemšanai.

42. pants
Minētie pasākumi var būt attiecīgo noteikumu un lēmumu
piemērošanas pagaidu apturēšana attiecībās starp Horvātiju un
kādu citu dalībvalsti vai citām dalībvalstīm, neskarot turpmāku
ciešu tiesu iestāžu sadarbību. Uz drošības klauzulu var atsaukties
arī pirms pievienošanās, pamatojoties uz pārraudzības secināju
miem, un pieņemtie pasākumi stājas spēkā pievienošanās dienā,
ja vien tajos nav paredzēta kāda vēlāka diena. Pasākumus īsteno
tikai tik ilgi, cik noteikti nepieciešams, un tos noteikti atceļ,
tiklīdz ir novērstas attiecīgās nepilnības. Tomēr tos var piemērot
ilgāk par šā panta pirmajā daļā minēto laikposmu, kamēr nav

Ja tādēļ, lai veicinātu pāreju no Horvātijā pastāvošās sistēmas uz
sistēmu, ko paredz Savienības veterinārijas, fitosanitārijas un
pārtikas nekaitīguma noteikumu piemērošana, ir vajadzīgi
pārejas posma pasākumi, tad tādus pieņem Komisija saskaņā
ar attiecīgo procedūru, kas noteikta spēkā esošajos tiesību aktos.
Šos pasākumus var pieņemt trīs gadu laikposmā no pievieno
šanās dienas, un tos piemēro tikai minētajā laikposmā.
(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
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43. pants
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu paredz noteikumus par to, kā:
a) var atcelt prasību iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju attiecībā uz LESD 28. panta 2. punktā
minētajiem ražojumiem, ko izved no Horvātijas teritorijas, šķērsojot Bosnijas un Hercegovinas teritoriju
Neumā (“Neumas koridors”);
b) var atcelt prasību iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju attiecībā uz ražojumiem, uz ko attiecas a)
apakšpunkts, kad tie tiek ievesti atpakaļ Horvātijas teritorijā pēc Bosnijas un Hercegovinas teritorijas
šķērsošanas Neumā.
44. pants
Komisija var veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka, ilgākais, 18 mēnešus pēc pievienošanās
Horvātijā ir vajadzīgie štata darbinieki. Šajā laikposmā uz ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem un līgumdarbi
niekiem, kas pirms pievienošanās iecelti amatos Horvātijā un kam jāpaliek darbā Horvātijā pēc pievienošanās
dienas, attiecina tos pašus finanšu un materiālos nosacījumus, kādus pirms pievienošanās piemēroja saskaņā
ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas
kārtību, kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1). Administratīvos izdevumus, tostarp izde
vumus pārējo nepieciešamo darbinieku algām, sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

PIEKTĀ DAĻA
NOTEIKUMI PAR ŠĀ AKTA ĪSTENOŠANU
I SADAĻA
IESTĀŽU REGLAMENTU PIELĀGOJUMI UN KOMITEJU NOTEIKUMU UN REGLAMENTU PIELĀGOJUMI

45. pants
Iestādes saskaņā ar attiecīgām procedūrām, kas paredzētas pamatlīgumos, veic tādus pielāgojumus savos
reglamentos, kādi vajadzīgi pievienošanās sakarā.
Ar pamatlīgumiem izveidoto komiteju noteikumu un šo komiteju reglamentu pielāgojumus, kas vajadzīgi
pievienošanās sakarā, veic iespējami īsā laikā pēc pievienošanās.
II SADAĻA
IESTĀŽU PIEŅEMTO AKTU PIEMĒROJAMĪBA

46. pants
Pēc pievienošanās Horvātiju saskaņā ar pamatlīgumiem uzskata par direktīvu un lēmumu adresātu LESD
288. panta nozīmē. Uzskata, ka Horvātijai šādas direktīvas un šādi lēmumi ir paziņoti pievienojoties, šo
noteikumu neattiecinot uz direktīvām un lēmumiem, kas stājušies spēkā atbilstīgi LESD 297. panta 1.
punkta trešajai daļai un 297. panta 2. punkta otrajai daļai.
47. pants
1.
Horvātija ievieš pasākumus, kas vajadzīgi, lai tā no pievienošanās dienas izpildītu noteikumus, kas
ietverti direktīvās un lēmumos LESD 288. panta nozīmē, ja vien šajā aktā nav noteikts cits termiņš.
Horvātija šos pasākumus dara zināmus Komisijai līdz pievienošanās dienai vai, ja vēlāk, šajā aktā noteiktajā
termiņā.
(1) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.
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2.
Tiktāl, ciktāl šajā aktā paredzētie grozījumi direktīvās
LESD 288. panta nozīmē rada vajadzību izdarīt grozījumus
pašreizējo dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos,
pašreizējās dalībvalstis īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai no
Horvātijas pievienošanās dienas izpildītu grozīto direktīvu prasī
bas, ja vien šajā aktā nav paredzēts cits termiņš. Tās šos pasā
kumus dara zināmus Komisijai līdz pievienošanās dienai vai, ja
vēlāk, šajā aktā noteiktajā termiņā.
48. pants
Atbilstīgi EAEK līguma 33. pantam Horvātija trīs mēnešos no
pievienošanās paziņo Komisijai normatīvo un administratīvo
aktu noteikumus, kuru mērķis ir Horvātijā nodrošināt darba
ņēmēju un plašas sabiedrības veselības aizsardzību pret jonizē
jošo starojumu radītiem apdraudējumiem.
49. pants
Pēc Horvātijas pienācīgi pamatota lūguma, kas iesniegts Komi
sijai ne vēlāk kā pievienošanās dienā, Padome pēc Komisijas
priekšlikuma vai Komisija, ja sākotnējo aktu ir pieņēmusi Komi
sija, var veikt pasākumus, ar kuriem pagaidu kārtā atkāpjas no
iestāžu aktiem, kas pieņemti laikposmā no 2011. gada 1. jūlija
līdz pievienošanās dienai. Pasākumus pieņem saskaņā ar balso
šanas noteikumiem, kas reglamentē tā akta pieņemšanu, no kura
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tiek prasīta pagaidu atkāpe. Ja šādas atkāpes pieņem pēc pievie
nošanās, tās var piemērot no pievienošanās dienas.
50. pants
Ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi
pielāgojumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi
nav paredzēti šajā aktā vai tā pielikumos, Padome pēc Komisijas
priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu vai Komisija, ja
sākotnējo aktu ir pieņēmusi Komisija, pieņem šim nolūkam
vajadzīgos aktus. Ja šādus aktus pieņem pēc pievienošanās, tos
var piemērot no pievienošanās dienas.
51. pants
Ja vien šajā aktā nav noteikts citādi, Padome pēc Komisijas
priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem vajadzīgos
pasākumus, lai īstenotu šā akta noteikumus.
52. pants
Pirms pievienošanās pieņemtie iestāžu akti, ko šīs iestādes ir
sagatavojušas horvātu valodā, no pievienošanās dienas ir auten
tiski ar tādiem pašiem nosacījumiem kā teksti pašreizējās oficiā
lajās valodās. Tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja
tie tāpat ir publicēti pašreizējās oficiālajās valodās.

III SADAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

53. pants
Šim aktam pievienotais I līdz IX pielikums, pielikumu papildi
nājumi un Protokols ir šā akta sastāvdaļa.
54. pants
Itālijas Republikas valdība izsniedz Horvātijas Republikas
valdībai Līguma par Eiropas Savienību, Līguma par Eiropas
Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibinā
šanas līguma apliecinātu kopiju, kā arī to Līgumu apliecinātas
kopijas, ar kuriem groza vai papildina minētos Līgumus, tostarp
Līguma par Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanos, Līguma par Grieķijas
Republikas pievienošanos, Līguma par Spānijas Karalistes un
Portugāles Republikas pievienošanos, Līguma par Austrijas
Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievie
nošanos, Līguma par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,
Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas,
Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas,

Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos
un Līguma par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievieno
šanos kopiju; tiek izsniegtas angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču,
grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu,
maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu,
spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā sagatavoto tekstu kopi
jas.
Šā panta pirmajā daļā minēto Līgumu tekstus horvātu valodā
pievieno šim aktam. Šie teksti ir autentiski ar tādiem pašiem
nosacījumiem kā minēto Līgumu teksti pašreizējās oficiālajās
valodās.
55. pants
Ģenerālsekretārs izsniedz Horvātijas Republikas valdībai to
starptautisko nolīgumu apliecinātas kopijas, kuri deponēti
Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā.

